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Goozález acúsao de pretender mudar a constitución 

sen reformala 

Fraga promove no Senado -. , 
a supres1on 
·das nacionalidades históricas 
Galiza estivo ausente no debate 
do Senado sobre as autono
mias. Fraga non defendeu a po
sición galega, sehón que fixo de 

· ponta de lanza do PP para ten
tar igualar as autonomias, tal co
mo defendera nas discusións 
constituintes. González rexeitou 
as intencións do PP asi como as 

propostas da Administación Uni
ca. O único que se porá en mar
cha é a reforma do Senado, tal e 
como estaba xa pactado desde 
que se modificou o regulamento 
para permitir este debate. Os 
presidentes autonómicos tamén · 
terán ocasión de reunirse co 
presidente do Estado. (Páx. 5) 

A xustiza colle as nécoras pequenas 
e deixa fuxir as grandes 
O peso principal das senténcias 
do maxi-proceso da Operación 
Nécora cae sobre mandadeiros, 
transportistas e descargadores 
de ocasión mentres os grandes 
caciques do tráfico fican ceibes. 

Cúmio do FMI, 

Montado como unha teatraliza
ción da xustiza á siciliana, o xuizo 
remata con trescentos seis anos 
de cadea dos setecentos qüe pe
dia o fiscal e só dezaseis conde
as por narcotráfico. (Páx. 10) 

a diplomácia dos banqueiros 
As chamadas institucións de 
Bretton Woods, pala localidade 
norte-americana en que viran a 
luz, celebran este ano os cin
cuenta anos do seu nacimento 
coa sua asemblea anual, a ter 
lugar en Madrid este fin de se
mana, como acto principal. Un 

acto ao que asisti
rán arredor duns mil 
participantes .entre 
os que se cantan al
tos executivos de transnacio
nais e da banca mundial, políti
cos e un amplo despregamento 
xornalístico. (Páx. 19) 

Marco Aurélio Garcia: 
'A esquerda do Brasil 
está máis forte ca nunca na sua história' 
O Partido dos Trabalhadores do 
Brasil apreséntase ás eleicións do 
3 de Outubro con posibilidades de 
vitória, . o que significaría un éxito 
para a esquerda non só do país, 
senón ne toda Latinoamérica. 
Marco Aurélio García, un dos 
seus dirixentes e redactor do seu 

programa económico, analisa a 
situación do país cando se en
frentan unha grande alianza da 
direita, con rosto social-de·mocrá
ta, e a esquerda representada po
lo PT, partido que se define como 

_ antimonopolista, antiimperialista e 
democrático radical. (Páx. 16-17) 

Festivais de cinema en 
Figueira da Foz, Donostia e Lugo 
O Festival Internacional de cine
ma da Figuerá. da Foz, supón fu
xir, por un momento, da claves 

ANTOLOXÍA DO 
CONTO POPUIAR 

GALEGO 
Henriqoe Harguindey e Maruxa Barrio 

Unha ampla escolma dos mellores 
contos creados polo pobo _galego. 

Retallos dun mundo tradicional no que 
fantasía e realidade non vivían 

separadas. 

do comercialismo cinematográfi
co para acocharse no cinema li
bre e independente. (Páx. 23-24) 

Está documentado que, ademais de Roberto 
Castro, outros cinco cargos da Xunta usan 

i_rregularmente o coche oficial 

Parque Móbil 
Particular 

Polo menos seis empregados da Administración autonómica usan 
ilegalmente o seu coche oficial. Son utilizacións documentadas e 

verificadas, ainda que traballadores da Xunta e o próprio Comité de 
Persoal relatan numerosos casos máis. En San Gaetano calquer ten 
acceso a coche oficial, mesmo para uso exclusivamente particular, 
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Secretários xerais e asesores teñen veículos oficiais. para uso particular 

Seis cargos da Xunta usan 
irregularmente o coche oficial 

CARMEVIDAL 

Segundo pudemos comprobar, seis cargos da Xunta usan os automóbeis oficiais de xeito particular, chegando a telas na sua 
própria casa. Pero as irregularidades son moito máis amplas, convertendo o uso do Parque Móbil da Xunta nun hórreo ao que 

cada cargo entra polo seu buraco e sai e.o seu automóbil. Alguns mesmo os mercan segundo o gasto particular. 

O uso irregular con fins partícu
la.res do Parque Móbil da Xunta 
de Galiza xa non surprende a 
ninguén nos edifícios de San 
Gaetano. Habitual é ver pasear 
ao Secretária Xeral da Coo~
lfaria de Família, Muller e Xu
v·entude, ~ayier Batá,odrí
guez nun Renaqlt Safrane de 6 
cilindros valorada en 3 558 000 
p_e.§filas ou ao alcalde de Bo
q u ei xón e asesor de Romay 
e_gccarja Adolfo Garcí~a bor
do do Talbot Solara proprieda
de da Consellana que ten per-

manentemente ao se1 • rlispor. 
l~Tnguén se estraña tampouco 
de que o Secretário Xeral de 
Presidéncia Pablo Figueroa te
ña permanentemente na casa 
-a San Gaetano vai con outro 
coche oficial- un Golf branca , 
mercado con cartos públicos ou 
de que o Secretário Xeral de 
Educación, Bertolo Cadenas 
empregue o auto oficial para ir 
ao cinema ou transladar á filia 
ao aernporto. 

Tampouco chega a escandalizar 

que a Consellaria de Agricultura 
teña alugado un garaxe a pou
cos metros do aparcamento ofi
cial nunca ocupado en máis de 
un tércio da sua capacidade
por 600.000 pesetas mensuais 
nen que se saiba ·que o parque 
móbil está a ser utilizado con 
maior intensidade nas campañas 
eleitorais servindo aos intereses 
particulares do Partido Popular. 

Os citados son casos documen
tados e comprobados, pero ou
tros moitos nemes barállanse 

coa certeza da observación diá
ria e vários profisionais e altos 
cargos políticos son nomeados 
na maraña que rodea aos máis 
de 2.000 veículos de proprieda
de pública. Mentres Dositeo Ro
dríguez se laiaba no parlamento 
da falta de coches no Parque, 
ninguén _na Administración quer 
dar cifras. Semella o segredo 
mellar gardado. 

A regulación 

Na orde publicada no Diário 
Oficial de Galiza 

veículos oficiais para outros car
gos como Secretários e Directo
res Xerais, Delegados, aseso
res, médicos ou xornalistas de 
gabinetes de prensa da Xunta 
de Galiza que os están a utilizar 
por sistema. 

Con posterioridade, o Consello 
da Xunta aprobou unhas nor
mas de uso interno do servizo 
que, sen facer decair a Orde do 
1983, sinalaban que eran o Pre
sidente e os Conselleiros os 
únicos que poderian disfrutar a 

tempo completo 
o 8 de Decembro 
de 1983, ainda 
en vigor, como 
recoñeceu a 
Xunta a unha 
pergunta de A 
Nosa Terra, dí
tanse determina
das normas pro
visórias urxentes 
para o réxime de 
funcionamento 
do Parque Móbil. 
O texto comeza 
argumentando a 
sua provisorieda
de "mentres non 

Só 129 persoas 
terian direito a 
coche oficial, 

duo coche oficial, 
estando destina
dos os restantes 
veículos do Par
que aos centros 
directivos da 
Xunta de Galiza 
para actos ofi
ciais de repre-

se aprobe defini-
tivamente o Re-
gu lamento" e a 
urxente "necesi-
dade de dispar 
dunhas normas 
mínimas que fa-
ciliten a operati-
vidade do Servi-
zo". No entanto, 
dado que con 
posterioridade 
non se publicou 
nengunha outra 

pero asesores, 
técnicos, 
xornalistas, etc., 
fan uso irregular 
do PMX 

sentación pero 
sen adscrición 
particular. Na 
prática, os autos 
asignáronse per-
soalmente e non 
só para usos es
pecíficos do car
go senón tamén 
para abusos pri
vados. O Comité 
de Empresa da 
Xunta de Galiza 
ten denunciado 
xa en várias oca
sións a conivén
cia que se está a 
dar no emprego 
irregular do Par
que Móbil. Re
presentantes sin
d icais e traballa-

orde nen decreto que a actuali
zara, hai que considerar que a 
provisoriedade da orde publica
da hai xa máis de dez anos se 
converteu, por arte do tempo, 
nunha norma que ia suportar, 
cando menos, 

dores comproban diariamente a 
impasibilidade do Governo ante 
claras irregularidades que rara 
vez ven a luz. 

Casos como os antes citados 
son só exemplos 
dunha prática ha
bitual de uso par
ticular, que se fai 
máis evidente 
nas campañas 
eleitorais onde se 
compraba un 
substancial au
mento da intensi
dade de tránsito 
e mesmo un in
cremento de con
d uto res, transla
dados moitas ve-

tres governos da 
Xunta de Galiza. 
Asinaba o daque-
la conselleiro de 
Presidéncia, Xo-
sé Luís Barreiro 
Rivas. 

No documento 
dispense que "o 
titular de cada 
Consellaria terá 
asignado un úni
co veículo do Par
que Móbil da 
Xunta, con excep
ción do Presiden
te e dous Vice
presidentes, que 
disporán de 3 e 2 
veíéulos respecti
vamente. Non es- . 
tá pois regulada a 
designación -é 
teoría de Dositeo 
Rodríguez- de 

Hai quen ten 
un coche oficial 
na sua casa e 
transládase á 
consellaria 
noutro do PMX 

ces das Delega
cións, para ese 
servizo. Existen 
probas suficien
tes que confir
man que os car
gos públicos da 
Xunta utilizan os 
veículos oficiais 
para servir aos 
intereses do Par
tido Popul~r. + 



A necesária .depuración de responsabilidades 
O Governo galega ten como eixo baselar da sua 
laboura un mecanismo deseñado para evitar que os 
cidadáns escoiten renxer un funcionamento que 
estrangalla as leis, escacharra asordes, salta os 
decretos e abolla as próprias normas. As chamaceiras 
amortecedoras (os meios de comunicación) 
impédenlle a cotio aos cidadáns ollar as eivas e 
irregularidades dunha función que lle afecta 
directamente. As denúncias da oposición, ·sindicais ou 
sociais de diversa índole, non saen ao exterior 
atrapadas nun papel isolante que non se cheQa-a 
imprentar. Outras veces a própria Xunta produce un 
ruído, no senso comunicacional máis estrito, que 
distorsiona a mensaxe orixinal, aparecendo a 
contestación da Xunta, pero non a acusación. 

O sistema amortecedor é tan preciso, está tan ben 
lubricado, que o grande público, na maioria das 
ocasións, mesmos percebe as atribucións de 
transgresións normativas máis evidentes como 
mentiras, tal é o poder da propaganda oficial. Só deste 
xeito se explica que as repetidas censuras do .uso 

ilegal do Parque Móbil da Xunta non tivese resposta 
por parte da Administración, nun calculado siléncio dos 
responsábeis políticos. Fraga lribarne cando se lle 
inqueriu por estas irregularidades, sentou coa 
contundéncia que o caracteriza: ''teño por costume non 
talar do lixo nen dos que o removen". Pero semella que 
está xa máis nervoso do que é costume, pois comeza 
a talar dos poucos que nos atrevemos a rachar o 
círculo do siléncio. 

Cando o Governo autonómico se atopa na abriga de 
recoñecer unha ilegalidade, coma no caso do 
parlamentário Roberto Castro, que non só usaba 
ilegalmente o coche da Consellaria de Agricultura, 

. senón que cobraba as dietas por desprazamento, 
pretenden dar por zanxado o tema cun propósito de 
emenda por parte do transgresor e a devolución do 
diñeiro cobrado de forma fraudulenta. Nunca existen 
responsabilidades políticas nen para o delincuente nen 
para o garante, neste caso o Conselleiro de Agricul~ura. 

A denúncia de irregularidades realizadas nestas 

páxinas só poden ter unha resposta desde a-X'unta: a 
depuración de responsabilidades a todos os níveis. 
Desde os directamente implicados aos conselleiros 
fiadores. En primeiro lugar, antes xa de que· se 
produza a remodelación governamental, terá que 
deixar o seu cargo o Conselleirq da Presidéncia 
Dositeo Rodrígu~z. Pois non se trata só de seis ca.sos 
probados de uso irregular senón de todo un 
funcionamento subréptício, alegal e fraudulento do 
PMX. Da inexisténcia dun regulamento claro. Do 
amiguismo e uso partidário e da negativa a implantar 
un coritrol do Parque Móbil, comezando pola . 
catalogación dos efectivos, como único remédio para 
rematar con estas irregularidades. 

Pero o absurdo do PMX non é un caso illado, é 
necesário inserilot para entendelo, na própria 
conceición que teñen desde o PP da Administración 
autonómica, cada vez máis confundida ca próprio 
partido nunha espécie de Movimento formado polo 
brazo executivo e o brazo político.+ 

A NOSA TERRA . 

Golf GTI para xornalistas, .Safranes para directores xerais, 4 x 4 para asesores,. .. 

Un coche oficial a gosto de cada xunteiro 
O Parque Móbil da Xunta de 
Galiza configúrase como un 
servizo dentro da Consellaria 
da Presidéncia. Del dependen 
os coches de representación 
-Presidente, Conselleiros, e 
os destinados a centros directi
vos- e os próprios de Presi
déncia. Os veículos restantes 
que compoñen o total da frota 
automobilística da Xunta xes
tiónanos as respectivas Conse
llarias. lsto permite a disper
sión e auséncia dun censo glo
bal dos efectivos existentes . 
Prática xeral é comprar coches 
mediante orzamentos de cam
pañas con cargo ao capítulo de 
investimentos que, unha vez 
rematada a sua función, pasan 
a uso particular sen estaren 
consignados dentro do Parque 
Móbil da Xunta. Hai ainda ou
tro xeito de adquisición máis 
directo en función das compe
téncias de contratación do pró
prio Conselleiro ou , mediante 
delegación, do Secretário Xe
ral correspondente. Cada un 
deles pode solicitar o coche 
que goste e polo ao dispor de 
quen estimar conveniente. Ex
plícase así o Laguna Safrane 
de Batán. 

PEPt: CARREIRO 

Porque, unha de duas: ou 
grande parte dos altos cargos 
da Xunta que poden dispar dun 
coche do Parque están dia e 
noite en· comisión d.e servizo 
ou os veículos non son devol
tos aos garaxes despois de re
matar as viaxes oficiais. Acon
tece que, se se atende á nor
ma, agás o Presidente e con
sel lej ros, .os cargos políticos 
teríanse que dirixir aos seus 
domicílios no seu coche parti
cular. Pero a existéncia dun 
acorde tácito entre condutores , 
cargos e encarregados do Par
que permite que o veículo per
nocte de xeito permanente fora 
do garaxe oficial. Estase mes
mo a dar a prática de· compaxi
nar condutores e cargos de tal 
maneira que coincidan na pro
cedéncia e facilitar asi a ida e 
volta de San Gaetano sen ne
cesidade de que ninguén mude 
o seu domicílio para desempe
ñar o posta público-. Por iso o 
Conselleiro de Agricultura ten 
un condutor d~ Ourense. 

Máis garaxes 

Segundo a Xunta "os veículos 
de representación do Parque 
Móbil da Xunta (PMX) son da 
marca Citroén por razóns de ho
moxeneización e asisténcias e 
por ter esta marca a sua factoria 
na Galiza. Sen embargo, non 
existe unha única marca, xa que 
depende do servizo ao que se 
destinen os veículos, debendo 
de reunir as condicións necesá
rias para o desenvolvimento do 
mesmo". 

sobre a sua titularidade. Posi
bilita isto que os autos sexan 
usados por particulares e asi, 
fontes que coñecen as matrícu
las dos coches confirman telas 
visto en funcionamento mesmo 
en fin de semana, estando fora 
de servizo. Desde a Xunta afír
mase que "non. existe abriga 
nengunha para que os coches 

oficiais teñan que estar rotula
dos, por razón de seguridade". 

Os garaxes oficiais son unha 
boa fonte de información para 
analisar o funcionamento do 
Parque Móbil converténdose en 
testemuño doutras irregularida
des nos coches da Xunta. A ar
de de 1983 sir:iala que unha 

vez rematado cada servizo o 
veículo deberá ser depositado 
no estacionamento oficial , agás 
nos casos en 
que se atope en 
comisión de ser-
vizo tora do seu 
destino habitual. . 

As normas do 
1991 seguen a 
mesma liña e en
g ade n que, no 
caso de ser pre
ciso por unha via- . 
xe oficial, compre 
solicitar permiso 
escrito e autori
zación para o 
coche pasar a 
noite fora. Abon
d a facer- un re
cento polo gara
xe de San Gaeta
no -1.ugar onde 
terian que pe·r
noctar os coches 
oficiais- para 

O garaxe oficial .situado nas 
instalacións de San Gaetano 
ten unhas trescentas prazas 
hábeis que habitualmente só 
se cobren nun trinta por cento. 

En todas as visi
tas realizadas 
{dias 15, 16 e 26 
de Outubro) pu
demos compro
bar como _a plan
ta ·superior -
cunhas 50 pra
zas- estaba 
completamente 
baleira mentres 
que nas. outras 

A normativa aprobada por 
Consello abrigaba a todos os 
coches -quitado os de repre
sentación- airen rotulados co 
anagrama da Xunta. Esta me
dida poderia ser efectiva para 
controlar as viaxes e os usos 
particulares pero o difícil na ac
tualidade non é saber quen in
cumpre a norma senón quen a 
acata. Un paseo polos aparca
doiros da Xunta de Galiza bas
ta para comprobar que mode
los non empregados para re
presentación , com'o todo-terre
as con tracción ás catro rodas, 
carecen de calquer distintivo 

~ ~~~fi~o~;os q~~ . º que incumpren a 
~~--~~ .t devandita norma. 

Segundo se 
desprende das 
decla.racións da 
Xunta, aqueles 
cargos que usan 
auto mó b..e.is._. 
peportivos 
necesitan facer 
servizos rápidos 

. J~ J'4 

duas nunca al
canzaba nen a 
metade da ocu
pación. A prática 
comun de que 
os coches non 
retornen ali des
poi s das viaxes 
e que se deposi
ten en domicílios 
par .ticulares 
comporta a in- . 
frautilización do 
aparcamento , 
moitas veces 
ocupado por veí-

{Pasa á páxina 4) 



(Ven da páxina 3) 
culos particulares e mesmo de 
empresas privadas. 

Apesar disto, a Xunta de Perso
al ten denunciado publicamente 
que a Consellaria de Agricultura 
alugou en Compostela -a pou
cos metros do garaxe oficial
un aparcamento con capacida
de para 30 prazas polo que está 
a pagar 600.000 pesetas men
suais. Fontes sindicais informan 
de que a própria Conselleria in
vesti u no acondicionamento 
destas instalacións uns 1 o mi
llóns de pesetas e que as condi
cións do contrato de aluguer -
fálase mesmo dunha duración 
de 5 anos- son sospeitosa
mente beneficiosas para o seu 
proprietário, un dos implicados 
no caso do branqueo de cartas 
da oficina do Ban-
co Pastor de San-
tiago. 

guez na sua comparecéncia 
parlamentária afirmaba que "é 
imposíbel estabelecer un custo 
médio anual obxectivo dos veí
culos". A dispersión na xestión 
da frota automobilística da 
Xunta servia como argume'nto, 
unha vez máis, para xustificar 
o descontrol dos gastos. Fren
te ao sistema do País Basco 
onde o Parque Móbil é centra
lizado, en Galiza as respecti
vas Consellarias levan canta 

· dos seus coches e ás veces, 
coma no caso de Agricultura, a 
sección de réxime interno ocú
pase só dos veículos dos ser
vizos c~ntrais mentres que as 
Delegacións de Extensión 
Agrária controlan os seus. A 
inoperáncia da xestión com
porta a auséncia de dados a 
respeito do parque total da 

X unta. 

A administra
ción teria que 
coñecer o mon
tante global do 
mantimento da 
frota, . pero a 
multitude de 

A auséncia de ne
cesidade de pra
zas de aparca
mento e o abusi
vo prezo que está 
a pagar Agricultu
ra polo aluguer 
dun garaxe parti
cular tendo aban
do cos de titulari
dade pública son 
-un exemplo máis 
do desorbitado 
gasto que está a 
supor manter a 
frota automobilís
ti ca da Xunta de 
Gal iza. 

Moitos 
prémios 
e un castigo 

Dositeo · Rodrí-

A maiória 
dos coches 
oficiais non 
pernoctan no 
aparcadoiro 
oficial 

·partidas orza
mentárias nas 
que se incluen 
os gastos difi
culta a realiza
ción dun cóm
puto xeral e _ 
agacha dados 
que doufro xeito 
quedarían á luz. 
Devén asi a in
cansábel pere
grinación por 
departamentos 
da Administra
ción pública en 
busca de infor
mación á que 
difícilmente se 
accede. As fon-

tes oficiais empregan multitude 
de mecanismos para esquivar 
a abriga de aportar dados ao 
tempo que as persoais só in
forman amparadas por un se
guro anonimato . . 

Ao investimento na frota auto
mobilísta engádenselle os im- . 
portantes gastos do amplo ser
vizo de condutores do Parque 
Móbil. No relatório de persoal 
da Xunta de Galiza publicado 
no DOG consta que só en Pre-
. sidéncia -da que depende o 
Parque- hai 40 condutores 
adscritos e en Sanidade destí
hanse 3 á Secretaria Xeral, e á 
Delegación de Lugo e cadan
seu ás da Coruña, Ourense e 
Pontevedra excep.tuando os 
.que desen.volven tarefas espe-
cíficas como son os dos Serví-

. zas de Saúde. 

O alto número de cargos públi
cos que teñen na actualidade 
un éondutor destinado en e~
clusividade fai que os gastos 
sexan desorbitados. Cada con
dutor ten como retribución bá
sica 154.000 pesetas ás que 
se lle engade un plus de dispo
nibilidade hqrária de 50.530 -
que perceben os do Parque 
Móbil e non os das Delega
cións- ademais de receberen 
en conceito de dietas .5 .. 300 
pta. por aloxamento, 4.100 por 
manutención e.9.400 inteira. 

O condutor é o encarregado. de 
cobrir a folla de servizo na que 
consta o número de quilómetros 
e o destino do traxecto. Non 
existindo un programa prévio, 
as viaxes privadas non se distin
guen das oficiais e no parte non 
consta o obxectivo da rota. 

As prazas de condutor danse 
até o de agora por concurso pú-

~ 

blico, pero o Go
verno Autónomo 
está a teimar dun 
tempo a esta par
te en convertelas 
en postas de libre 
designación en
tendendo que de
be existir confian
za entre condutor 
e cargo. Na tónica 
deste tratamento 
diferenciado, a Di- . 
rección Xeral da 
Función pública 
ven de apresentar 
unha cláusula ao 
convénio colecti
vo pala que se 
propón incremen
tar nas retribu
cións dos condu
tores 40.000 pe
setas mensuais 
neste ano e 
60.000 no 1995, o 
que suporia unha 
suba salarial de 
un 40%. 

Agricultura 
contratou un 
garaxe p9r máis 
de meio millón 
de pesetas, 
·mentres o da 
Xunta está 
valeiro. 

Móbil, Ramón 
González Artia
ga, reticente co
mo todas as per
s o as implicadas 
no tema a facer 
declaracións, só 
afirmou que "se 
non teñen condu
tor non teñen co
che" pero enga
diu a salvedade 
dos automóbeis 
de incidéncias, 
que están para 
cobrir necesida
des". Mais no 
amplo parque da 
Xunta son moitos 
os coches que 
poden ser condu
cidos por particu
lares e son estes 
os que apresen
tan maiores pro
blemas á hora de 
controlar o seu 
gasto e uso. 

Un condutor sina
laba que parte da 
sua misión era 
"non talar nen es
coi tar nunca" e, 
do mesmo xeito 
que se prémian os servizos 
prestados e a obediéncia debi
da" castígase calquer desvia
ción da desorde imposta. A un 
condutor dunha Delegación da 
Coruña que non ten disponibili
dade horária abríuselle recen
temente un expediente por fal
ta grave ao non ter esperado 
ao delegado unha vez remata
da a sua xornada laboral. Cas
tigo por non se submeter ás 
vontades do cargo que vai no 
asento de atrás. 

O Xefe de Servizo do Parque 

A experiéncia 
abriga á Xunta 
de Personal, ór
gao de repre 
sentación dos 
traballadores, a 
ter denunciado 

en máis dunha ocasión o abu
so neste servizo que, segundo 
sinalan, transcende as necesi
dades do país e é usado dun 
xeito indebido. Por isa recla
man un control exaustivo sobre 
a frota de coches da Xunta de 
Galiza e a sua adaptación ás 
demandas da Administración . 
Porque senón, como xa teñen 
comprobado, "cada mañá se
guirán entrando polo portal de 
San Gaetano toda unha ringlei
ra de coches propriedade da 
Xunta que non veñen de facer 
nengunha viaxe oficial".+ 

SUBSCREBASE A 

ANOSA TERRA 
(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cu
berto en maiúsculas) 

Neme ................................ Apelidos ................................................................ . 
Enderezo ...................................... r ............................ Cod. Postal ................... . 
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F ................ a ... . 

Suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de : 
Galiza/Estado/Portugal ........... 7.500 pta./ano ..... ......... 3.750 pta./semestre 
Europa ..................................... 9.100 
América e resto do mundo .... 10.900 
a) Subscricións para o Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

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

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras .............. ; ........ : .............. Canta/Libreta ................................. . 
Titular da Canta au Libreta .......................................................................................... . 
Nº Sucursal ..... .......... Povoación ............................... Província ............................... .. 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con-cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A información que paga a pena ter 
i 1. 
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DEBATE NO SENADO· 

O galega foi o único presidente que non defendeu a posición ~a sua comuriidade 

Felipe González oponse ás pre~nsións de Fraga 
de suprimir as nacionalidades históriCas 
•A. EIRÉ 

Galiza estivo ausente no 
debate do Senado sobre 
as autonomias. Fraga non 
defendeu a posición 
galega, senón que fixo de 
ponta de lanza do PP para 
tentar igualar as 
autonomias, tal como 
defendera nas discusións 
constituintes. González 
rexeitou as intencións do 
PP asi como as propostas 
da Administación Unica. O · 
único que se porá en 
marcha é a reforma do 
Senado, tal e como estaba 
xa pactado desde que se 
modificou o regulamento 
para permitir este debate. 
Os presidentes 
autonómicos tamén terán 
ocasión de reunirse co 
presidente do Estado. 

As propostas de Fraga lribarne 
realizadas na Galiza nas últimos 
tempos foron apresentadas co
mo un paso adiante na autono
m ia e, ainda, como nacionalis
tas. Felipe González encarre
gouse no debate do Senado de 
darlle a verdadeira dimensión ás 
intencións do PP, no senso que 
xa fara explicitado nestas mes
mas páxinas con anterioridade. 
"Pretenden alterar a vontade 
constituinte sen modificar a 
constitución", afirmou o presi
dente do Governo español, refe
ríndose a Fraga e ao PP. 

González puxo de manifesto co
mo os artigas 149 e 159-2 talan 
claramente de rexións e nacio
nalidades históricas, "por expre
so desexo dos constituintes", 
polo que agora non se pode fa
cer unha interpretación que 
"iguale a todas as comunidades 
autónomas". 

O café para todos ou a unifica
ción entre todas as comunida
des, foi defendida por Fraga lri
barne dun xeito máis claro que 
b fixera no Parlamento galega 
hai unha semana. "Non pode 
haber autonomías de primeira e 
de segunda", sentenciou na sua 
intervención. Pero foi Ruiz Ga
llardón, o portavoz do PP no Se
nado, quen deixou as- causas, 
se cabe, máis claras: "o artigo 
150-2 é un erro constitucional", 
afirmou . Fraga lribarne como 
portavoz da direita española 
opuxérase a este artigo que 
contempla a diferéncia entre co
munidades históricas e rexións, 
nos debates pre-constitucionais. 

O presidente da Xunta, que de
fendeu só posicionamentos per
soais e partidários sen referén
cia nengunha á Galiza, realizou 
a sua segunda intervención en 
español "para non cansar aos 
intérpretes e remarcar o bilin
güísmo da Galiza". 

As posicións do PSOE 
edo PP 

Para lograr ese Estado das Au
ton om ias con co-mpeténcias 

Fraga estivo á beira de Pujol, pero discreparon na sua visión da autonomia. 

únicas, o PP defe.ndeu a meio 
de Fraga e Gallardón a idea de 
pechar dunha vez o Estado das 
Autonomías "mediante un pacto 
entre partidos". Pota sua banda 
o PSOE expuxo claramente 
que non hai por que dar por 
concluído nunca este proceso, 
que quedou aberto na própria 
Constitución , e os pactos de 
transferéncias "teñen que reali
zarse entre as distintas comuni
dades". 

A pretensión do PP, agora máis 
explícita, pero implícita desde 
as últimas eleicións xerais nas 
que sairon reforzadas as posi
cións nacionalistas catalanas e 

bascas, é conformar un estado 
pseudo-federal no que os parti
dos españois, mediante un pac
to, deixasen delimitadas clara
mente as competéncias (iguais) 
para todas as autonomías, por 
medo a que a presión dos na
cionalismos periféricos asuman 
os teitos competenciais recoñe
cidos pota Constitución. Por iso 
Jordi Pujol reclamou "lealdade 
constitucional", neste senso. Es
ta era a referéncia que facia 
Fraga ao estado federal. Tamén 
1 U f alou no debate de estado fe
deral, pero na mesma dirección 
que o PP, sen recoñecer tam
pouco o feíto diferencial das na
cionalidades históricas. Ambas 

propostas federalizantes son 
para acotar as competéncias re
collidas nos estatutos de auto
nomia basca, catalán e galega. 
Jordi Pujol deixou claro que "a 
Constitución está na liña da he
teroxeneidade, por iso non pedi
mos nen a reforma da constitu
ción nen do estatuto". O PNV 
constituiuse en protagonista ao 
ser Ardanza o único presidente 
ausente do debate e afirmar Ar
zallus no Aberri Eguna que non 
"eran nen ian ser leais á Consti
tución", matizando logo que , 
ainda asi, a acataban. 

Esa idea foi a que moveu á di
reita española desde as últimas 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Agradécelle a Fraga "a campaña que nos está a facer" e denúncia 
o seu sectarismo persoal 

O BNG afirma que Fraga 
·desautorizou ao seu grupo parlamentar 
As acusacións realizadas por 
Fraga lribarne contra o BNG en 
Braga, acusándóo de "oportu
nista e fundamentalista", res
ponden, segundo Xosé Manuel 
Beiras, á perrecha do Presiden
te da Xunta por ter quedado en 
evidéncia no Debate da Auto
nomía. Segundo o portavoz do 
BNG, a sua formación pactara 
con Vázquez Portomeñe o in
cluir nas propostas do PP o en
gadido aclaratório: "segundo o 
respectivo rango constitucional 
e competencia!", referíndose ás 
comunidades autónomas. Fra
ga negaríase a aceitar que se 
diferenciase ás Comunidades 
autonómas como contempla a 
Constitución. Esta desautoriza
ción do portavoz popular por 

parte do presidente da Xunta, 
perfeitamente observábel na 
Cámara, leva a afirmar a Beiras 
que "non existe o Grupo Popu
lar" e a acusar a Fraga de "sec
tarismo persoal". Tamén se 
perguntou cal vai ser agora a 
posición dos dirixentes popula
res que se din galeguistas. 

En referéncia ao debate do Se
nado, o BNG considera que 
"Fraga compórtase como se fo
se Ministro do Interior, pero o 
máis triste para Manuel Fraga 
é que acabe facendo de escu
deiro de Aznar, aindo ao dicer 
no Senado as cousas que o lí
der da direita non podia dicer, 
pois o PP está a infundir páni
co no Estado español mesmo 

a persoas nada extremixtas, 
que consideran que están a 
botar aos cataláns de España". 

Para Beiras, "Fraga foi ao Se
nado para botarnos a nós ta
mén da península, quer dicer, 
que non contamos nen existi
mos. Proba disto é que falou 
sempre en termos de Comuni
dades Autónomas no seu con
xunto, rebaixando o rango ac
tual de Galiza segundo a Cons
titución. Todos sabemos que o 
Título VIII estabelece distintas 
categorías entre as comunida
des autónomas. Fraga preten
de equiparar o rango de Galiza 
ao de La Rioja e falou sempre 
nestes termos absolutamente 
uniformizadores". + 

L---:--------~-----:--~--------~-~~~~~~:::~~~-~-----------------------------~ 

XURXO LOBATONOZ NOTICIAS 

eleicións xerais a desatar unha 
campaña para reler a Constitu
ción, sendo a ponta da flecha os 
ataques ao nacionalismo cata
lán. Fraga lribarne, esquecendo 
a sua condición de presidente 
dunha nacionalidade historica, 
asumiu o papel de adalide desta 
loita, amparándose no seu car
go e na carauta das suas pro
postas que, na Galiza, tiña unha 
leitura en ton galeguista nos 
meios de comunicación. 

Fraga tenta apresentarse como 
o grande vencedor do debate, 
cando as suas pretensións foron 
claramente derrotadas. Felipe 
González tamén rexeitou taxati
vamente, "nen a vai haber agora 
nen a haberá nunca", dixo , a 
proposta da administración úni
ca, apresentada por Fraga lri
barne que, nesta ocasi{>n, in
ventou outro vocablo, denomi
nándoa tamén auto-administra
ción. Tamén se opuxo frontal
mente Gon.zález a que as auto
nom ias tivesen representación 
directa en Bruxelas, quedando 
claro que "a constitución refor
marase única e exclusivamente 
para mudar o Senado". 

A reforma do Senado, que Fra
ga se atribue como o grande la
g ro, estaba pactada desde o 
momento en que se modificou o 
regulamento da Cámara alta pa
ra permitir este debate. Debate 
que te·rá continuidade en anos 
vindeiros. A comisión de auto
nomías do Senado estudará a 
sua regulación, asi como a da 
reunión dos presidentes autonó
micos nun organismo consulti
vo. A idea destas reformas non 
teñen nada a ver coa filosofia de 
Fraga lribarne que perdeu unha 
nova ocasión de pasar a história 
como o "formulador do Estado 
moderno español", a sua única 
teima.+ 
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DIAS 

•Unha . 
funcionária da 
X unta 
desprazada por 
actividade · 
sindical 

Adela Bustabad, funcionária da 
Secretária Xeral da Consellaria 
de Cultura e delegada sindical 
da CIG, ven de denunciar por 
médio dun recurso contencioso
administrativo, o desprazamento 
inxustificado do seu posto de 
traballo. Despoís dun tempo 
como liberada sindical, odia 6 
de Setembro foille anunciado o 
seu traslado da Consellaria de 
Cultura á Dirección Xeral de 
Património sen que 11e·fora 
encomendada a sua tarefa 
anterior a ninguén concreto. 

A denúncia desta funcionária 
basease na persecución que 
sofren os delegados sindicais 
dentro da Xunta. Durante o 
tempo que non estivo no seu 
posta de traballo actuou de 

'. ponente dos sindicatos na 
Comisión de persoal , da que 
sairon os xa coñecidos casos do 
irmán de Vazquez Portomeñe 
como xefe do Servizo de 
Promoción do Camiño de 
Santiago ou da muller de 
Xerardo Conde Roa como xefa 
do Servizo de Economia Social 
na Consellaria de Família. Adela 
Bustabad, como o resto dos 
delegados sindicais, opuxose 
nestes procesos á grande 
cantidade de postas de libre 
designación que se reservan as 
con sellarías. 

Cando quiso incorporarse ao 
seu pasto laboral, gañado por 
concurso, comunicouselle o 
traslado a un pasto tora dos 
servizos centrais de San 
Gaetano no que, segundo a 
afectada, non se necesita 
persoal. Esta delegada ere que 
o importante, neste caso, non é 
que fora ela a afectada, senón 
que este tipo de medidas se 
toman contra os traballadores 
con actividade sindical.+ 

• Ad~a solicita 
unha moratória 
real para as 
minicentrais 

A asociación ecoloxista Adega 
denunciou a celebración, nos 
próximos dias, dunha reunión 
en Santiago na que alguns 
empresários reclamarán via 
libre para a instalación de 
minicentrais hidráulicas. Adega 
ere que se está enganando á 
xente cando se di que hai 
dificuldades para. estas 
instalacións, xa que existe un 
procedimento abreviado para a 
sua tramitación. Asímesmo, 
denúncia que estas 
minicentrais preténdense 
instalar nos cursos altos dos 
ríos , onde o impacto ecolóxico 
é~m~i.O!·• .. 

GONZALO 

• Proposta pára 
~ue os partidos 
l>ascos se 
encarreguen da 
pa~ificación . 

O PSE-EE elaborou unha 
proposta para que sexa unha 
comisión depender.ita do Pacto 
de Ajuria Enea a que deseñe un 
plano contra a violéncia en 
Euskadi. Os socialistas bascos 
queren que se estabeleza o 
diálogo con HB. Se esta 
estratéxia non funcionou co 
ministro José Luis Corcuera, 
pode ir adiante con Juan Alberto 
Selloch, que está disposto a 
deixala en mans dos partidos 
políticos bascos. + 

•O Sinn Féin 
busca. o apoio 
nor1e·americano 
para a paz do 
Ulster ·· 

Gerry Adams, líder do Sinn 
Féin, visita Estados Unidos na 
busca de apoios para a 
negociación dunha paz firme en 
Irlanda. Ali ratificou a 
necesidade de .que protestantes 
e católicos· participen 
conxuntamente neste proceso e 
que os primeiros comuniquen os 
seus recelos nunha negociación· 
aberta. Adams insistiu en que 
Irlanda debe estar unida sen 
que nenguri dos colectivos 
estea por riba do outro.+ 

•Os boniteiros atracan no porto para 
presionqr á . UE · . 

As corenta embarcacións boniteiras de Burela atracaron no porto o 
pasado Venres 23 para presionar aos países comunitários ante a uti
lización de artes de pesca ilegais. Catro destes b.arcos amarraron en 
Burela e os restantes o fixeron en Santander e Bilbao, onde se cele
brou unha manifestación. Máis de cinco mil persoas participaron na 
protesta polas ruas da cidade .basca pedindo a supresión total das 
volantas. 

o_ no.va amarre tiña como obxectivo chamar á atención dos respon
sabe1s de Pesca da UE sobre a situación dos boniteiros do Norde do 
Estado español. Galegas e bascas voltaron a enfrontarse a pasada 
semana cos barcos franceses que usaban arrastres peláxicos. O 
Parlamento europeo pronunciarase este Xoves sobre o conflito, ain
~a ~ue os boniteiros galegos non aceitarán un abandono parcial, con 
limite en 1997, das artes ilegais.+ 

• O ecoloxista 
lucense agredido 
declara ante o xuiz 

D.aniel LGpez Vispo, membro 
da Plataforma pola Defensa 
do Miño, que resultara ferido 
pola Policia Local cando se 
concentraba no concello , 
ratificou ante o xuiz os feitos 
polos que sofriu a rotura de 
duas costelas. Para confirmar 
a denúncia que interpuxo, 
apresentou o informe médico 
e o parte de baixa laboral. 
Tamén negou ter mordido a un 
policía local. A agresión 
produ.ciuse cando os membros 
da Plataforma querían acceder 
a unha sesión plenária para 
protestar pala ubicación da 
Feira e polo posíbel dano 
ecolóxico ao rio Miño. • 

• Non se sabe quen 
··vai construir a 
estrada Ourense· 
Santiago 

O secretário de Estado de 
lnfraestruturas, Emílio Pérez 
Touriño, declarou en Santiago 
que o Ministério de 
Transportes leva oito meses 
traballando no proxecto da vía 
Ourense-Santiago. Pola sua 
parte, o conselleiro Xosé 
Cuiña anunciara a posibilidade 
dunha autoestrada para a que 
estaba preparando un 
proxecto. Pérez Touriño dixo 
que a Xunta non lle 
comunicara nada sobre a 
construción desta estrada e 
non quixo entrar en polémica, 
asegurando que terian que 
reunirse as duas partes para 
chegar a un acorde. A 
rivalidade politica 'tefléxase na 
actitude de Manuel Veiga 
Pombo, alcalde de Ourense, 
que ratificou ao rexeitamento 
da corporación municipal ao 
proxecto.da Xunta dunha 
autoestrada de peaxe. • 

• Ramilo contrário 
ao cobro de peaxes 
nas autoestradas 

Antón io Ramilo, presi9ente da 
Confederación de 
Empresários de Galiza, 
criticou a Manuel Fraga por 
levar adiante o proxecto de 
cobro de peaxes nas 
autoestradas. O empresário 
dixo que non se pode financiar 
a construcción das estradas 
por médio dos peaxes nas de 
Coruña-Carballo e Puxeiros
Val Miñor. Ramilo afirmou que 
as peaxes gr~van o transporte 
de produtos e, polo tanto, non 
son positivas dende o punto 
de vista económico. Tamén 
criticou a postura pasiva da 
Xunta ante o retraso do 
Govemo central na 
construción das autovias de 
enlace coa Meseta. t 

• lndústria anúncia 
racionalización nos 
parques industriais 

António Couceiro, conselleiro 
de lndústria, comprometeuse 
a racionalizar a política de 
parques empresariais, levada 
a cabo pala Xunta nos últimos 
anos e criticada polos 
empresários por considerar 
que hai un número excesivo 
de parques. Despois de 
entrevistarse con António 
Ramilo, advertiu que os 
polígonos industriais non 
desaparecerían, pero que se 
buscarian novas criterios para 
as instalacións. Nesta reunión, 
Couceiro anunciou a intención 
de acadar un abaratamento do 
solo industrial para beneficiar 
ás pequenas e medianas 
.empresas.+ 

•O Deportivo 
continua en Europa 
tras a goleada de 
Bebeto · 

Mália a derrota no partido de ida con
tra o Rosenborg (1-0), a volta en Ria
zor saldouse cun 4-1 a favor do De
portivo, que dá o pase á seguinte ron
da da UEFA. O artífice do trunfo foi o 
dianteiro carioca, Bebeto, que marcou 
tres goles e propiciou un penalti que 
materializou Donato. Para acadar a 
vitória foi necesário chegar á prorroga 
xa que nos primeiros noventa minutos 
os xogadores coruñeses non conse
gu i ron imporse agás Bebeto, que 
marcou o primeiro gol a piques de 
chegar ao minuto noventa. Na prórro
ga, o Rosenborg acadou un gol, pero 
o brasileiro reaccionou marcando 
dous e provocando un penalti.+ 

•O BNG pede 
explicacións a 
Fraga por non 
utilizar o galego 

Francisc.o Rodríguez , deputado do 
BNG, apresentou unha pergunta no 
Pleno do Parlamento pedindo expli
cacións ao Presidente da Xunta, Ma
nuel Fraga, por non facer uso do ga
lega o segundo dia do debate das 
autonomías no Senado. O grupo na
cionalista ere que, mália ser unha pe
quena conquista o feito de poder ta
lar en galego na Cámara Baixa, a ati
tude de Fraga foi un ataque á identi
dade do povo galego. Con esta pos
tura, o Presidente da Xunta rebaixa 
aos galegas á condición de renega
dos, segundo o deputado do BNG. 

• Morre en atentado 
o secretário xeral 
do PRI 

José Francisco Ruiz Massieu, secre
tário xeral do PRI , morreu en atenta
do na capital mexicana o Mércores 
28. Un home disparoulle e o tiro al
canzou o pescozo, quedando en es
tado grave. Mália que cando ingresou 
no hospital ainda estaba vivo, non 
tardou en morrer. O autor do tiro foi 
detido pero, ao peche da edición des
te xornal ainda non se coñecia a sua 
identidade. + 

•O fiscal retira 
cargos contra un 
redactor de A Nasa 
Terra denunciado 
pola Policia 

O xulgádo de instrucción número seis 
de Vigo celebrou xuizo ao redator de 
A Nosa Terra Gustavo Luca de Tena, 
por causa dunha denúncia do tenen
te da Policia Nacional Xan Carlos 
Ba.rá Torres. O oficial da policía apre
sentara cargos por "desorde pública, 
desobediéncia e resisténcia á autori
dade" contra Luca de Tena. No de
curso da audiéncia pública o ministé
rio fiscal retirou toda acusación, pero 
o oficial Bará Torres sos.tivo que o 
xornalista recusara identificarse. 

A defensa de Luca de Tena apresen
tou fotografías nas que aparece un 
axente policial tomándolle filiación 
mentres o oficial Bará o prende polo 
colo da chaqueta.+ 
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ALIZA E M NDO 
IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS 

O concello da Coruña non quer que os construtóres lle cedan terreo grátis na urbanización das l?ontes 

O Tribunal Superior falla a prol dos viciños 
• XAN DOVAL/ A CORUÑA 

A paradóxica postura do 
concello da Coruña lévao, 
máis unha vez, a situarse 
en contra das demandas 
viciñais e aprol das 
construtoras. O Tribunal 
Superior ven de fallar 
contra o proxecto de 
urbanización das Pontes, 
pero a alcaldía recorrrerá 
ao Supremo: quer máis 
alturas e menos espazo 
verde municipal. 

A recente senténcia do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza, 
dictada o pasado dia 22, bota 
por terra, á espera do resultado 
do recurso que será presentado 
ante o Tribunal Supremo, unha 
das iniciativas urbanísticas máis 
importantes na cidade da Coru
ña, unha urbe con problemas 
para o seu crecemento polo re
ducido espazo físico do conce
llo . Unha vez máis , como xa 
ocorrera con outros proxectos 
de construción de grande mag
nitude, as decisións do concello 
._-agora anuladas polo Tribu
nal- pretendían o beneficio 
das empresas construtoras ás 
que se atopa ligada -dun o ou
tro xeito- a famíl ia directa do 
alcalde herculino, Francisco 
Vázquez, na figura da sua dona, 
Maria do Carmo de la lglésia 
lllanes e os tres irmáns desta. 

O dictame xudicial anula pratica
mente todos os aspectos clave 
incluidos no Plano Especial de 
Reforma Interior do Paseo das 
Pontes, - unha ampla zona de 
80.000 metros cadrados no cen
tro da cidade-. Este Plano co
rrexía en benefício das costruto
ras o Plano Xeral de Urbanismo, 
outorgándolles un maior volume 
de edificabilidade, tanto na su
perfície como na altura dos blo
ques que se pretenden levantar. 
Un negócio multimillonarío que 
agora, de presentarse recurso 
no Supremo, quedará freado por 
dous anos ou tres. Esta situa
ción está a crear a natural inque
d a nz a entre os máis de cen 
compradores que xa adiantaron 
cartas para facerse cunha viven
da nesta zona, ainda que as em
presas construtoras anundaron 
estar dispostas á devolución das 
cantidades xa recebidas. 

Os recursos que deron pé a 
presente senténcia fóran pre
sentados no ano 92 pela Fede-

O bairro da Agra de Orzán agardaba ter o seu pulmón no paseo das Pontes. 

ración de Asociacións de Veci
ños da Coruña, Esquerda Unida 
e BNG. Dénunciaban, entrou
tras cuestións, o feito de que se 
incluirán no Plano Especial te- . 
rreos colindantes a duas igre
xias e un edifício de vivencias, 
que cumprian a misión de desa
fogar o entorno dos tres lugares; 
que se ubicarán baixo terra os 
espácios de equipamento social 
da zona; que non tora cedido ao 
Concello o quince por cento .do 
terreo correspondente aos pro
prietários do chan, en contra do 
contemplado pota lei, e permitir 
a construción de bloques que 
sobrepasan a altura máxima 
permitida no Plano Xeral de Ur
banismo da Coruña para os te
rreas desta cidade. 

Todas estas irregularidades fo
ron recoñecidas como tales po
los tres maxistrados que· asina
ron a senténcia, Gonzalo de la 
Huerga, Xoan Carlos Trillo e Xo
sé María Arroxo. A primeira de
las era explicada polo concello 
no Plano Especial cunha frase: 
"a maior superficie aparece xus
tificada como consecuéncia dun 
estúdio máis específico e con
creto do terreo", o cal para o tri
bunal "non é expiicar" por canto 
para que se incluan terreas co
lindantes nunha zona a urbani
zar o Dereito estabelece que as . 

Non se ten en 
canta que a Lei do 
Solo subliña que os 
terrees municipais 
quedan vinculados 
á construción de 
vivendas de 
protección oficial. 

administracións haberán de fa
celo para conseguir unha mella
ra nos fins de interese social, al
go que non queda probado nes
te caso. En relacíón á pretendi
da ubicación no subsolo dos 
equipamentos sociais os maxis
trad os enmendan a plana ao 
concello ao afirmar que estes 
equipamentos "non deben ter 
menor calidade en canto a si
tuación (necesidade de baixar e 
subir, desenvolvemento perma
nente das actividades con luz 
artificial) qué os de carácter pri
vado ou particular". O que se 
pretendía con este enterramen-
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to urbanístico era que non. se 
computará como edificada a su
perfície deses servícios sociais, 
deixando maior extensión de te
rreo para os promotores priva
dos. Sobre o feito de que os 
proprietários non cedesen terreo 
ao Concello e que este non o 
reclamase, o alto Tribunal lem
bra simplesmente a lei , ao igual 
que fai coa pretensión de cons
truir bloques de ata dez alturas 
ao citar os maxistrados o Plano 
Xeral de Urbanismo aprobado 
pela corporación coruñesa. 

O Concello non atenderá 
ao Tribunal 

Con este cúmulo de irregulari
dades os demandantes conside
ran que o máis coerente ·seria 
que o Concello atendese ao dic
tado do Tribunal ca que o pro
xecto de urbanizar a zona das 
Pontes podería continuar de in
mediato, "con menos millóns po
lo medio claro esta". Sen em
bargo, todo indica que se esco
llará a vía do recurso no Tribu
nal Supremo. Hai moitos millei
ros de millóns en xogo nesta 
operación, xa que ninguén entre 
os implicados falou da constru
ción de vivendas sociais xunto 
as de mercado íibre, que previ
sibelmente será de luxo. Non se 
ten en canta que a Lei do Solo 

suliña que os "terreas munici
pais quedan vinculados á cons
trución de·vivendas de protec
ción oficial ou outras fi nalidades 
de interese social", e que fara o 
próprio alcalde coruñés quen fi
xera campaña eleitoral no 91 
afirmando que e_I fara un dos 
principais promotores do Plano 
Cuatrienal da Vivencia, ca que o 
governo socialista pretendía so
lucionar o problema do acceso a 
unha casa ás capas sociais me
nos favorecidas en todo o Esta
do. T ampouco se terá en canta 
o testamento de Esperanza 
Tenreiro, proprietário dunha par
cela de 12.400 metros cadrados 
nas Pontes que deixou escrito 
aos seus herdeiros que de ven
der os terreas haberia de ser 
para construir vivencias so
ciais.Os representantes da Fun
dación Esperanza Tenreiro non 
talan do asunto e iso que as 

· empresas compradoras , lrco , 
lllano, e Terreas Urbanizabais 
do Sur, teñen "cancelada a 
mención .de beneficios de pro
tección oficial , por ter satisfeito 
o correspondente imposto", -
pagan para non edificar viven
das sociais- asi consta no Re
xistro da Propriedade. 

lrco, lllano e Terrees Urbaniza
bais do Sur, están representa
das pela mesma persoa, Anxel 
Xove Capellán. A sua compañia 
lrco, SA -da que son proprie
tári os el , Manuel Soto, e as 
suas esposas- conta cun po
der asinado por lllano S.A. , -a 
empresa da esposa do alcalde 
coruñés, os seus irmáns , e os 
conxuxes de dous destes- pa
ra "mercar, vender, permutar, hi
potecar, ceder ... a sua máis am
pla representación e as máis 
amplas faculdades". treo é a fir
ma quemáis pretende construir, 
un total de 221 vivendas, das 
que 171 xa están á venda en 
proxecto. Os proprietários dos 
terrees, presentes na Xunta de 
Compensación teñen previsto 
un recurso da senténcia ante o 
Supremo por considerar que. 
nesta operación "todo o mundo 
actuou de boa f~" . 

lrco S.A. está presente en todos 
os grandes investimentos inmo
biliários da cidade é foi notícia 
recentemente a sua actividade 
urbanística polo início da cons
trución dun aparcamento, en te
rrees municipais do polígono de 
Mato Grande, antes de que o 
concello abxudicase as obras a 
nengunh·a empresa. As obras 
están agora paralisadas despois 
dunha denúncia do BNG. • 
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MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

ADEGA ANALISA O PROXECTO DE PARQUE NATURAL PARA AS FRAGAS DO EUME 

UN PLANO INCOMPLETO -A MANTENTA 
Desde hai anos vimos solicitando a actua
ción decidida da Administración para a con
servación do meio natural, nomeadamente 
daqueles espazos de maior riqueza ecoló
xica como son os aneares, o Caurel, ou as 
Fragas do Eume. A importáncia ecolóxica 
das Fragas do Eume radica no feito de tra
tarse do único espazo que ainda hoxe po
de recebar o nome de bosque caducifólio 
atlántico. O bosque caducifólio con predo
m ináncia de carballos foi antigamente 
maioritário non só na Galiza, senón tamén 
en toda a Europa atlántica. De tal bosque 
só fican vestíxios, e as Fragas do Eume 
constituen hoxe o enclave de maior impor
táncia pola sua extensión e grau de conser
vación, tanto de Galiza como de Europa. 

En asociación co bosque de carballos e 
castiñeiros, viven nas fragas do Eume un 
elevado número de espécies de flora e 
fauna, que nos tempos que corren para o 
mantimento da biodiversidade deben ser 
considerados como un tesauro. Sen em
bargo, a introdución crecente de espécies 
alóctonas (pino, eucalipto), a deforesta
ción · para prados e cultivos (xuntamente 
cos efeitos ambientais derivados da cha
mada agricultura "moderna" ou "quími
ca"), os intereses das eléctricas (minicen
trais, novas encaros), así como as pistas 
que tais actividades requeren abrir no seo 
da fraga, están a causar un deterioro ca
da vez máis intenso das condidóns natu
rais e unha perda, irreversíbel se non se 
actua a tempo, da riqueza ecolóxica. 

Dada a situación de deterioro planetário da 
natureza, os valores ecolóxicos que hoxe 
se conservan nas fragas do Eume deben 
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ser valorados como un recurso económico 
e social de primeira magnitude para toda a 
sociedade galega. A sua riqueza ecolóxica 
é ademais fundamental para a conserva
ción da biodiversidade e o matimento do 
equilíbrio ecolóxico no naso país. 

Por todo o anterior, as fragas do Eume 
deben ser declaradas Parque Natural, 
coa finalidade de que sexan obxecto de 
medidas concretas de protección. 

VALORACIÓN DO PROXECTO 
E DO PROCEDIMENTO SEGUIDO 

POLAXUNTA 

O proxecto de Parque Natural contido no 
PORN (Plano de Ordenación dos Recur
sos Naturais) das Fragas do Eume posta 

Proba diso e a escasa aceitación que de
satou entre os proprietários, asi como en
tre os responsábeis das administracións 
locais directamente afectados. 

En canto ao procedimento, a actuación da 
Xunta é ainda máis rexeitábel, habida can
ta de que non estabeleceu as canles de co
municación coa povoación afectada, nen 
coas organizacións sociais con intereses 
na zona afectada polo Plano. A Xuhta sal
touse o recollido na Lei 4/1989 ·de Protec
ción dos Espazos Naturais, onde indica cla
ramente que -se debe consultar as diferen
tes entidades sociais afectadas, e especial
mente ás asociacións de defensa ambien
tal, quer dicer, aos grupos ecoloxistas. 

A Xunta elaborou e apresentou o Plano 
a exposición pública 
pala Xunta de Galiza 
pode resultar correc
to desde o ponto de 
vista de medidas téc
nicas a tomar de cara 
a conservación, ain
da que excesivamen
te determinante e 
restrictivo nas deno
minad as zonas de 

----------
sen contar coa opinión 
dos grupos ecoloxistas 
e doutras organiza
cións, a non ser que 
considere que tal opi
nión se deba dar ac
tualmente, durante o 
período de exposición 
pública. Tal posibilida
de requeriría que a 

'º PORN carece 
deliberadamente de 

plano de 
financiamento" 

transición, nas que 
se situan maiormente 
as terras agrícolas e 
pasteiros afectados polo Plano. 

Pero o · asp·ecto máis deficitário é que o 
PORN carece deliberadamente de plano 
de financiamento, incentivación e promo
ción económica da zona, razón pola cal a 
sua viabilidade social resulta improbábel. 

Xunta estabelecese as 
cantes de diálogo ne
cesárias para chegar a 
un consenso antes de 

finalizar o período de alegacións. 

A NECESIDADE DO CONSENSO SOCIAL 
SOBRE O FuruRO PARQUE NATURAL 

Calquer proxecto de Parque Natural ou de 
conservación do meio natural , por máis 

Q DEBATE DO ESiADO DA AUTONOMIA 

que sexa tecnicamente correcto, requere 
do cor:isenso social para que se poda le
var á prática e acadar os obxectivos fixa
dos. O consenso sobre o futuro Parque 
Natural só pode ter lugar se se teñen en 
canta aspectos sócio-económicos como: 

1 º) Que os custes derivados das medidas 
de conservación non deben ser carrega
dos, nen sequer en parte, á povoación di
rectamente afectada por viver ou depen
der economicamente do território a con
servar. Tales custes han de satisfacerse 
polo conxunto da sociedade. 

22) Ainda máis aló do anterior, e asi o reco
lle a lexislación sobre conservación de es
pazos naturais, os habitantes da zona de
ben ver incrementado o seu nível de vida. 
lsto deve ser asi principalmente por razóns 
de viabilidade das medidas de conserva
ción, e tamén por razóns de xustiza social. 

Por todo o anterior, ADEGA insta á Xunta 
a que: A) Elabore un plano de financia
mento e promoción económica da zona 
afectada palas Fragas do Eume, no que se 
recolla: 1) Previsións de investimentos na 
zona en sucesivos horizontes, 2) Fontes 
de financiamento, 3) lncidéncia global so
bre o emprego. 8) Abra un proceso de de
bate público sobre a necesidade e obxecti
vos da conservación, critérios e medidas 
sócio-económicas a contemplar, no que te
ñan cabida todos os sectores sociais inte
resados, e nomeadamente a povoación 
afectada e os grupos ecoloxistas. • 

MMt.:EL aro CAS11!\ E1RA é 
Secretário Xeral de Adega 

DEFORMARÁ OPINIÓN PUBLICA 
A raíz das informacións e comentários que 
suscitou o recente debate sobre o "estado 
da Autonomia", celebrado no Parlamento 
Galega, lembrei a a'nédota contada por 
Fernando Díaz Plaja, nun seu libro lido por 
min hai moitos anos: despedía-o un amigo 
cando o escritor partía como correspon
dente a Roma e, co seu máis amplo sorri
so de suficiéncia, espeta-lle: "Non nos irás 
descreber a Capela Sixtina?- "Non", dixo 
o escritor; "canta-me ti como está distribuí
da". Non pudo, non o sabia, porque nunca 
ali fara. Pois ben, se os leitores me permi
ten facer un resumo de urxéncia do que 
unha servidora leu e ouviu en artigas, re
señas, tertúlias radiofónicas ... , a respeito 
do citado debate, e facéndome exclusión 
de todos os dardos envenenados (ia políti
ca galega é inintelixíbel, señoras e señores 
"obxectivos", sen contar co BNG, e o que 
representa e o que defende!), atopei-me 
coas seguintes "verdades" informativas, di
,tas, repetidas e impartidas como axiomas: 
1 ª) a xente normal e corrente desentende
se por inteiro do que acontece no Parla-

. mento Galega; 2ª) nos dias 20 e 21 de Se
tembro de 1994, aconteceu na Cámara 
Galega o esperado e consabido: cada 
quen limitou-se a representar o seu papel, 
que, of course, os avisados xomalistas xa 
coñecian de antemao; 3ª) no tal debate, 
non se tratou nengunha das cuestións que 
inquietan e preocupa11 á cidadania, nen
gun dos grandes temas que nos atinxen 
colectivamente; 4ª) a oposición non dá a 
talla, non dá combatido a "apisonadora" 
dun Fraga lribarne, que, se ben é certo 
que farfulla as máis das veces, vence sem
pre, cando se dirixe aos indíxenas do país. 

Máis ou menos, matices arriba ou abaixo, 
isto foi o que se nos transmitiu. E unha per
gunta-se, nada inxenuamente: a que obe
dece tal unanimidade suspeitosa?; por que 
ese empeño en buscar como · coartada da 
indución des-informativa a própria opinión 
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pública, previamente manipulada?; a que 
ese afán por banalizar, trivializar, frivolizar ... 
contidos e posicións políticas ben claras 
que, despois, inform·ativamente, só valen 
se se' produce a anédota? Eu tamén terei o 
direito -supoño- a, como espectadora -
con coñecimento de causa, emitir o meu 
xuízo. Poderia dicer, por exemplo, que o 
discurso inicial de X.M. Beiras callou unha 
magnífica peza oratória -que moi ben po
de lembrar textos de Otero Pedraio- que 
non excusou nen un só dos grandes cen
tros de interese e de preocupación política 
galega da actualidade, pondo o dedo na fe
rida non só dos problemas que como na
ción dependente premen en nós, senón da 

quiou con tres cuartos de hora de discurso 
preparado para o Senado e como, no res
to, se dedicou a acumular propagandisti
camente cifras, dados, proxectos e reali
zacións da Xunta de Galiza apresentada 
como nai de todos os .remédios, sen o me
nor plano, fio condutm, rendición de con
tas séria de xestión autonómica, anúncio 
de correccións ou de liñas de governo ... 
Tamén poderia reQ.ordar que a celebrada 
erudición do señor Fraga leva-o a referir
se como "programa Ene-O-Uve dobre" ao 
programa NOW, auspiciado pola CE para 
a promoción das mulleres ou a confundir 
anédotas da biografia de Valle lnclán ... 
Poderia, e de pouco habia valer, porque 

pinza política -Gover
no español, Administra
ción autonómica- que, 
en cumplicidade crimi
nosa, nos aferrollan. 
Poderia engadir que 
posteriores interven
cións do portavoz do 
BNG arrecantaron dia
lecticamente ao señor 
Presidente da Xunta e 
ao que está ·a facer 
neste e deste país, ao 
demostrar, con feitos, 
ao servizo de que e de 
quen están Fraga, a 
Xunta e máis o PP. Eu 
tamér:i poderia opinar· 
que o discurso do re
cén estreado portavoz 
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me dirian que, natural
mente, as miñas opi
nións son parciais e 
sesgadas, partidárias 
e partidistas, e sem
pre con complemento 
indirecto implícito. 

parlamentar do PSOE, 
o señor Cortizo, foi un 

' ·T t an pouco 
demócratas son para 

devaluaren a 
institución, agora que 

a ela chegan en 
número ben -visíbel 
representantes da 
única forza non 

importada, galega?" 

Por isto non vou opi
nar nen pedirei que os 
meus xuízos se teñan 
en canta. Só digo que 
xa está ben de falar 
de ouvidas, con con
signa na que se alían 
o preconceito, a des
calificación prévia e a 
ignoráncia premedita
da. Digo, asimesmo, 
que hai unha tribuna 
pública no Parlamento 
Galega á que -ainda 

bon discurso, claro nos seus contidos, di
dáctico na sua exposición e nada "novato" 
na sua estrea na portavocia, aforrando-lle 
ao leitor, aqui e agora, calquer outra valora
ción sobre intencionalidade, coeréncia e 
sinceridade políticas, que merecerian unha 
outra análise. Eu tamén poderia recordar, 
sen mentir, como o señor Fraga nos obse-

que ben restritamente- poden acudir os 
"enteradillos" de turno para xulgaren por si 
próprios. Digc;>, a maiores, que hai unha 
causa chamada Boletín do Parlamento e 
unha outra chamada Diário de Sesións, · 
onde aparecen publicadas todas as iniciati
vas rexistradas e as intervencións dos Ple
nos, respectivamente. Digo, dÚnha vez por 

todas, que non todos os políticos e as polí
ticas somos iguais. Reclamo que cada pau 
terme da sua vela, que se lle dé a cada 
quen o que mereza, que se diga o que pe
rora, o que fai , o que argüí e o que defen
de. Pido que se bote cantas de quen abre 
a boca na Cámara Galega, cantas veces, 
con que iniciativas, sobre que e para que. 
Nomes e apelidos, luz e taquígrafas, antes 
de xulgaren á lixeira que estamos nun Par
lamento de "mediocres". 

¿Ou é que o que molesta no fundo é que 
na lexislatura actual haxa trece deputados 
e deputadas do BNG, despois de cinco e 
despois de un, nas anteriores lexislaturas? 
¿Acaso fastídia que alguns que douscen
tos setenta mil cidadás e cidadáns galegas 
desen a sua confianza ao BNG? ¿Tan pou
co demócratas son para devaluaren a insti
tución, agora que a ela chegan e están, en 
número ben visíbel e actuante, represen
tantes da única forza nacional, e non impor
tada, galega? ¿Toda o teñen que ver potas 
lentes. do PP, empeñado en varrer da cena 
política galega o que se debate, propón e 
defende no Parlamento, como se fose este 
un cuartel ou unha galeria de arte? 

Que non, señoras e señores, que non pi
camos o catueiro, que non nos engadan 
con más artes. Que sabemos a que ven -
e de onde ven- tanta homoxénea consig
na des-informativa. Tamén a que e· a que 
serve. Ao menos, para disimularen, podian 
vistar a Capela Sixtina, antes de talaren 
dela... A "opinión pública" que tanto nome
an os "inteirados" merece, antes de máis 
nada, ter información veraz e cumprida do 
que acontece no seu país -tamén no Par
lamento- e non a ser manipulada con 
comprimidos laretas e malévolos sobre o 
que-non acontece na Cámara Galega.• 

M"- PILAR GARCIA NEGRO é 
deputada polo BNG 
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MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

A senténcia xudicial non admite a relación pero abriga á Seguridade Social a indemnizalo 

Un informe médico atribue á inalación de cloro 
a fibrose pulmonar dun trabállador de Elnosa 
•MARIA ALONSO 

Un informe médico do 
Hospital Montecelo de 
Pontevedra atribue á 
inalación con'tí nua de gas 
cloro a grave enfermidade 
dun traballador, hoxe de 
baixa, da factoria de 
pasta de papel de Ence
Elnosa. A senténcia 
xudicial non ere 
suficientemente 
demostrada a relación, 
pero abriga á Seguridade 
Social a facerse cargo 
dos gastos causados pala 
enf erm idade. 

Xosé Luís García Doval, un 
obreiro de 57 anos, lego de 20 
anos en Elnosa, logrou que á 
Seguridade Social recoñecese a 
sua incapacidade laboral abso
luta. Segundo un informe médi
co esta foi debida a unha pato
loxia profisional xerada polo 
contacto continuado con subs
táncias tóxicas no meio laboral. 

García Doval que non recebera 
até agora resposta á sua peti
ción da Seguridade Social, foi a 
xuízo o pasado 15 de Setembro 
para tentar demostrar a orixe da 
sua enfermidade. Agora, rece
biu a senténcia do Xulgado do 
Social número 1 de Pontevedra, 
pegado ás bombonas de oxíxe
no que lle permiten viver. 

Culpan ao tabaquismo 

Pésie á argumentación dos res
ponsábeis do complexo Ence-Ef
nosa, que culpan ao tabaquismo 
de Xosé Luís García da sua gra
ve enfermidade, o informe médi
co asinado polo especialista en 
Medicina Interna e Neumoloxia 
do Hospital Montecelo de Ponte
vedra que atendeu ao paciente, 
doutor Otero Portela, conclue 
que o demandante é unha vítima 
das emanacións tóxicas suporta
das no centro de traballo. 

O informe estabelece que o en
fermo padece unha "fibrose pul
monar constatada en biópsia 
efectuada hai dez anos". Segun
do o facultativo, nesta erifermi
dade "constitue un factor deter
minante o ambiente profisional, 
pala inalación contínua de gas 
cloro e doutros gases nocivos 
de acompañamento, que son 
causa coñecida e comprobada 
por múltiples estudos do engro
same·nto das paredes alveolares 
e da fibrose concatenada". 

A avaliación do estado de saú
de do pacieñte realizada polo 
xefe do xervizo do Montecelo, 
Otero Portela, subliña no seu 
primeiro parrágrafo que Xosé 
Luis García Doval viveu durante 
vinte anos nun "ambiente labo
ral que .presupón un contacto 
permanente co cloro, que nal
gunhas ocasións resultou ser 
unha intoxicación masiva por 
anídrido sulfuroso (S02), por 
vapores de amoníano e tamén 
por ácido sulfúrico e clorídrico, 
a consecuéncia da sua ubica-

A avogada do enfermo negou a posibilidade de que a demanda se pudese estender a 
outros obreiros, porque o medo a un posíbel peche da factoría paralisa as protestas. 

ción profisional na sección de 
comprensores". 

Ademais de lembrar que o enfer
mo foi ingresado no Hospital 
Montecelo en Setembro do 93 
polo empioramento do seu esta
do e que desde aquela o pacien
te necesita a administración de 
oxíxeno no seu domicílio de for
ma permanente, sobretodo pola 
noite, o especialista estima que 
García Doval está "incapacitado 
de modo total e absoluto para 
toda actividade e tense converti
do en oxíxeno-dependente". 

Un ha dúcia de casos 

Para Isabel Barberó, avogada do 
enfermo, o máis grave do caso é 
que non se trata dun problema 
illado, xa que o enfermo asegura 
coñecer arredor dunha dúcia de 
casos de compañeiros de traballo 
que padecen tamén unha fibrose 
pulmonar e comezan a sofrer os 
seus síntomas. A letrada negou a 
posibilidade de que a demanda 
de Xosé Luis García se pudese 
estender a cutres obreiros, por
que o medo a un posíbel peche 
da factoría paralisa calquer pro
testa. "O meu cliente atópase moi 
afectado, non só físicamente -ex
plicou-, senón tamén psicoloxica
mente, porque nengun dos seus 
ex compañeiros lle fala xa por ter 
denunciado a situación de risco 
laboral na que traballan e pór en 
perigo os seus postes de traba
llo". 

NORMALIZACIÓN DO IDIOMA 

Isabel Baberó afondou ainda 
máis nas consecuéncias que a 
inalación de ga$eS tóxicos está 
a producir no colectivo de traba-
11 adores e lembrou que, como 
saben os responsábeis de Ence
Elnosa, os delegados sindicais e 
mesmo os obreiros da factoría, 
hai uns anos morreron dous tra
balladores de xeito case fulmi
nante polas emanacións de clo
ro. Naquela ocasión requeriran 
tamén atención médica outros 
dous obreiros, que finalmen-
te se recuperaron no mesmo 
servizo de Medicina Interna 
e Neumoloxia. 

A avogada asegurou que 
naquela ocasión os pró
prios .representantes sin
d icai s de Enée-Elnosa 
aconsellaron ao plantel 
de traballadores non 
contar nen, por suposto, 
denunciar o acorrido 
para evitar unha alar
ma social que poderia 
acabar co peche do 
complexo industrial. 

Contra a alarma 

A dirección da fábri
ca pontevedresa, 
que non falou direc
tamente con nen
gun meio de comu
nicación, · afirmou 
nun comunicado 
que "nengun traballador 
padece fibrose, nen patoloxia · 

pulmonar nengunha" por inala
ción de cloro e outras substán
cias tóxicas. Neste sentido, ne
gou "tallante e rotundamente" as 
acusacións efectuadas pela avo
gada do ex traballa:dor enfermo e 
máis pola Asociación pola De
fensa da Ria de Pontevedra e 
desmentiu que haxa un só caso 
de enfermidade polas condicións 
de traballo na factoría. 

Segundo a información facilitada 
pela empresa, o Gabinete de Se
guridade e Hixiene que a Xunta 
ten en Rande leva 20 anos fa-. 
cendo un seguimento constante 
do estado de saúde dos traballa- · 
dores e "nunca detectou un só 
caso de fibrose pulmonar". 

Por outra banda, os · responsá
beis de Elnosa subliñaron que 
"en toda a indústria electroquími
ca española, nunca se rexistrou 
nengun caso de enfermidade por 
inalación de cloro". Finalmente, a 
empresa anunciou que recorrerá 
ás oportunas accións legais para 
que se castiguen non só as men
tiras difundidas por Xosé Luis 
García e máis a sua avogada, 
senón tamén "polo grande arar
mismo social suscitado". 

Baixo sospeita 
Esta non é a primeir~ vez que se 

culpa ás emana
cións 

Apresentado o primeiro tomo do Mapa Sociolinguístico 

Caída cto galego como língua materna 
•M.V. 

Só ·o 34 % dos mozos entre 16 
e 20 anos tiveron o galego co
mo primeiro idioma. Eñtre os 
maiores de 65 arios está por
centaxe ascende ao 81 %. Esta 
é unha das constatacións máis 
alarmantes ás que chega o pri
mei ro volume do Mapa Socio
linguístico de Galicia, apresen
tado na Coruña o pasado 23 de 
Setembro. 

Este "primeiro estúdio riguroso e 
sério do galego", a dicer dos 

seus autores, é o resultado duri 
convénio de colaboración entre 
a Real Académia Galega e a 
Xunta de Galicia. Os seus resul
tados están baseados nas res
postas obtidas en máis de 38 mil 
entrevistas, realizadas en 34 
bisbarras. 

O estúdio pon de manitesto "a 
implantación do castelán nas ci
dades", como apontou Fraga lri
barne na apresentación da obra, 
así como o progresivo contina
mento da língua própria ás per
soas de avanzada idade. No as-

pecto positivo, o trat;>allo mostra 
unha maior competéncia linguís
tica no nivel escrito. 

A obra destaca, doutra banda, a 
menor influéncia da família na 
tranmisión do idioma, papel que 
ven a ocupar en maior medida a 
escala. Tamén se toma nota dun 
elevado número de persa.as 
que, tendo o galega como língua 
materna, cambiaron de idioma 
posteriormente. Tamén se perci
be unha certa cantidade de ta
lantes de castelán que pasaron 
a talar en galega.+ 

de gases tóxicos procedentes do 
complexo das enfermidades so
fridas por persoas que residen 
nas proximidades dá factoría. 

Hai só uns meses, segundo de.
nunciaron colectivos ecoloxistas 
e cidadáns, un neno da zona ti
vo que recebar asisténcia sani
tári a pela forte irritación nos 

· ellos que lle provocara un esca
pa de gas no complexo. 

O escape foi recoñecido naque
! a ocasión pela empresa, que 
contado negou que a fuga fose 
de-cloro. 

Diversos estudos sinalan que un 
escape masivo de cloro proce
dente de Elnosa poderia afectar 
a toda a povoaciórr de Ponteve
dra en só 20 minutos. 

O tabaco non produce 
fibrose 
O especialista António Pena, do 
servizo de Neumoloxia.do .Hospi
tal Montecelo de Pontevedra, 
descartou que a fibrose pulmo
nar que padece Xosé Luis Gar
cía se poda deber ao seu hábito 
de fumar. "O tabaco non provoca 
fibrose -afirmou-, senón enfise
ma, bronquite pulmonar, enfermi
dades obstructivas crónicas e 
mesmo cancro de pulmón, pela 
sinxela razón de que este hábito 
afecta aes brónquios e non aes 

pulmóns, que son os órgaos 
perxudicados no ca
so da fibrosa". 

O doutro António Pe
na recoñeceu que a 
inalación continuada 
de cloro pode producir 
a fibrose pulmonar, 
ainda que obviamente 
non é a única causa 
posíbel. Definiu, por ou
ta parte, á fibrose como 
unha patoloxia "grave e 
progresiva". 

Finalmente, António Pena 
recoñeceu que está de
mostrado que a contamina
ción provocada polo com
plexo. Ence-Elnosa fai que a 
povoación da slia zona de. 
influéncia estexa máis afec

tada por infeccións respirató
rias, crises asmáticas e pro
blemas de brónquios. · 

O Comité rexeita 
a denúncia 

. O comité de empresa apoiou a 
tese dos responsábeis da facto
ria de Elnosa sinalando que "en 
case trinta anos de existéncia 
da empresa nunca houbo nen
gun caso, nen antecedentes, da 
enfermidade". 

Na versión do comité, as denún
cias responden ao intento de Xo
sé Luis García de cobrar unha 
maior pensión da Seguridade So
cial e a gratificación correspon
dente da compañia ·de seguros. 

Por último, os representantes le
ga.is dos traballadores lembra
ron que o cadro de entermida
des profisionais, aprobado en 
1978, non contempla a fibrose 
pulmonar como enfermidade 
causada polo cloro.• 



. QS NARCOS PERANTE A LEI 

O chasco do fallo suscita reclamacións de xustiza sumária contra os narcos 

O maxi-proceso de Garzón 
só castiga aos intermediários 
• G.l.T. 

O peso principal das 
senténcias do maxi
proceso da Operación 
Nécora cae sobre 
mandadeiros, 
transportistas e 

· descargadores de ocasión 
mentres os grandes 
caciques do .tráfico fican 
ceibes. Montado como 
unha teatralización da 
xustiza á siciliana, o xuizo 
remata con trescentos 
seis anos de cadea dos 
setecentos que pedia o 
fiscal e só dezaseis 
condeas por narcotráfico. 

As Nais da Droga acollen a sen
téncia como un final de estación 
especialmente infame, na sua 
pelerinaxe atrás da cabeza da 
hidra dos contrabandistas . A 
sua decepción é compartida.por 
extensos campos da opinión 
que non comprenden o perma
nente fracaso do Estado contra 
un delito cotián, público e evi
dente, de prática tan minorista 
como o reparto de estupefacien
tes a doses de mejo gramo. 

A senténcia coñecida Martes, 
ao cabo de nove meses de xui
zo, establece dezaseis relacións 
(en corenta e sete encausados) 
co comércio de narcóticos. Li
bran desta acusación Laureano 
Oubiña e Ester Lago, endebén 
teñan qu.e saldar outras cantas 
co fisco, e fican sen c~rgos 
Charlin Gama e Alfredo Corde
ro. Padin Xestoso, Paz Carballo 
e Albino Paz deberán pagar pe
nas e multas por un delito de 
conspiración. As garabatas de 
marca do banquiño ea Nécora 
(Barreiros, Goíanes), sáfanse 
apenas con duas dúcias de in
sultos ao pé do furgón e algúns 
bolsazos na cabeza. 

tanza de propaganda: o de Lau
reano Oubiña, o dos Charlines e 
o do clan de Goianes (inconfun
d ibel mente madrileño de Club 
de Campo, ainda que a sua xi
nea proceda tamén do Salnés). 

O nexo destas tres pezas era o 
arrependido Portabales. Unha 
crítica prévia, que _recobra toda 
a sua importáncia na senténcia 
do Martes, advertira que o esta
tuto de confidente carecia do 
valor procesal c.oa que o adu
biaba Garzón ante as cámaras. 

- Polo demáis, Portabales refería
se á feitos que aconteceran nun 
prazo de cinco anos en Valén~ 
cia, Portugal, Panamá e o Sal
nés, que non por ser certos ha
bia necesariamente soldar como 
feitos probados na instrucción. 

O Governo central brandia a 
Operación Nécora como emble
ma do seu compromiso contra 
a droga. Nos corredores do mi
nistério de Xustiza considerá
base unha consecuéncia máis 
do cab.alo gañador dos méto
dos de Corcuera e unha nova 
manifestación da incontinéncia 
do poder, desde tempos de Es-

- partero; a impartir xustiza polo 
expediénte da lei de vagos e 
maleantes. Pero esta crítica, 
que os de Corcuera (agora 
lémbrase que tamén os de Rol
dán) consideraban própria dos 
brandos, recoñécese ao final 
do proceso como moito máis 
acaida a un sistema· de liberda
des. De feíto, sinálase que o in
vento de Corcuera-Garzón non 
fixo senon desprestixiar o siste-

As nais contra a droga contra a droga solicitaron senténcias exemplares. 

Alguns meios de comunicación fixéronse eco do forte acento galego e da ironía 
dalguns dos procesados, como se dun atributo indixenlsta se tratase. 

ma, indignar á cidadania que 
padece o andácio de marte e 
miséria do contrabando da he
roina e animar aos traficantes. 
No entanto, sinálase que o nú
mero de contas bancárias in -

XURXO LOBATONOZ NOTICIAS 

vestigadas non alcanza ao nú- . 
mero de aparicións en pantalla 
do xuíz Garzón. 

A pena no procedimento 

Os máis optimistas consólanse 
coa visión do xurista italiano 
que pretendía as veces a pena 
está no procedimento. Os inal
canzábeis tiveron que pasar 
polo banquiño e a sua vida fica
rá marcad·a por este trance. 
Pero as penas concéntrase nos 
que á volta de seis faifallos de 
praia compraron un porsche 
bermello que movian polos pu
ti clubes da beiramar como 
brancas móveis para a acusa
ción. As censuras ao sistema 
de xustiza atlética de Garzón 
sinalaban que extender a man 
do governo até estes culpabeis 
non .era moi diferente de pre
sentar as habituais levas de 
traficantes menores e que o re
sultado final da Operación Né
cora podia ser, salvando as es
cadas, a mesma pesca intermi
tente de salabardo sobre un al
meiro interminábel. 

Castigo aos 
transportistas O ex-governador aspira á candidatura guerrista pala alcaldía de Vigo 

A operación sinálanlle por fin 
outro efeito non desexado como 
é a definitiva conversión cualita
tiva das redes ilegais do tabaco 
en sistemas de contrabando de 
estupefacientes. Esta cr,ítica re
sultaba sempre sobardada polo 
argumento de que non se pode 
defender un delito menor como 
coartada doutro maior, ainda 
que a traducción social dunha 
ou outra clase de contrabando 
fose completamente distinta. 
Garzón non se recatou en des
calificar aos que chamaban a 
atención sobre esta diferéncia. 
O governo Central descansaba 
sobre a información de que os 
das planeadoras finanzaban as 
eleccións da direita, no que non 
!les faltaba razón. 

Os sorprendidos pala policia co 
fardel ao lombo ou os cómplices 
convictos de transportes, rece
ben o castigo principal. Sobre 
todo os irmáns González Padín, 
.Carlos Baltasar, Vidal .Agra e Vi
ñas Morgade (doce anos), clasi
ficados dentro da banda de Os 
charlines, o colombiano Vargas 
Vera (23 anos), Outón Caama
ño (20 anos) e Xaquin Monta
ñés (19). 

Pero xunto as primeiras reac
cións indignadas palas sentén
cias, outras descargas de pos
tas buscan a cabeza do director 
do magno proceso, o super-xuiz 
Garzón. O pear de independén
cia sobre o que Baltasar Garzón 
sentaba os pés aparece agora 
moito máis acaido a unha mag
na operación de relacións públi
cas do Estado. Pero recoñécese 
que o ruido dos helicópteros, as 
cámaras de televisión e · a ten
sión dramática do xuício campa
mental non dan agachado erras 
claves na información do proce
so. Aparecen lago tres sumáríos 

· diferentes, enfiados sobre unha 

Xurxo Parada, 
duas veces cesado por Interior 
Despois dunha interinidade que 
se prolongaba desde finais de 
Febreiro pasado, o ministério 
do Interior cesou a pasada se
mana no seu cargo a Xurxo Pa
rada, governador civil de Ponte
vedra. Interior anunciara a desti
tución de Parada poucq despois 
da matanza de Nigrán, na que 
un policía en activo asasinou a a 
catre persoas a sangue frío, 
aparentemente para roubalas. 

O ministro Asunción comunicara 
a Parada que seria sustituido no 
seu cargo polo delegado de tra: 
bailo do Governo Central en 
Vigo, Benigno González Blanco, 
candidato dos renovadores pro
posto por Carlos González Prín
cipe, pero esta sustitución de
morouse no intento de sustraela 
á conmoción causada polo su
ceso de Nigrán (ver ANT nún:'e-

· ro 61 O). Posteriormente, a situa
ción de interinidade no Governo 
civil de Pontevedra prolongouse 
pólo Caso Roldán que remata
ría coa destitución de Asunción. 

A intención de acadar un relevo 
non traumático de Parada, vol
veuse contra o Ministério. Dun
ha. parte xeralizábase o abraio 
porque Interior mantivese no 
pasto á persoa que fracasara no 
seu intento de depurar respon- · 
sabilidades na Comisaria de 
Vigo, a partir do Caso Telmo, e 
termase na sua continuidade 
despois da matanza de Nigrán, 
perpetrada polos mesmos axen
tes corruptos e non sanciona
dos. Doutra, os renovadores non 
atinxian un novo acorde sobre a 
persoa que debia sustituir a Pa
rada .. Por fin o ministério do In
terior nomeu ao renovador leo-

nés José Alvarez de Paz, que 
na sua primeira entrevista sina
lou que a Operación Nécora fara 
dirixida íntegramente desde Ma
drid. O entorno de Parada gaba
ra previamente a activa campa
ña do Governador Civil contra 
os narcos. Nos seus últimos 
días no Governo civil sucedeu o 
atendado contra Baúlo e a sua 
muller en Cambados. 

Xurxo Parada canta co respaldo 
dos guerristas galegas para ser 
candidato á alcaldía de Vigo. 
Con Carlos González Príncipe 
están no de hoxe as ag-rupa
cións do Centro e de Vigo-Oeste 
e cos seus votos poderia aspirar 
novamente ao cargo, pero ten 
en contra á do Calvário. Os gue
rristas están seguros de pode
ren inclinar a balanza de aquí á 
Maio.+ 

En nome das asociacións contra 
a droga, Carme Avendaño de
fendeu a vontade do xuiz ins
tructor ainda que considere a 
senténcia resultante como unha 
plena decepción, en particular 
pala liberdade de Charlin e 
Lago. Perante a alarma de que 
esta senténcia poda derradeira
mente ampliar as pistas palas 
que circulan as caravanas do 
matute, Avendaño reclama unha 
urxente modificación das leis 
procesais. Esta posición recebe 
todas as simpatías das inmen
sas maiorias de indignados polo 

' fiasco do preito e o trunfo do ne
gócio da morte, pero escandali
za tamén aos que ven toda sus
pensión legal como un retraso 
na construcción dun sistenma 
de direitos. • 
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

A. IGLESIAS 

~Rentes~ considera viábel o eixo A Coruña-Vigo 

Exito das priri1eiras 
mobilizacións· contra o recorte 
do ferrocarril 
•H.V. 

A Rente recoñece que "a 
nova estratéxia para a 
Galiza" supón recortes no 
servizo. A Compañia só 
considera mantíbel o eixo 
A Coruña-Vigo e xustifica 
o desartellamento 
ferroviário interior en base 
a critérios de rendabilidade 
económica, non social. As 
primeiras mobilizacións en 
contra dos recortes 
conseguiron o apoio 
unánime de todas as 
forzas sociais e políticas. 

As detencións de trens no Car
balliño esta semana, uniranse 
as mobilizacións convocadas 
pola Mesa Nacional en Defensa 
dos Camiños de Ferro en Mon
forte o 22 de Outubro e na Co
ruña o 5 de Novembro. 

O xefe de prensa da Rente na 
Galiza, Isaac González Toríbio, 
indicou que os automotores da 
liña litoral taran remodelados, 
aumentando a poténcia dos mo
tores, renovando o interior e pin
tando o exterior coas cores na
cionais do país. Esta maquillaxe 
e a incorporación de catro trens 
entre A Coruña e Vigo supoñen 
unhas mellaras que a Rente va
lora en 60 millóns, sufragados 
pala A.dministración autónoma. 

"A Rente non inviste en infraes
trutura porque iso é algo que co
rresponde á Administración cen
tral, nós só xestionamos a rede 
que hai", explicaba González 
Toríbio, quen recoñecida o défi
cit na electrificación e a dobre 
via que ten o país. Por outra 
banda, achacaba a ese níesmo 
déficit en infraestrutura o feíto 
de que, ainda que remotoriza
dos, os automotores do litoral 
seguirán tardando duas horas e 
médio como mínimo en cobrir o 
traxecto entre A Coruña e Vigo, 

a velocidade média non sube. 
"A orografia é maa e hai moitas 
curvas", dicia González Toríbio. 

A bandeira dos catro automoto
res coa que a Rente apresenta a 
remodelación do servizo, vai 
acompañada dunha severa redu
c i ón na liña entre Ourense e 
Compostela, ademais dunha 
adaptación dos horários que dei
xa á vila do Carballiño totalmente 
desconectada de Ourense: cos 
trens pasan, pero a horas intem
pestibas, din na 
cidade do Ribei-

en Defensa do Ferrocarril (apoai
da polo PSOE, o PP e o SNG e 
constituida o Sábado 24 deste 
mes), asegurou que isto "parece 
un intento de perder clientes e 
xustificar ainda máis unha redu
ción da liña". Debido aos recortes, 
e até o Xoves 29, no Carballiño 
proxectouse parar, diariamente, 
un tren de longo percorrido. A 
medida, tan pronto foi anunciada, 
motivou que a Rente o Luns 26 
evitase o paso polo Carballiño do 
talgo .en dirección a Ourense. 

ro . Estudantes e 
traballadores non 
poderán usar o 
tren porque os 
novos horários 
non correspon
den coas horas 
de entrada e saí
da da universida-

Só se investiron 
60 millóns e a 
velocidade 
média non sube 

Por outra banda, 
en Ourense o 
Venres 23 foi 
criada, no Ate
neo, unha plata
forma similar, ain
da que no Carba
lliño ten un carác
ter específico po-

de e dos centros 
laborais. Unha li-
ña de autobus 
servirá de alternativa. Esta visión 
corresponde á nova estratéxia 
da Rente: usar o tren só naque
les casos nos que non hai alter
nativa ou cando se trate de 
transporte masivo de viaxeiros, 
caso Coruña-Vigo. Por esta ra
zón a maioria dos trens entre es
tas duas cidades só pararán nos 
grandes núcleos de povoamento. 

A primeira das reducións nas li
ñas do interior -son duas, cando 
había oito servizos entre a capital 
e a cidade das burgas- xustifícase 
na baixa ocupación no tren da pri
meira hora da mañá entre Com
postela e Ourense. A segunda en 
que é complicado manter servizos 
impares nunha liña. A cámbio, a 
Rente facilitará prezos máis bai
xos nos traxectos curtos realiza
dos en liñas de longo percorrido, 
o que supón que o billete costará 
pouco máis que na actualidade, 
porque o longo percorrido ten tari
fas máis altas que as cercanias. 

Criazón de Plataformas · 
a prol do ferrocarril 

Arximiro Marnotes, do PP do Car
balliño e integrante da Plataforma 

i o efeito, esps
cia!mente negati
vo, que recorte 
ten no Ribeiro. 

Neste sentido, un pleno extraor
dinário do Conoello tratou a pro
fu ndidade das reducións e deu 
pulo instituciónal ás reclamcións 
da Plataforma. 

A nível nacional a recén constitui
da Mesa para a Defensa dos Ca
miños de Ferro na Galiza, recla
mou en Betanzos o pasado 22 de 
Setembro, a modificación e reno
vación do trazado, a electrifica
ción, a modernización do sinala
mento e a seguridade, a renova
ción do material rodante confor
me ás últimas navidades, a su
presión dos pasos a nível e a 
criazón da rede de cercanias nas 
áreas metropolitanas. A Mesa ta
mén manifestou a sua oposición 
frontal á supresión de servizos e 
á baixa da calificación das liñas 
Monforte-Lugo-A Coruña-Ferro!. 

Para estes obxectivos cumpri
rense, a Mesa dos Camiños de 
Ferro reclamou o compromiso 
imediato da Xunta e do Governo 
central na negociación dun pla
no que aborde esas peticións, e 
situou no Governo galega a res
ponsabilidade de exixir a moder
nización do fermcarril galega.+ 

O modelo sueco 
MANuELCAO 

As eleicións celebradas o 18 de Setembro de 1994 retornaron 
aos socialdemócratas ao poder logo do governo do bloque bur
gués desde 1991. O modelo sueco foi postulado como exemplo 
de capitalismo humanizado e democrático polos partidos socia
listas na sua controvérsia histórica cos partidos comunistas se
guidores do modelo de planificación central coas respectivas va
riatnes prosoviéti.ca, maoísta, castrista ou polpotiana. A estabili
dade do modelo que suministraba á povoación un nivel de be
nestar crecente colocando a Suécia no cúmio dos rankings 
mundiais de renta per cápita, toleráncia, respeto ao medio am
biente, s.olidariedade, etc., concretábase en maiorias sucesivas 
do PSD desde finais da 11 Guerra Mundial até 1976, quedando 
posteriormente sé duas veces na oposición. Desta volta, des
pois da victoria electoral, o líder socialdemócrata lngvar Carls
son declarou: "Ternos recibido un amplio apoio popular, e desde 
agora digo que seguirei unha política económica durísima, por
que é a única maneira de reducir o déficit e o paro que sofre es-
te país e salvar o Estado do benestar". · 

- . 
A situación económica sueca está a sofrir os. rigores da compe
téncia internacional e acusando os excesos dun modelo econó
mico ·admirado e añorado pero difícil de manter sen modifica
cións. Cunha tasa de paro do 8,2% no 93, un déficit e unha dé
beda pública para Xaneiro-Maio do 94 do _:13,6% e do 80,6% do 
PIS, · respectivamente, e cunha depreciación da coroa frente ao 
marco _similar á da peseta pesie aos desesperados intentos do 
Riskbank con tipos de interese que chegaron ao 500%, o único 
dato positivo exibido polo bloque burgués foi o control da infla
ción que chegou ao 10,5% en 1990 senda en Xaneiro-Maio do 
94 do 1,8%. Quizáis por iso, e polo bon comportamento de fac
tores como capacidade científica e tecn-olóxica, dirección empre
sarial, participación no 
comérico internacional e 
nos fluxos de investi
mentos e recursos hu
manos o "Informe do 
World Economic Fórum 
sobre a competitividade 
da ec.onomía mundial 
para 1994", coloca a 
Suécia no 1 Oº lugar 
cando España vai polo 
pasto 25. Estas dificul
tades non se lle esca
pan ao líder do PSD 
xunto co próximo refe
rendum para a integra
ción na U E a celebrar o 
13 de Novembro de 
1994. Suécia solicitou 
entrar na CE o 1 de Xu
llo de 1991 e o mundo 
cambiou ·moito desde 
aquela. 

De novo, e como suce
dera na maiqria dos paí
ses que someteron a re
ferendu m o Tratado de 
Maastricht, das e aquí 
un divórcio entre a clase 
política, sindical e social 
maioritária e o sentir po
pular, pois, a excepción 
dos antigos comunistas 
e os verdes, todos os 
grupos defínense a fa
vor da adesión. Pola 
contra, as intencións de 
voto agoiran uns resul
tados moi axustados. 

Desde 1991 a caída do 
PIS chegou a ser do 5% 
en termos reais, empe-

_ zando, agora, unha fe
ble e incerta recupera
ción. Pesie a esta situa
ción de crise a socieda-

O Primeiro Ministro sainte Carl Bildt. 

----------'O Informe sobre 
a cotnpetitividade 

da economía 
mundial coloca a 

Suécia -no 10º 
lugar cando 

España vai polo 
posto 25" . 

de sueca segue a disfroitar dun confortábel nível de vida, dun 
sistema político democrático e estabel e dunha capacidade de 
reacción aos cámbios pol íticos e económicos internacionais que 
combina o mantemento do Estado de Senestar xunto coa adop
ción das inevitábeis reformas estructurais e institucionais a que 
abriga o nov~ contexto económico mundial.+ 



ENSINO 

Este ano aumentará o número de estudantes por aula. 

Desde hai tempo, pero con máis forza des
pois das primeiras eleicións sindicais de 
1987, o sindicato do ensino de CCOO dese
ña toda unha estratéxia encamiñada a con
verter-se no sindicato hexemónico no sec
tor. A tarefa non parecia difícil se ternos en 
conta que os seus máis directos rivais a ní
vel estatal ou estaban divididos e enfrenta
dos entre si ou gozaban de moi pouca credi
bilidade entre o profesorado polas suas con
nivéncias co poder. En Galiza quedaba, non 
obstante, o sindicalismo nacionalista repre
sentado hoxe pola CIG e que recebera o 
apoio da maioria do profesorado. 

Desdeña-se unha estratéxia encamiñada a 
illar, descalificar e desprestixiar ao sindica
lismo nacionalista para tratar de tacé-lo 
aparecer ante o profesorado como sectá
rio, marxinal e sen capacidade real de inci
dir nos problemas do sector. 

lnícia así CCOO unha campaña concreta
da en contínuos ataques no seu voceiro e 
no intento de marxinar ao sindicalismo na
cionalista da folga de_ 1 ·988, para cux,? con
vocatoria nen sequer se consulta, ·como xa 
denunciamos no seu dia, a pesar de repre
sentará maioria do profesorado galego. A 
táctica neste caso· é clara: nunha folga que 
de antemán se sabia masiva, se se conse
guía deixar tora ao sindicalismo nacionalis
ta, este levaria un golpe de morte. 

Pero os cálculos saen-lles mal e os sindica
tos que hoxe constituen a CIG non só esti
veron presentes na folga, senón que desde 
a Plataforma Galega mantiveron unha posi
ción combatíva, unitária e clara que foi un 
elemento clave para desenmascarar as 
posturas de CCOO, máis µendentes da sua 
hexemonia sindical que de acadar o obxec
tivo desa loita; é dicer, a chamada "homolo
gación salarial" que se converte para eles 
nun pretexto mais que nun obxectivo real. 

lsto explica o seu desmarque dos demais 
sindicatos . cando o famoso preacordo, sen 
dar pola sua banda unha alternativa real de 
saída ao conflito (manobra que lle sai ben 
en case todo o Estado) para asinar, sen em
bargo pouco tempo despois (Novembro de 
1988). no MEC e Febreiro de· 1989 coa Con
sellaria de Educación en Galiza un · acordo 
praticamente igual que o rexeitadó uns me
ses atrás polo conxunto do pr~fesorado. 

Aproveitaban agora o cansazo dos traba
lladores e traballadoras do sector, despois 
dunha folga longa e moi dura que deixaba 
a maioria frustrados e sen capacidade de 
resposta. Non tiveron reparo en apresentar 
o acordo como moi positivo e que deixaba 
praticamente solucionado o problema da 
"homologación" . . 

Tivo que ser, unha vez máis, o sindicalismo 
nacionalista, que non asinara tal acorde e 

que denunciara este novo engano, o que me
ses máis tarde levase adiante a Iniciativa Le-
xislativa Popular a favor da Equiparación Sa
larial, que serviu de instrumento clave tanto 
para que se recoñecese por parte do Parla
mento Galego a Xustiza desta reivindicación 
como para desbloquear un tema que outros 
pretendían deixar zanxado por catro pesetas. . 

E tamén, unha vez máis, é o sindicato de 
CCOO a única organización que manifesta 
abertamente a sua oposición a esta iniciati
va alegando, entre outras cousas, que po
día entorpecer a negociáción nas mesas 
sectoriais e tratando de sementar a confu
sión entre o profesorado. Só a postura de
cidida da CIG a favor deste tema e a res
posta positiva de máis de 25.000 asinatu
ras os fai mudar de táctica. 

En Galiza .as cousas non lles saian ben, pe
ro non por iso abandonan a sua belixerán
cja. Así, aproveitando a oposición clara era
dical da CIG ao Real Decreto 895/89 ·que 
eles pactaran co MEC e que ia regular de 
forma diferente os concursos de traslados 
na EXB, lanzan de novo unha campaña de 
ataques e descalificacións ao sindicalismo 
nacionalista, que, sen embargo, soubo estar 
á altura das ciréunstán-

A conxelación dos presupostos m 

.Directores de bach 

A. IGLESIAS 

• P.CASTRO-A.ESTÉVEZ 

Vintetrés directores da 
comarca de Vigo e sete de 
Santiago están a celebrar 
reunións con sindicatos e 
APAs co fin de oferecer 
unha resposta á redución 
de orzamentos. O curso en 
Vigo e nalgunhas outras 
localidades comezará con 
catro dias de retraso 
marcando o início das 
protestas. 

Os centros de Ensino Médio vol
tan ser protagonistas do aban
dono da Administración. En cur
sos anteriores, os directores de 
institutos ·queixábanse do estado 
dos centros pola conxelación de 
presupostos e denunciaban es-

. tes en comparanza coa média 
do Estado. A redución de profe
sorado coa conseguinte masifi
cación de alunos nas aulas é es
te curso a pinga que fixo rebor
dar o vaso para pais, alunas e 
docentes, que xa anunciaron 
mobilizacións. 

No comezo do curso en Vigo e 
na sua comarca repítense os 
mesmos problemas que nos pa
sados anos, p~ro con conflitos 
engadidos. A falta de prazas nos 
centros de Formación Profesio
nal deixou a perto de mil cinco
centos alunos sen escolarizar. 
Pais, mestres e sindicatos reuní
ronse co delegado de Educación 
esixíndolle unha solución . Só 
acadaron un compromiso para 
que os alunas de FP1 , menores 
de dezaseis anos e de escolari
zación obrigada, atoparan unha 
praza para estudiar. Para FP2 
non se aterece solución , agás a 

O NOVO SINDI 
A BATALLA DE CCOO EN GALIZA P 

tra nunha fase de verdadeira "histéria". 

Eles, o sindicato todopoderoso cuxas soas 
siglas fan ''tremer ao governo" segundo eles 
mesmos proclaman (ver Escuela Española 
de 21-2-91) non poden suportar que o pro
fesorado galego deposite a sua confianza 
noutra opción sindical. Non poden entender 
que o profesorado teña a suficiente memó
ria como para recordar as suas constantes 
traicións: loita dos desprazados ae EXB e 
EEMM, interinos, Carreira docente, etc. 

Queremos salientar que a pesar dos ata
ques de que foi obxecto, a CIG rhantivo 
unha liña de non confrontación por enten
der que se lle facia un fraco favor ao sindi
calismo. 

É de salientar tamén que todo isto non teria 
maior interese e poderia analisar-se como un 

deira reconversión do sistema educativo: a 
LOXSE e todas as leis que a desenvolven. 

Pero para esta tarefa non valía calquer. 
Era necesário que reunise certos requisi
tos: tinte progresista, certa credibilidade 
entre o profesorado, que soubese mano
brar con habilidade e sobre todo que se 
"deixase querer". Vexamos, a modo de 
exempro, varios temas que ilustran con cla
ridade o que estamos a dicer: 

CONCURSO DE TRASLADO DE EXB. 
DECRETO 85/ 89 E ORMATIVA 

QUE O DE ENVOLVE 

cias informando pon- - - - - - - - - - -
tualmente ao profeso-
rado a través-de nume
rosos documentos e 
asambleas, apresen
tando numerosas alter
nativas de modificación 
do mencionado RO nos 
seus ·aspectos máis ne
gativos e controlando a 
sua posta en marcha, o 
que en boa medida 
contribuiu a impedir 
que-fosen piares os re-

'Queimada a UGT 
polo seu apoio ao 

PSOE na primeira fase 
da reforma o governo 

necesitaba uri novo 

simples enfrontamento 
entre duas forzas sindi
cais se non fose polo 
transfondo que ten, pe
ro eremos chegada a 
hora de clarificar estas 
cousas porque hai un 
elemento preocupante 
na estratéxia de CCOO 
e é o seu intento de va
rrer do mapa sindical a 
todos os demais ao 
prezo que sexa. Espe-

Asinan este decreto en Madrid e tan toda 
unha campaña tratando de nos convencer 
das bondades do mesmo. Recoñecen algun 
problema ¡faltaría máis! pois non hai nada 
perfeito, pero afirman que son de "menor 
importáncia". E manteñen esta posición a 
pesar dos problemas que cria e da enorme 
oposición que ten entre o profesorado. Son 
os principais valedores da Administración 
no proceso de posta en marcha do mesmo 
e dedican-se a "capear o temporal" cando o 
profesorado lles pede contase a lanzar acu
sacións de "demagogos" contra os que non 
subscreberon este desaguisado. 

DESENVOLVIMENTO DA LOXSE 

"sócio" 

sultados. 

Cómo exemplo do tra
ballo desenvolvido pa-
la CIG neste tema baste dicer que foi Gali
za por insisténcia reiterada deste sindicato 
e palas alternativas apresentadas, a pri-· 
meira comunidade autónoma que regulou 
,os direitq.s do profesorado afectado de su
presión de posta de traballo por traslado 
total ou parcial da unidade que rexentaba a 
outro centro próximo (os chamados "des: 
gloses"): A própria Administración recoñe
ceu que foi a CIG a organización que fixo 
un traballo máis inténso, sério e rigoroso 
sobre o mencionado RO 895/89. 

Afortunadamente esta estratéxia de cons
tante desprestíxió de CCOO serve-lle de 
pouco entre o profesorado galego que 
nas el~icións de 1990 vota maioritaria
mente á CIG, que se converte na primeira 
forza sindical. A partir deste momento, e 
lonxe de mudar . .a su a-táctica;. CCOO er;i1 

cialmente a aquelas for
zas sindicais que son 
referéncia importante 
entre o profesorado e 
unha permanente de
núncia contra o sindica-

lismo mánobreiro e pactista de CCOO. Tema 
máis preocupante se cabe se analisarmos 
para que está a utilizar este sindicato a sua 
hexemonia no território MEC. Afortunada
mente en Galiza non pode tacé-lo a pesar da 
sua política de connivéncia coa Con9ellaria. 

A conclusión é ben clara se botamos unha 
ollada aos acontecimentos máis relevantes 
nos últimos tempos: para reforzar e avalar a 
política educativa da Administración. A 
cuestión 'é ben fácil de entender, pois quei
mada a UGT polo seu apoio ao PSOE na 
primeira fase da reforma: LODE, Lei 30/84, 
carreira docente, etc., distanciado o sindica
to socialista da política oficial e desacredita
do entre a maioria do profesorado, o gover
no necesitaba un novo "sócio" que o axuda
se a vender o novo programa de reformas 
q1Je se av.ii:;iñaba .e que supuñ.a unhp.,yerda-

a) Xubilación antecipada: Son o único 
sindicato que asina un acordo co MEC so
bre este tema que significa unha importan
te perda económica para os posíbeis afec
tados, nunha atitude vergonzante. E cando 
todas as demais organizacións sindicais 
denuncian este programa e explican ao 
profesorado o seu verdadeiro contido limi
tan-se a dicer, con todo cinismo, que efec
tivamente non é perfeito, pero como é vo
luntário non se abriga a ninguéfl a aceitá
lo. Realmente escandaloso. 

b) Sistema de aceso: Decreto de acceso 
transitório á función pública: desde o pri
meiro momento mantiveron unha posición 
de pacto coa Administración a pesar da 
contestación do colectivo de interinos de 
todo o Estado que se mobiliza en contra. 
Non só non participan nesas mobiliza
cións senón que puxeron todos os meios 
ao seu alcance para boicoteá-las, causa 
que afortunadamente, non conseguiron . 
Realizan toda unha campaña de confu 
sión e intento de desacreditar toda opos i
ción a este proxecto, f acendo-lle o traballo 
s4~q ~a-p-,g9verQQ~... l... ...' ~l~ , 11 '/~, ... 
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biliza á comunidade escolar 

relato ameazan coa demisión 
promesa de construir un novo 
centro no futuro. 

"Na comarca de Vigo sempre 
houbo déficit de prazas, que se 
solucionaba con dobres turnos 
nos centros, con que o aluno es
tudiara algo distinto ao elixido ou, 
mesmo, co trasvase de xente aos 
centros privados. Non hai previ
sións nen planificación a respeito 
da cantidade de xente que ten 
que estudiar e prefírese desviar 
os presupostos a cursos de for
mación ocupacional", dicia Anto
nio Ricón, un dos responsábeis 
de CIG Ensino desa comarca. 

Redución de profesorado 

cantidade de docentes que solici
tan non é aceitada pala Consella
ri a de Educación. Segundo un 
cálculo aproximado, serian nece
sários setenta e cinco profesores 
máis na comarca de Vigo. 

"Faria falta un mestre máis por 
centro na comarca. O que provo
ca esta reducción é que haxa que 
xuntar rapaces nas aulas chegari
do a ter corenta ou máis en un
ha", explicaba Ricón, que ere que 
se a situación caótica dos centros 
de ensino médio sálvase ano tras 
ano débese á vontade dos pró
prios docentes, que tratan de pa
liar as deficiéncias. 

o os profesores solicitados polos 
centros superan en exceso as 
previsións, Manuel Portas, direc
tor do instituto compostelán Xel
m í rez 1, ere que hai unha ten
déncia ao desmantelamento do 
ensino público coa conxelación 
de presupostos para persoal e 
i nf raestrutu ras. 

Os directores dos centros de se
c un d ári a da comarca viguesa 
quer~n levar a cabo protestas 
polo escaso presuposto que des
tina a Consellaria e que se tradu
ce na falta de persoa:I docente e 
non docente ou de material. Un
ha das medidas será comezar o 
curso o dia 3 de Outubro e non o 
29 de Setembro, como estaba 
previsto. As _protestas podarán 
ser coordenadas a nível nacio
nal, xa que as deficiéncias afec
tan a toda Galiza. 

a cabo reunións para determinar 
cando comezará o curso. Mália 
os recortes que anunciou a Ad
ministración recentemente, o 
profesorado compostelán consi
dera que o seu labor debe cen
trarse en preparar os horários e 
as matérias. Hai voces contrá
rias que aprecian insuficiente o 
simples pronu-nciamento por par
te dos claustros en protesta po
los recortes de pr9fesorado. o 
que se busca é acadar a unani
midade para coordenar mobiliza
cións para conquerir a dotación,· 
non só de mestres, senón tamén 
para mellorar as infraestruturas 
dos centros. 

te a LOXSE. "É imposíbel levar a · 
cabo a reforma educativa sen 
cartas: Nalgun centro, como o nú
mero 12 de Vigo, implantouse 
con sérias irregularidades. Non 
hai material dabondo e os alunas, 
despois, non poden continuar os 
estudos novas porque non hai 
centros. Un chega a conclusión 
de que non interesa facer a refor
ma porque se está a seguir a re
gra de menor cupo de mestres e 
máis éí.lumnos por aula. Non creo 
·que isa sexa achegarse ao espíri
to da LOXSE senón aforrar car
tas", explicaba Rincón. 

A decisión de comezar o cúrso 
con mobilizacións depende de 
alunas, profesores e APAS. Polo 
momento, tanto en Vigo como en 
Santiago, xa se levantan algun
has voces de país exixindo maior 
calidade de ensino para os seus 
tillos e colaborando nas reunións 
con sindicatos e docentes.• 

A reforma educativa, 
lonxe · 

Antes de comezar o curso, os di
rectores do centros, en base ás 
matrículas que receben, estudan 
o número de mestres que necesi
tan. Este ano, tanto os de Santia
go como os de Vigo, ven como a 

Os centros de Compostela e Vi
go vense abrigados a reestructu
rar os seus horários para que se 
axeiten ao maior número de alu
nas que vai haber por aula e o 
menor cupo de profesores. Men
tres a Administración afirma que En Compostela, estanse a levar 

A cuestión que preocupa a alu
nes, pais, ensinantes e sindicatos 
é de qué xeito se vai levar adian-

ATO DO P·ODER consideramos o número de liberados sindi
cais que teñen no sector público en Galiza, 
moi superior ao que lles corresponde polos 
resultados das últimas eleicións no ensino 
público, ao mellar podemos comprender al
gunhas das razóns que inspiran esta políti
ca, ainda que non as máis importantes. 

R OBTER A HEXEMONIA NO ENSINO 
IS SEIXO 

Son asi corresponsábeis dun sistema de 
acceso que ten criados gravísimos proble
mas en todo o Estado e moi especialmente 
en Galiza coas oposicións paralisadas des
de 1991. Agora, xudicializado o tema, se
guen coa sua táctica de confusión entre os 
afectados tratando de sementar a descon
fianza e división entre o colectivo, como xa 
é habitual na sua prática sindical. 

c) Implantación antecipada do 12 ciclo de 
ESO no território MEC: A pesar dos gra
ves problemas que está a criar coa perda 
de centos de postas de traballo, non hai por 
parte deste sindicato unha atitude de crítica 
séria ao MEC nen por suposto á LOXSE. 
Parece que unicamente estamos ante pro
blemas técnicos e de financiamento. Non se 
quere admitir que, independentemente dos 
recursos económicos que se empreguen, a 
LOXSE significa unha verdadeira reconver
sión do sistema educativo, con perda de 
postas de traballo e mobilidade xeográfica e 
funcional do profesorado. Hai que axudar ao 
governo a vender o produto. Non estaría de 
máis que nos informasen canto ou que per
ceben polos servizos prestados. Resulta 
ilustrativo coñecer que CCOO participa nun
ha mesa específica para o desenvolvimen
to da LOXSE onde se tratan todos os temas 
da posta en marcha desta lei. 

EQ IPARAClÓN ALARIAL 

Sobre este tema pouco queda que dicer que 
non saiba xa o profesorado. Asinan un acor
de en 1989 que segundo eles deixaba solu
cionado o tema, e, inmediatamente que sal
ta de novo o problema pala Iniciativa Lexis
lativa Popular apresentada pala CIG e polo 
acordo de Canárias, negocian e asinan no 
MEC o invento dos "sexénios" introducindo 
un novo conceito retributivo claramente dis
criminatório e inxusto que aumenta de xeito 
arbitrario as diferenzas salaríais entre o pro
fesorado. Sen embargo en Galiza non asi
nan un abordo semellante e manteñen du
rante todo o conflito unha atitude de desmo
bilización, tratando de sementar a confusión 
entre o profesorado e sen apresentar nen
gun tipo de alternativa, causa que foi critica
da pala própria Administración nas reunións 
da Mesa Sectorial e tratando de torpedear 
calquer outra solución (reparto lineal). 

O seu obxectivo era claro: trataba-se de 
que os sexénios saisen adiante pero sen 
comprometer-se no tema. En Galiza habia 
un amplo sentir do profesorado, incluso 
na sua pr~pria base social, a favor da li-

nealidade e "habia que gardar as formas". 

Poderia seguir con máis exemplos pero 
non queremos cansar. Polo demais, cal
quer observador atento coñece perfeita
mente cal é hoxe a traxectória desta op
ción sindical. 

Estou seguro de que o profesorado galega 
non se vai deixar enganar por un sindicato 
que ten na sua história demasiadas traicións 
como para que poda esquecer facilmente. 

Sen embargo, ante a nova e difícil etapa 
que se aviciña, non estará de máis que per
manezamos moi atentos ás alternativas que 
saian de un sindicato que máis unha vez vai 
intentar dar ao profesorado gato por lebre. 

A sua actuación no naso país ten unhas 
vertentes moi claras: 

• A negociación pala negociación, queren
do aparecer permanentemente ante a Ad

Evidentemente, esta estratéxia de CCOO 
obedece a obxectivos políticos máis fondos: 
validar o actual sistema de relacións sindi
cais na Administración e potenciar o marco 
estatal de negociación. Obxectivos nos que 
coinciden totalmente coa Xunta de Galiza. 

Trata-se por unha banda de ocultar que ao 
non1er os funcionários recoñecido o Direi
to á Negociación Colectiva a Administra: 
ción pode limitar-se {como v-en facendo 
habitualmente) a consultar, a ouvir as or; 
ganizacións sindicais, pero non está abri
gada a chegar a acordos, é dicer, a ne
gociar realmente. 

Trata-se de que o profesorado non poña 
en cuestión un sistema que incluso lle per
mite ao governo fixar o noso salário pola 
Lei de Presupostos sen nengunha negocia
ción prévia cos sindicatos. 

Intenta-se, en definitiva, ocultar que o sis
tema actual que se deriva da Lei de Orga

no s de Representa-ministración como sin
dicato "moderno e dia
logante" ao prezo que 

- - - - - - - - - - ción de 1987 é clara

sexa. 

" Actitude de belixerán
cia permanente contra 
a CIG, como xa expli
camos. 

" Intento de impedir cor:i 
todos os meios ao seu 
alcance calquer traballo 
organizado a través dos 
próprios colectivos de 
traballadores afectados 
(interinos, provisionais, 
etc.) cunha política 
constante de intoxica
ción e división. 

• Aval permanente da 
Consellaria de Educa-
ción. Calquer tipo de 
acción reivindicativa 
que as demais organi-
zacións sindicais quei-
ram os levar a cabo 

'Calquer tipo de 
acción reivindicativa 

que as demais 
organizacións sindicais 
queiramos levar a cabo 

sempre canta coa 
oposición de CCOO, 
que chega a actuar 

mesmo como se fose 
porta-voz da 

Administración" 

mente antidemocráti-
ca e nega, en si mes
ma, o direito dos tra
balladores e traballa
doras da función pú
blica a negociar todos 
os problemas que nos 
afectan. 

Porque ademais de 
negar-nos o Direito á 
Negociación Colec
tiva o modelo de elei
cións a nivel provin
cfal e non a centro 
de traballo, como 
ven reivindicando a 
cm e asi sucede no 
resto do mundo labo
ral, estabelece unha 
representación afas
tada da realidade diá
ria dos Centros, cla
ramente burocratiza
da e con moi pouca 
capacidade de incidir 

contra a Consellaria de Educación sempre 
conta coa oposición de CCOO, que chega 
a actuar mesmo en algun conflito e nas 
mesas sectoriais como se fose porta-voz 
da Administración. 

nos problemas do sector. 

Non cabe dúbida de que existen fondas ra
zóns para explicar e.se comportamento. Se 

Hai un enorme empeño por parte de 
CCOO de afortalar un modelo semellante 
ao das eleicións políticás no que o Sindica
to que obteña a "maioria" teña que coxes
tionar o sistema, ser copartícipe coa Admi
nistración da política educativa .. 

lsto explica a actitude constante de CCOO 
de pactos e componendas e de belixerán
cia contra a CIG, procurando apresentar a 
CIG como incapaz de chegar a "acordes 
.coa Administración", curiosamente o mes
mo argumento que utiliza o Sr. Conselleiro, 
máximo responsábel desta situación. 

Pouco importa que todos os demais Sindica
tos tampouco teñan acadado acordes {salvo 
os sexénios, asinados por ANPE, e a modifi
cación, en sentido negativo do baremo de 
contratacións que agora rexeitan en Madrid). 

Non podemos esquecer tampouco o nulo 
interese que teñen en que se reforce o 
Marco Galega de Negociacións, pois á 
marxe de posiconamentos políticos, aí é 
onde realmente se ve constantemente a 
sua política pactista, onde a CIG cobra un 
protagonismo singular e onde aparece cla
ro quen está realmente comprometido cos 
problemas do ensino no naso país. Esta
mos, con todo isto, ante unha enorme ma
nipulación pala que se trata de ocultar que , 
os acordos nos temas de importáncia ou 
son como consecuéncia de fortes mobiliza
cións, ou dependen exclusivamente da 
vontade da Administración. 

Está claro, pois, que a CIG está no ponto 
de mira tanto da Administración como de 
CCOO porque representa un modelo sin
dical totalmente aposto ao sistema actual, 
aberto, plural e participativo, no que o 
sindicato representa pero nunca suplan
ta a vontade dos traballadores e traballa
doras. Sabe a Administración e CCOO 
que a CIG aposta na teoría e na prática 
por un sindicalismo forte e moderno, do
tado dos servizos técnicos e da informa
ción suficiente para resolver os proble
mas que se nos apresentan, pero saben 
tamén que ao mesmo tempo aposta por 
un sindicalismo reivindicativo que recla
me os nasos direitos nacionais e repre
sente de maneira real a vontade sobera
na dos traballadores e traballadoras de
batid~ e dicidida entre todos. 

Saben perfeitamente que a combinación 
destes elementos é a única via para incidir 
no proceso educativo e social do noso pa
ís. Saben moi ben, pois teñen unha longa 
experiéncia ao respeito, que unha causa 
son as promesas eleitorais, e outra moi 
distinta os feítos de cada dia. 

Por todo isto non toleran á CIG, pois, como· 
xa dixemos, é ponto de referéncia pqra mi
lleiros de ensinantes galegas e unha de
núncia constante de un modelo sindical ca
duco, pactista e moi pouco democrático.+ 

XOSÉ LOIS SEJXO FER!'\At\DEZ 

é membro da Comisión Executiva da Federación 
do Ensino da CIG e Secretário do Sector de 

Ensino Público non Universitário 



14~º~~~~g~~EMBRODE1994 GALIZA E MUNDO 
-------------------f.----'----'----------------
OESENVOLVEMENTO RURAL 

A vila é finalista do prémio europeu .de urbanismo 

·Todos van a Allariz 
lsto funciona, repiten os turistas que, cada vez con máis frecuéncia, van coñecer 
Allariz. O modelo de desenvolvirnento rural, combinado cun planeamento urbanístico 
integral, que contempla novidosas fórmulas de financiamento, fixo desa vila un 
exemplo que mesmo convenceu ás autoridades comunitárias, que seleccionaron, de 
entre ·un total 300 candidatas, a trece povoacións para designar, a fin de ano, o 
Prémio Europeu de Planeamento Urbanístico e Recuperación Arquitectónica. 

•H. VIXAND~ 

Allariz vai camiño de se conver
ter na residéncia de numerosos 
ourensáns -dista 20 quilóme
tros de Ourens~. e xa e a re
feréncia abrigada do turismo de 
interior que se desplaza polo 
país. "Ven todo tipo de xente, 
pero os que máis veñen son os 
alaricanos que deixaran. de vir", 
comentaba Manuel, xenro · dos 
proprietários do Bar Catro Porti
ñ as. "Claro qu·e agora ternos 
máis clientela, pero tamén suce
de que hai máis bares entre os 
que repartir o público". 

A hostelaria local foi o sector 
que se cadra notou máis a ac
tuación municipal na recupe
raión da vila. Proba desta situa
ción é que Senén, representante 
de bebidas e persoa moi crítica 
coa equipa de governo actual, 
recoñece que as vendas en toda 
a povoación at,Jmentaron un 
30%, "mália que os meses fortes 
seguen a ser Xullo e Agosto". 

Hai dous meses que Abelardo 
Nogueiras non para de traballar, 
desque abriu A cea da costa, un 
restaurante de luxo localizado 
nun vello muiño no ria Arnoia. O 
concello procedeu á reabilitación 
e despois sacou a c9ncurso pú
blico a cqncesión de explotación. 
Aberlado foi o único en concur
sar. Esta é unha proba de como 
o sector público en Allariz vai por 
diante da iniciativa privada e de 
como ten que pular por ela para 
aproveitar recursos turísticos que 
estaban abandoados. 

De todos xeitos, cada vez é 
menos así, e o comércio cami
ña seguindo os pasos da inicia
tiva pública, isa nótase sobreto-

. do na hostelería. En canto á 
construción , as causas van 
máis avanzadas. 

"Este inverno estivemos traba
llando dez persoas no restau
rante explicaba Abelardo No
gueiras-, agora estamos unhas 
seis porque é temporada baixa, 
pero confiamos en obter renda
bilídade durante todo o inverno". 

En efeito, as 17 mesas do inte
rior e as 15 do exterior estiveron 
cheas durante os dous meses 
que A cea funcionou no verán. 

Os construtores do PP 
contentos 
Quen non pode ocultar a sua sa
tisfa9ción é o alcalpe da vila, o 
nacionalista Anxo Quintana: "As 
causas van moi ben, os máis es
tán moi contentos, senón que llo 
pergunten aes construtores, son 
todos do PP pero están a sacar 
cartas a esgalla. Por exemplo, 
no último mes vendaron máis de 
cen pisos en Allariz". 

Xoán Alvárez, construtor, corro
bora a afirmación de Quintana. 
"Esta urbanización que está á 
beira desta que estamos a 
construir , tiña 40 chalets e xa 
foron vendidos todos. A xente 
ven de Madrid, do País Basca, 
de Ourense, son profesores e 
clases médias que gastan de 
Allariz por todo o que se fixo ul
timamente", afirmaba Xoán Al
varez, que leva máis de 20 
anos dedicado á construción e 
que está a aprov~itar a expan
sión da vila. "Con todo isto dou 
traballo directo a dez obreiros 
máis os autónomos, en total un
has 20 persoas". 

· Pero málla que a construción, o 
turismo e a duas fábricas de con-
1acción de camisas representan 
as tres bases económicas da vita, 
é o concello a institución que 
máis emprego dá en Allariz : o 
plantel municipal está composto 
por 40 persoas, entre funcioná
rios e persoal dos piquetes de 
construción e reabilitación de edi
f í ci os. O modelo 
de desenvolvi- · 

ción privada é outro dos meca
nismos que contribuen a dotar 
de soporte económico á política 
urbanística en Allariz, o sistema 
é o seguinte, vender direitos de 
explotación de edifícios a recu
perar, para máis tarde implantar 
actividades hosteleiras relacio
nadas co turismo. 

A reabilitación de edifícos peculia
res e a incentivación da restaura
ción das vivencias particulares do 
casco vello forman parte da estra
téxia do concello. "A cuestión é 
non perder habitantes no centro", 
explicaba Anxo Quintana. 

"Ternos seis viaxes diárias de 
autobus municipal", comentaba 
unha señora de Nanin e un pre
zo razonábel. A señora agarda 
a chegada do AJ/arbus, o trans
porte público colectivo interurba
no do concello , unha experién
cia única na Galiza que canta 
con tres autobuses e once liñas 
para dar servizo a todo o conce
llo. Contra o que indicaban as 
previsións iniciais -que supu-

ñ an perdas- , 
hai benefícios 

mento autoxestio- A 
nado que impri- s vendas 
miu o Bloque á 
política do conce
llo supuxo que to
das as obras mu
n1c1pais fosen 
acomet idas por 
persoal do conce
llo formado na es
cala taller munici-

aumentaron un 

debido á forte 
demanda .· "l so , 
ademais de toda 
a mellara e insta
lación de servi
zos públicos nos 
92 núcleos de 
povoamento cio 
rural , como o alu
m ead o público 

30°/o e en un mes 
vendéronse máis 
de cen pisos 

pal. A subcontra-
tadón das obras, 
tan habitual na administración, foi 
totalmente desbotada en Allariz, 
e o aforro nos orzamentos públi
cos permitiu racionalizar os gas
tos e ter un índice de investimen
to máis ambicioso que os conce
llos do entorno. Contado, en Alla
riz gábanse de ter os impostes 
municjpais de toda a comarca. 

Financiamento novidoso 
Amais do recorte do gasto e 
dunha política de busca de sub
vencións para o financiamento 
das obras públicas, a participa-

en condicións, a 
recollida de lixo, 
o saneamento ou 

a traída de auga, facilitou frear o 
abandono de povoación do ru 
ral, a intención é recuperar xen
te nestas zonas", explicaba o al 
calde Quintana. 

"A xente das parróquias avísa
nos cando falta o alumeado 
eléctrico , normalmente repara
mos nun par de dias'', explica 
un dos electricistas do conce
llo, que tamén está encargado 
do camping, englobado en Re
atur, SA, a empresa de promo
ción turística de propriedade 
municipal.+ 

r---------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 1 ¡ 1 A~lariz foi seleccionado pola Unión Europea porque é un modelo a seguir' 
: Allariz concorreu ao Prémio nadas dun total de trecentas 
: Europeu de Planeamento Ur- concursantes. A eleición desas 
:b banístico e Recuperación Ar- trece vilas, entre as que, por 
: . quitectónica coas normas sub- exemplo, está a cidade de Ber-
.. sidiárias de planeamento xeral lin, foi feita conforme a unha 

e co plano especial de recupe- documentación remitida á auto-

chegar. a Allariz non daban cre
ta aos seus ellos,. ·non pensa
ban que semellante proxecto 
de recuperación pudese estar 
tan avanzado. 

raci ón do casco histórico. O ridades ~uropeas. "Para un planeamento urbanís-
Plano Xeral foi aprobado a tico chegar a funcionar, é preci-
princípios deste ano e o Plano Os cinco integrantes do xúri, ao sa unha boa sintonia eritre tres 
do casco vello está en periodo 
de aprobación. 

Cando os ci~co -da equipa de 
doce:- membros do xúri visita
ron Allariz, a princípios de Se
tembro, a vila xa tora unha das 
trece localidades europeas -
no Estado só Allariz- seleccio-

Para que un bon planeamento funcione, 
: como en Allariz, han sintonizar viciños, 
1 

! administradores e técnicos redactores 

elementos fundamentais -ex
plicou Daniel Pino, de Consul
tora Galega, a empresa elabo
radora das normas urbanísti
cas-, eis os viciños, os admi
nistradores e os técnicos que 
redactan o proxecto. Se non 
hai unha boa comunicación o 
proxecto está coxa. De todos 
xeitos," se Allariz foi selecciona
do débese a que é un modelo a 
seguir''.· 

Por primeira vez na Galiza su
cede isto, daquela non sé foi 
redactado un bon planeamen
to, que recolleu o interese da 
maioria hai que ter en canta 

que reclamaron 600 persoas 
sobre un total de 5.000 viciños. 
Grácias a o deseño urbanístico 
puderonse acadar moitos espa
zos verdes e servizos para a ci
dadania. "Isa e o feito de que 
habia ideas novidosas en canto 
a financiamento, fixo que Alla
riz fose unha das trece vitas 
europeas seleccionadas. Agora 
todas teñen as mesmas posibi
lidades. Unha vez aqui non re
nunciamos a nada, ainda que 
hai cidades como Berlín nas 
que nos proxectos apresenta
dos participaron os mellores ar
quitectos do mundo", explicou 
Daniel Pino.+ 
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1.NFRAESTRUTURA ENERXÉTICA 

Nos próximos dias concluirán os estudos técnicos nos que participan Fenosa e Enagas 

lnespal instalará unha termo-eléctrica en San Cibrán 
•B.LAXE 

As empresas 
lnespal, Enagas e 
Fenosa construirán 
unha central termo
eléctrica alimentada 
por gas ao carón da 
factoría de Alúmina
Alumínio en San 
Cibrán. Os estudos 
técnicos e de 
viabi lidade estará 
finalizado no próximo 
mes de Outubro. O 
investimento poderá 
superar os 15.000 
millóns de pesetas e 
dependerá 
finalmente de que o 
gas natural chegue á 
Mariña. 

O grupo lnespal proxecta 
a construción dunha cen
tral termoeléctrica ao ca
rón da factoria de Alúmi
na-Al u mí n io de San Ci
brán. Neste proxeto parti 
ciparán tamén a empresa 
Unión-Fenosa que apor-
tará a tecnoloxia e mer- A baixa do prezo do aluminio forza a lnespal a reducir os custos. 

unha poténcia de 30 me
g awáti os, consume o 
50% da enerxia eléctrica 
da indústria na Galiza . 
Ainda que ten unha bo
nificación do 50% do pre
zo nesta enerxía consu
mida, o INI , proprietário 
desta empresa, pretende 
abaratar os custos da fa
bricación do alumínio pa
ra se·r competitivo nun 
mercado no que están a 
baixar o prezos por mor 
da competéncia dos paí
ses do Leste. Dase ta
mén a circunstáncia de 
que a enerxia que consu
me hoxe a factoría mari
ñá provén da térmica das 
Ponfes, propriedade de 
Endesa, empresa que 
pertence tamén ao sector 
público. 

Na Maríña, cando se pro
xectou Alúmína-Alumínio, 
tentouse construir unha 
central nuclear en Xove. 
A sua posta en marcha 
non foi adiante grácias á 
mobilización popular. En 
1977 xa se tentou tamén 
proxectar unha factoría 

oELMI ÁLVAREZ semellante á que están a 

caria o excedente eléctrico, así do despois do seu estudo por gar da chegada do subministro 
como Enagas, que vendería o unha das vinte alternativas que de gas natural a esta comarca 
gas natural. Xosé Manuel Alva- se contemplan". da Mariña, do prezo ao que 
rada, xefe de Tecnoloxia de Alú- Enagas suministre esta matéria 

falta agora por determinar é cal 
vai ser a axuda da Xunta a 
construción desta central termo
eléctrica. 

deseñar agora, pero non 
se considerou viábel , pois o pre
zo da enerxia eléctrica ainda era 
cativo. Nestes momentos o cus
to enerxétíco , principal factor 
encarecedor do alumínio, au
mentou considerabelmente des
de aquelas e, polo demais a 
chegada do gas e as axudas da 
Xunta abren unha nova pers
pectiva.+ 

mina-Alumínio en San Cibrán e lnespal pretende aproveitar nes- prima e mais do que fixe Feno-
un dos máximos responsábeis ta éentral co-xeneradora o vapor sa para mercar a electricidade 
deste proxecto, manifestoulle a excedentário que se desprende excedentária. Pero , segundo 
El Progreso que os estudos téc- no proceso de transformación pudo saber A Nosa Terra, estes 
nicos e económicos estarán da alúmina. A sua posta en mar- extremos están máis oú merios 
concluído~ en Outubro, "optan- cha vai depender en primeiro lu- xa calibrados e pactados. O que 

O proxecto poderia estar rema
tado en tres anos, se se aproba 
definitivamente a Lei Eléctrica, 
que agarda o trámite parlamen
tar. lnespal, que ten instalada 

OESMANTELAMENTO AGRÁRIO 

EFECTIVAMENTE, _O SANEAMENTO DA XUNTA 
É UNHA SUBTIL ARMA CÜNTRA OS LABREGOS 

"A máis vacas saneadas menos xente no 
campo e máis gastos". Este é o titular 
dun artigo publicado no número 639 de A 
Nosa Terra que foi atribuído ao BNG polo 
señor Fraga, quen tamén o utilizou para 
rebater os argumentos do seu portavoz 
no debate sobre o estado de autonomía. 

Como eu non tiven a oportunidade de . 
responder desde a tribuna do Parlamen
to, quera dirixirlle o presente escrito. 

Aqui unha de duas, ou vostede non leu o 
artigo, ou non entende nada, porque, en 
primeiro lugar o artigo está asinado por min 
e non polo BNG e, en segundo lugar, non 
talaba de saneamento gadeiro, precisa
mente. Ademais, non sei por que ten que 
atribuír unha modesta opinión sobre "A 
Técnica", en toda unha política agrária que 
defende o BNG. ·Creo que ten na cabeza · 
épocas pasadas, nas que todo era o mes
mo: desde a lrmandade de Labradores, até 
a Sección Feminina, e vostede, polo que se 
ve, ten a mesma visión dos movimentos 
sociais e dos meios de comunicación. É di~ 
cer, por un lado os do Réxime e polo outro, 
os do Anti-Réxime. E xá se sabe, antes os 
Anti eran comunistas e masóns, agora son 
nacionalistas e do BNG. 

Sen· embi:frgo, como parece estar intere
sado na sanidade animal, quixera expór 

RESPOSTA A MANUEL FRAGA 
MIGUEL MÉNDEZ 

o que está pasando, porque creo que es- A sua máxima é: se non podemos acabar 
tá moi mal informado. COFiS producións, acabemos cos produto

res e co gado. 
Para vostedes, o saneamento non é un 
instrumento ao servizo dos labregos e la
bregas e da sociedade en xeral, senón 
que é un instrumento ao servizo dos inte
reses de mafiosos importadores de gado, 
de traficantes de seme, 
e da indústria cárnica. 

Na gadaria, coas suas campañas, non 
son capaces de conseguir zonas libres 
de enfermidades, aparecendo pestes 
importadas de fara que vostedes están 

introducindo no país, 
para favorecer a. des-

Ao mesmo tempo es
tano usando como un 
meio máis para aplicar 
o modelo agrário que 
vostedes defenden, 
baseado en que os 
produtos · agrários xa 
se producen no cen
tro-Europa, polo tanto 
nós .a reciclarnos 
(através dos cursos 
de formación imparti
dos palas EFAS, IDC, 
Mulleres Rurais, ... ) 

- - - - - - - - - feita do sector agrário, e asi ser obe-

'A través da dientes aos ditados 
de Bruxelas. 

importación de 
gando estanse a 
introducir novas 
enfermidades no 

En Sárria e en Abadin, 
· mandan sacrificar ex

plotacións inteiras e 
non informan se é por 
tuberculosa, por bru
cela ou é porque os ti
tulares abriron os ollas 
e non votan ao PP. 

país'. 

para ser coidadores 
do . meio, artesáns, indíxenas exóticos, ... 

En neme dos controles sanitários· están 
vostedes "sacrificando" aos labregos e la
bregas deste país, están acabando coa 
profisión máís dignificante, a de producir· 
alimentos para a sociedade. 

Pero o piar é que atra
vés de importacións 

de gado e seme estase introducindo o 
IBR, nova enfermidade, no país, que 
dentro duns anos (cando estexa ben es
tendída) será obrigatória a sua erradica
ción.· Ou é que non sabe~que en países 
de Europa ·estase -saneando o IBR, e as 
vacas positivas en vez de sacrificalas es-

tanas remitindo á Galiza? 

Non sabe vostede que os Governos ale
mán e francés teñen solicitado a proibi
ción de importación de gado británico 
porque xa teñen granxas infectadas coa 
BSE (vacas tolas) enfermidade imposíbel 
de diagnosticar? 

Efectivamente, tal como se nos apresen
ta a situación, case é mellar pedir que 
nos deixen como estamos, ainda que ha
xa algunha vaca tuberculosa, porque co 
saneamento que vostedes -están tacando 
sen un plano de reposición, que compor
te recria no país, control estrito das im
portacións tanto do seme coma do gado, 
vai ser a via de penetración destas novas 
pestes que nos farán sacrificar un gado 
que agora está senda moi caro, e que 
esta a supoñer unha sangría económica 
para os labregos e labregas e para a so
cíedade galega. 

Señor Fraga, canto máis saneamento máis 
gastos e menos xente, e afírmolle con toda 
rotundidade: o saneamento oficial da Xun
ta non pode resolver o problema das va
cas tuberculosas, precisamente porque es
tá axudando a criar máis problemas.• 

MlGCEL MÉKDEZ é economista 
e membro da direción do S.LG. 
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l ATINOAMÉRICA A FERVER 

O Partido dos 
Trabalhadores do Brasil 

apreséntase ás eleicións do 
3 de Outubro con 

posibilidades de vitória, o 
que significaria un éxito 

para a esquerda non só do 
país, senón de toda 

Latinoamérica. Marco 
Aurélio Garcia, un dos seus 
dirixentes e redactor do seu 

programa económico, 
analisa a situación do país 

cando se enfrentan unha 
grande alianza da direita, , 

con rosto social-democráta, 
e a esquerda representada 

polo PT, partido que se 
define como 

anti monopolista, 
antiimperialista e 

democrático radical. 

• PABLO OTERO/BRASIL primida o pouco de demanda que 
hai- e esa política cambiária que 

Como enfrentan estas elei- estabelece unha paridade artificial 
cións? entre o dólar e a nova moeda, o 

O PT mantívose un ano e pico no 
primeiro lugar dos inquéritos, en 
Agosto perdeu esa posición en 
función, entre outras cousas, da 
grande publicidade que se está fa
cendo en torno ao "plano de esta
bilización" que o Governo actual 
lanzou coincidindo coa campaña 
eleitoral e ao feíto 

real -mesmo co dólar máis baixo 
que o real! En realidade están es
timulando as impor:tacións e crian-. 
do unha barreira contra as expor
tacións, de forma que tamén nese 
sector da indústria, tan dinámico 
na economía brasileira, teremos 
un efeito recesivo: caída das ex
portacións e máis competéncia 

dos produtos im-
de que é un plano 
que produce efei
tos a curto prazo. 
O que reflicten os 
inquéritos hoxe 
non nos inqueda. 
A novidade desta 
campaña é que 
nun curto prazo de 
tempo se produciu 
unha polarización 
moi forte. No mes 
de Agosto do 89, 
segundo os inqué
ritos tiñamos 4%; 
en Novembro nas 
urnas da primeira 
ronda , alcanza
mos o 17%; con 

portados; o resul-' N tado é facilmente 
o fondo somos previsíbel: o de

os únicos que 
podemos 
desenvolver o 

semprego conti
nuará crecendo. 

O aspecto máis 
chamativo deste 
plano é a emi
sión da nova mo
eda, con "virtu
des" que publici
tan diários, TV, 
etc. 

país e mesmo os 
r grandes 
1 

! empresários 
1 

¡ terian qu~ 
Aí está outro gran
de problema, real
mente o crucial. O 

! apoiarnos" 

isto fomos á se-
gunda volta e che-
gamos até case o 
48%. Agora os in-
qu éritos máis críbeis dannos un 
28% con 6 ou 7 pontos de diferén
cia favorábeis a Fernando Henri
que Cardoso . . · 

É unha campaña moi polariza
da? 

Si, pero o interesante é que tradu- · 
ce unha polarización de proxec
tos. Cardoso e os seus aliados in
tentan transladar a disensión á 
cuestión da estabilidade monetá
ria -que por certo é unha causa 
importante-, pero máis alá da 
estabilidade están os proxectos 
de desenvolvimento que cada 
candidato aterece e é aí onde 
aparece unha incompatibilidade 
moi forte ·entre as duas propostas. 
Cardoso propón unha política de 
corte neoliberal. Airída que el fa
lou contra o neoliberalismo, xa na 
conceición do seu "plano de esta
bilidade económica" está presente 
a receita do chamado "consenso 
de Washington". En segundo · lu
gar o seu "plano" non está alte
rando a situación de recesión que 
vivimos e seguramente a agrava
rá. Por várias razóns. A alta taxa 
de interese que existe hoxe en dia 
-xustamente para manter com-

plano de Fernando 
Henrique Cardoso 
nos seus aspectos 
imediatos non en
frenta a cuestión 

da miséria, ao contrário. Xa retros
pectivamente, o seu paso polo mi
nistério (de Finanzas, de Maio 93 a 
Xuño 94 ... e exercendo de "home 
forte" do débil governo de ltamar) 
indicou que el busca a estabilidade 
cortando os gastos públicos. Car- . 
doso deixounos, en dous sectores 
tan básicos, a saúde e na educa
ción unha situación social como 
xamais Brasil vira ... A estabilidade 
monetária deuse despois dun pro
ceso de alza nos prezos, de tal 
maneira que hoxe ternos un salário 
mínimo da orde de 64 reais e unha · 
cesta da compra básica que custa 
praticamente 100 reais. Cando 
Cardoso entrou no Ministério esta
ba fixada no equivalente _a 79 re
ais. Podes ver nas ruas que a si
tuación de miséria é moi grave e 
se fose un fenómeno localizado, 
se tivermos "bolsóns de miséria" ... 
pero non, é un problema xeraliza
do. Calcúlase que Brasil ten en tor
no a 60 -din uns- ou 70 millóns 
de pobres, dos cales 32 millóns es
tán por debaixo da liña de miséria. 

Cardoso fala de acabar coa mi
séria. 

Si , pero a ilusión do proxecto de· 

GALIZA E·MUNDO 

Marco Aurélio Garcia, 
dirixente do PT do Brasil 

'A esquerda pode gañar estas eleicións' 

Cardoso é que iso se poda resol
ver despois de t~r o control da in
flación e co relanzamento do de
senvolvimento económico. El ere 
que a situación social ~u como 
alguns din: a débeda social- pá
gase en función do crecimento 
económico. Orabén, quen estude 
o que está pasando no mundo dá
se conta de que non é así. O de
senvolvimento hoxe en dia, sobre
todo se está volcado -=-como pre
tende Fernando Henrique 
Cardoso- cara o 
mercado exterior, 
cara a competivida-. 
de internacional, é 
un tipo de desen
volvimento que non 
produce os efeitos 
sociais beneficiosos. 
Se enfrentásemos 
pequenos proble
mas sociais ti pode
rias resolver iso con 
políticas compensa
tórias: "o_ Estado pro
texer á aos sectores 
marxinados" , pero 
non son pequenos 
sectores marxinados, 
son decenas de mi
llóns de brasileños! 
Con esas dimensións 
non se pode pensar en 
termos de "políticas 
compensatórias". Por 
esa razón o PT propón 
un camiño alternativo, o 
de partir de que non hai 
posibilidade de resolu-
ción da débeda social se 
os elementos sociais, a axenda 
social, non está no qentro da pro
posta económica. E por isa, ta
mén, que propomos, no noso pro
grama de governo, medidas que 
favorezan a criación dun grande 
mercado de bens de consumo de 

. base, que reoriente completamen
te o sector produtivo brasileiro ca
ra o mercado interno. Sen que isa 
represente de nengunha maneira 
un desprezo ao mercado externo, 
ao contrário. Se tes unha econo
mía interna forte, se tes un merca-· 
do interno desenvolvido, ti creas 
unha economia de escala e alcan
zas a competividade por outra via: 
cando produces moito tes que 
producir dunha forma máis sofisti
cada, tes que buscar gañes de 
produtividade e polo tanto trans
fórmaste -ipso tacto- nun com
petidor forte internacionalmente. 

Máis democrácia 

lso no económico e social, pe
ro ... 

Nós propomos abrir un proceso de 
democratización radical do Estado 
e da sociedade brasileira. Estámo
nos a referir ao que chamamos a 
"desprivatización do estado"; é di
cer, sacar de dentro do estado to
da presenza de intereses dos 
grandes grupos económicos, se
xan de grupos financeiros, indus
triais ou rurais. lsto, nun país co
mo Brasil é primordial e é un ob-

xecti
vo ao que un governo de Cardoso 
nen pode aspirar, pois a sua forza 
esencial ven dada pola.sua coali- · 
ción cunha representación moi for
te dos sectores máis atrasados da 
vida política brasileira. 

Cardoso cultivou a imaxe do in
telectual, economista de reno
me, con propos:.. 
tas modernizan-
tes, é un dos di-
rixentes do Parti- · 
do Social Demo-
crático de Bra-
sil .•. 

médias, técnicos industriais ... al 
go que pode un pouco coincidir 
coa composición hoxe dominante 
nos partidos socialdemócratas de 
Europa, pero estes, en xeral , son 
partidos que teñen unha base 
obreira moi forte. Nos partidos 
socialdemócratas de Inglaterra, 
Alemaña, Escandinávia ... hai un 
voto obreiro que ademais é un 
voto de 

xeracións ... , iso aquí non existe. 
Os poderosos sócios de Cardoso 
non teñen , mesmo, moito a ver 
co liberalismo económico . Os 
seus partidos reflicten intereses e 
teñen no seu seo ese tipo de em
presários rurais e urbanos que 
son tradicionalmente predadores 
do Estado. Son unha clase políti
ca que -como xa se dicia a fi -

En prirn_eiro lugar 
eu non creo que 
se poda caracteri
zar de nengunha 
maneira ao PSDB 
como un partido 
socialdemocráta. 
O PSDB non ten 
unha base de tra
balladores, é so
cioloxicamente un 
partido de capas 

'Hai que 
desprivatizar o 
Estado, apartar 
del aos grandes 
grupos 
económicos que o 
.están a chuchar'' 

nais dos anos 20 
sobre os planta
dores de café
gostaban moito 
de "privatizar ga
ñáncias e sociali
zar as pardas". 
Esa é a alianza ... , 
unha alianza moi 
conservadora por 

. moito que a enca
bece a imaxe dun 
intelectual progre
sista, perseguido 
polo réxime mili
tar ... como foi no 
pasado Fernando 
Henrique. Hoxe 
Cardoso di frases 
-e logo o nega- , 

como' 
crebin' 
opciór 
querda 
mente 
tro-dire 

O que 
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como "olvídense do que eu· es:. 
crebin" ... El representaba unha 
opción digamos de centro-es
querda e fixo unha opción clara
mente conservadora, cara o cen
tro-direita. 

O que Fernando Henrique sexa 
hoxe o candidato de todos 
eses sectores ten algo a ver co 
ascenso das propostas popula
res e democráticas que repre
senta o PT? 

Sen dúbida. Hai quen di, no Bra
sil, que é un luxo que os dous 
principais candidatos á presidén
cia do país sexan homes de es
querda. Detrás deste tipo de afir
macións está a idea de que "no 
fundo non hai grandes diferéncias 
entre os dous candidatos". Repito 
que nego iso. Existe si unha dife
réncia radical, pero o que hai de 
verdade nese argumento, é que a 
direita ten que utilizar a imaxe 
dun candidato orixinário da es
querda para intentar gañar estas 
eleicións. Pero se Cardoso gañar 
quen gañaria seria a direita. E 
non fai falta que o digamos nós, 
António Carlos Magalhaes, o 
grande xefe da direita do país, o 
mellar representante dos intere
ses clientelísticos e desa política 
depredadora do estado, da co
rrupción organizada, etc, etc., ex
plicaba días atrás ante a prensa: 
"agora nós non irnos polemizar 
con Fernando Henrique, o impor
tante é gañar as eleicións pero, 
cando pase o día 15, apresenta
remos a conta a Fernando" ... 

Se o PT gañase as presiden
ciais, cal seria a marxe de ma
nobra de Lula ? 

Brasil é un dos países de compor
tamento político-eleitoral máis 
conservador na América latina; o 
só feíto de que un metalúrxico, di
rixente dun partido de esquerdas 
con composición básica de traba
lladores -como é Lula- alcanza
se a Presidéncia significaria xa 
unha brutal alteración da correla
ción de forzas . Segundo, ainda 
que conseguísemos a eleición 
presidencial de Lula, irnos enfren
tar sérias dificuldades; para come
zar, non taremos maioria no Con
greso ... -e, por certo: nengun 
partido a teria, todos estaremos 
en situación minoritária- o que 
nos abrigaría a negociar con ou
tras forzas políticas. Vou aprovei
tar para dicer que ainda que Lula 
perdese as eleicións, a presenza 
do PT no Congreso será moi, moi 
grande. Estimase que chegare
mos a un mínimo de 70 diputados 
(agora o PT ten 36 diputados fe
derais), pero podemos chegar a 
1 OO ... , irnos crecer 8, 9 veces no 
senado ... de forma que a esquer
da terá case un poder de veto. 

Entón, como van governar vos
tedes se Lula gaña? 

Irnos propor unha negociación na
cional, á que invitaremos non se
mente a outros partidos democrá
ticos, senón á que trataremos de 
atraer a sectores importantes de 
empresários ... -de pequenos e 
medianos empresários, pero ta
mén de grand_es empresários-, 
porque consideramos que o pro
xecto do PT, no fundo, é o único 
que propón unha alternativa de · 
desenvolvimento para o país. No 
Brasil a idea de desenvolvimento 
é moi forte: é unha idea que -ca
se desde os anos 30- copa gran
de parte do imaxinário popular, 
ainda que o desenvolvimento tiña 
sido perverso, concentrador de in
gresos, excluinte desde o ponto 
de vista social. .. No centro do pro
grama, Lula propón a idea dun 
proxecto nacional de desenvolvi-

mento; un modelo que contempla 
os temas sociais desde o seu co
mezo e que estabelece unha dia
léctica crecimento-distribución que 
nos permitirá abrir un camiño sos
tido, un camiño de longo prazo. 

Débeda estema 
e Mercosul 

Chegados aquí é case impres
cindíbel talar da débeda exter
na e do Merco-
sul 

relación ten que se facer desde 
unha certa posición de forza da 
nosa parte. Coa adesión de Bolí
via e Chile, Mercosul transfórma
se nun mercado de case 200 mi
llóns de persoas, cun sistema pro
d utivo moi importante desde o 
ponto de vista cuantita~ivo e ta
mén desde o ponto de vista da 
sua sofisticación ... , iso, evidente
mente, ten que ser utilizado como 
unha arma na negociación inter-

nacional. Ademais 

A nasa débeda 
xa non ten a con
.figuración que ti
ña no 89, non te-
rnos sequer os 
mesmos credores 
i nternacionai s. 
No programa pro-

'No Brasil non se 
pode facer un 
plano para 

o PT está moi inte
resado en definir 
unha "axenda so
cial" para o Merco
s u I; en particular 
cr~mos que deben 
ser -niveladas as 
relacións de traba
l! o nos países do 
Mercosul, por enri
ba e non por abai
xo. Non podemos 
esquecer que moi
tos países, como 
Arxentina en parti
cular, tiveron unha 
des-regulamenta
ción selvaxe do 

. pomos non de
nunciar (non rom
per ... ) a débeda, 
pero tratar de 
buscar formas de 
re-negociación 
duns acordes que 
consideramos 
"maos" para o pa-

compensar aos 
pobres, porque 
son 70 millóns, 
a solución 
é distribuir e 

: progresar" 

ís e no que se re-
fire á parte da dé-
b ed a non nego-
ciada ainda, tra-
tar de mellorar os termos en rela
ción aos que ternos actualmente. 
Orabén, se chegarmos á conclu- · 
sión de que o pagamento da dé
beda está entorpecendo o cami
ño do desenvolvimento, fariamos 
o que calquer pai de família fai: 
deixar de pagar a débeda por un 
período para que os seus tillos 
coman. 

En Outubro do 91 con Brasil, 
Arxentina, Paraguai ·e Uruguai 
ratificaban o que será o "Me~
cosul", en Xaneiro do 95 entra
rá en vigor. 

Creo que é importante reseñar 
que o PT ve con moi bos ollas o 
ingreso de Chile e de Bolívia ao 
Mercosul e que estaríamos dis
postos a estimular fortemente un
ha iniciativa que xa anteriormente 
tomou o governo brasileir.o no sen
tido de criar unha zona de libre co
mércio na América do Sul. .. que, 
oxalá, pudese desembocar máis 
adiante nun Mercosul moi amplia
do, con toda América do Sul. 

Entón o Mercosul polo que tra
ballarén é este que esta debu
xándose? 

O Mercosul non pode ser simples
mente unha zona de libre comér
cio aduaneira, senón que ten que 
se pensar como unha causa máis 
ampla, que per-
mita compatibili-
zación de políti- 'A 
cas agrícolas co- di re ita 

mundo do traballo. 

Onte visitando en 
Sumaré a campe
s i ñ os do Movi-

mento dos Sem Terra, comen
taban que se Lula non gaña as 
eleición non cambiará nada na 
sua vida; pero que se Lula é 
presidente ... "imos a ter que 
pelexar máis porque teremos 
que apoiar a Lula" E no PT, co 
listón á altura da vitória, non te
men á crise .interna que poda 
desatar a vitória de Cardoso? 

O PT é un grande partido, Lula 
continuará sendo un grande líder 
nacional... porque iso non se fixo 
nun dia, non é un fenómeno pasa
xeiro, é un fenómeno moi Jigado a 
transformacións que están en cur
so no Brasil desde hai un pouco 
máis de 20 anos ... Hoxe ninguén 
pode deixar de recoñecer que o 
PT, Lula e os movimentos sociais 
son fenómenos absolutamente 
novidosos e descoñecidos na his
tória republicana brasileira. A di
feréncia doutros países, aquí non 
ternos fenómenos históricos moi 
duradeiros ... o PT xa o é pésie 
aos seus só catorce anos e iso é 
sinal de que se está constituindo 
-por primeira vez- unha memó
ria histórica con raíces sociais rn._oi 
fortes. Se gañamos desde lago ta
remos desafíos e retos moi fortes, 
porque hai unha expectativa so
cial moi grande que sofrerá algun
ha frustración porque non pode
mos prometer que en catro anos 
se van resolver todos os proble-

mas de quen estan 
desde hai décadas 
-marxinados. Pero 
creo que Lula ten 

muns, industriais, 
de intercámbio 
cultural, que poda 
mesmo pensarse 
unha axenda po
lítica máis sólida. 
Por que razón? 
Por unha moi sin
xela; non eremos 
que Brasil en par
ticular e os paí
ses que están 
asoc~ados con 
Brasil no Merco-

apreséntase con 
cara 
socialdemócrata, 
pero está máis · 
agrupada ca 
nunca, en contra 

unha situación pri
vilexiada para ser 
o condutor dunha 
grande transforma
ción; incluso para 
ter a capacidade 
de pedir a determi
nados sectores so
ciais máis enarde
cidos -por asi di
cilo- que teñan a 

nasa" 

s u I podan sim-
plesmente "inse-
rirse" nos blocas 
económicos hoxe 
existentes: a 
Unión Europea, o 
NAFTA, etc·. -como quixer EUA, 
quizais, ou algun .out ro país ... 
Máis ben, queremos manter rela
c.ións con eses blocas, pero esa 

paciéncia pasto 
que os cámbios se 
están facendo ... 
Non é ,a paciéncia 
do "irnos primeiro 
a crecer e despois 
distribuir", non, é 
mostrar concreta
mente que os 

cámbios se están facendo naquel 
momento e que eles son parte 
dunha estratéxia de longo prazo 
de transformación do país ... + 

Non queren 
que a ETA retnate 
Londres e Tel Aviv da por fin o seu brazo a torcer en Irlanda e 
Palestioa, pero non pasa o mesmo en Euskadi, comentou na 
festa do Alderdi Eguna o presidente do Partido Nacionalista 
Basca, Xabier Arzallus. "Toda Europa ha mirar para ós - di a 
reseña do seu discruso, publicada no FARO DE Vmo do dia 26-, 
por ver se este é o ultimo lugar do mundo desenvolvido no que 
non hai maneira que nos poñamos dacordo; hannos consider a 
todos como un pais subdesenvolvido". O lider do PNB pregunta 
se todos queren a paz. "Polo tanto ternos que bulir porque xa é 

. ben hora de pornos todos en movemento: a ETA, Madrid, nós e 
os demais. Cando vexo aos Roldanas e tanto fondo reservado, 
ascensos e. pluses, penso que se a ET A desaparece, acabaran 
todos como na guerra de Africa. Acaso pensadas que Franco, 
cando comandante, quería que rematese (a guerra de Marrocos)? 
Non tal, el queria seguir ascendendo. Hai outros en Madrid q1:1e 
dinque o Estado pode aturar a ET A, que non é máis que unha 
chaga porque (gracias a ela) ternos amarrado ao PNB. Non 
queren que remate ETA porque pensan que o PNB non terá máis 
opción que governar co PSOE ou co PP. Por iso hai moitos que 
non queren que a ETA remate. Non pensan nos que sofren os 
atentados e dinque é un problema do Estado.+ 

Lástima do·s tradutores . 
"O presidente da Xunta.falou en castelán porque lle deron lástima 
os tradutores", titula o FARO DE VIGO na crónica que da canta do 
debate autonómico do Senado, na edición do dia 28. "O 
presidente empregou o castelán na sua intervención, xa que Luns 
pasado decatárase que os tradutores non podían seguer a 
velocidade do seu discurso, asi que resolveu facer uso "do limpo 
bilinguismo qúe praticamos na Galiza". "Ternos que deixar claro -
dixo Fraga-, e sinto moito ter que decilo en auséncia dalguén, que . 
non podemos declararnos fóra da Constitución sen renunciar ao 
mesmo tempo á todos os direitos políticos que traen. Todos 
debemos unha triple lealdade á España, á nasa terra específica e 
ás nasas ideas, e cando hai contradicción entre elas ternos que 
aplicar as regras do xogo porque, se non, paremos en perigo a 
paz e a seguridade de todos".+ 

A dioxina é unha bomba. 
A dioxina é a causa do dez por cento dos casos de cancro. Esta é 
a conclusión do longamente esperado estudo da Axéncia de 
Protección Ambiental (EPA) norteam&ricana sobre este composto 
químico, considerado o canceríxeno máis potente. "O informe, de 
2000 páxinas, confirma a opinión adiantada no an.o 1985 -explica o 
diário TnE WASHINGTON Posr do dia 16- de que a dioxina é o 
carcinóxeno máis perigoso que se coñece. Tanto a dioxina, como 
os organoclorados derivados dela, son responsábeis de 100 de 
cada dez mil casos de cancro. O quemáis se repete é o 9e 
pulmón. Ainda que a dioxina espallouse sobre todo co famoso 
Axente Laranxa deitado sobre Vietnam cando a guerra, o 90 por 
cento das emisións de dioxina nos Estados Unidos proceden da 
incineración de lixo urbano e de hospitais. O outro gran.de xerador 
de dioxina son as fábricas de cloro". + 

Anguila defende o Estado federal para España 
segundo FERRERES en La Vanguardia (23-IX-94). 
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LIBERDADE DE EXPRESIÓN 

O c ·oNTROL DA INFORMACIÓN SOBRE O PÁÍS BASCO 

Quen paria a pancarta que onte despregou 
en La Concha a traiña de Orio? Os teles
pectadores de ETB-1 só puderon ver un 
anaco (as letras ... purtu) do que os remei
ros despregaron durante o prequecimento. 
O cámbio de plano televisivo foi tallante e 

. imediato, a unha entrevista. Instantes des- . 
pois, sen embargo, aparecia a traiña gale
ga, Meiramar, valente e reiyindicativa coa 
pancarta "Bolantarik ez". E a única que 
mereceu decenas de segundos televisivos, 
mentres que as outras reivindicacións es
grimidas en mans de remeiros quedaron 
ocultas. Non é difícil intuir por que, porque 
non é difícil adiviñar tras ese purtu as pala
bras "Espetxeak apurtu". 

J. IRATZAR 

Non se trata da "campaña da esquerda 
abertzale contra a prensa", senón da 
constatación dos pequenos exemplos 
que ratifican a forma tan sesgada en que 
a maioria dos meios de comunicación 
abordan os aco_ntecimentos relacionados 
co conflito basca-español. Ninguén vexa 
nestas liñas "ameazas", senón unha cha- O Conselleiro de Interior Juan Mari Atutxa á esquerda do ex secretário de Estado, Rafael Vera. 
mada á reflexión. Meréceo unha época do Venres [9 de Setembro] na cadea Ser. bezadas "Confidencial" que empezan di-
na que a concentración de 300 persoas Os fundos reservados serviron tamén pa- cendo ''tense coñecimento neste Gabine-
ante a sede de HB en Oñati, pésie a ser ra pagar "sobresoldos" (eufemística pala- te de Información de que ... " e dan pé lo-
indubidabelmente noticiosa en si mesma, ·. bra) a periodistas por facilitaren "informa- go a envenenadas exclusivas . Cando 
lévase máis e$pa.Zos informativos que o cións que son de interese para a seguri- xurden os problemas xudiciais -que al-
multitudinário acto celebrado no Velódro- dade do Estado". O ex secretário de Esta- gunha vez acorre- por tais notícias, o 
mo de Anoeta o mesmo dia, en defensa do Vera, que é raposo vello a estas altu- mesmo documento é apresentado ante o 
dos presos políticos bascas. Dos diários ras pola canta que lle trai, non se deixa Tribunal como proba da veracidade da in-
editados en Hego Euskal Herria, nengun pillar e non afirma nada rotundamente; formación e en defensa do querelado ... A 
se dignaba dar ao acontecimento de pero é suficientemente explícito nas suas dinámica recíproca dota de certa aureola 
Anoeta nen sequer un pequeno titular en apreciacións. de "entendido" ao periodista e afaga o 
primeira páxina. Non se poderán estrañar . seu ego e en ocasións o seu peto. Pero, 
despois de que xurdan reproches, críti- E que pensar do siléncio das Asociacións da .todo sexa dito, non sempre é pracenteira: 
cas e receos cara o seu labor en secta- Prensa ante tan graves imputacións? Non é as debilidades persoais dalguns profisio-
res da sociedade basca. un tema o suficiente- - nais foron usadas pa-

Unha causa é a opinión e outra a informa
ción. Obxectivamente, é notícia que nun pa
ís de dous millóns de habitantes, con máis 
de 560 persoas presas por motivos políticos 
(califíquese como se califique a sua actua
ción), se celebre unha concentración como 
a do Sábado, relacionada, ademais, cunha 
folga de fame masiva nas cadeas. Cando 
eses presos, contra a sua vontade e sen 
posibilidade de expresión directa, son ob
xecto dunha polémica partidista e estatal -
a da "reinserción"-, o .mínimo que exixiria a 
deontoloxia profisional é dar un tratamento 
equilibrado a todo o relativo á sua proble
mática. E dista moito de ser así. Cantos edis 
do PNV romperon a liña oficial do seu parti
do e votaron a favor de mocións de denún
cia da dispersión e o trato a pr~sos bascas 
sen merecer nen unha liña de prensa, nen 
un espavento político? Por que, entón, o 
desmesurado tratamento dado ao alcalde 
de Amezketa e o preso reinsertado? 

Quizá a resposta estexa nas revelacións 
que Rafael Vera, que disto debe saber 
moito, pero que moito, deixou cair o pasa-

INTERVENCIÓNS NO EXTERIOR 

mente escandaloso co- - - - - - - - - - - ra presionalos ou utili-
mo para solicitar a Raf l zalos como pións nas 
Agustín Valladolid ou a ae Vera guerras internas dos . 
Alberto Pozas -perio- deix:OU cair na cadea carpos de seguridade. 
distas responsábeis no 
seu momento da Ofici- Ser que os fundos 
na de Prensa de Interior 
e estreitos colaborado- reservados serviron 
res de Vera- aclara-

Máis arriba no escala
fón, os meios de co
municación son arras
tados por un enfoque 
"de Estado", que os le
vou a ser elementos 
demasiado escorados 
na realidade cotiá dun
ha situación conflitiva. 

cións que despexen tamén para pagar 
calquer dúbida"ou que "sobresoldos" a 
corroboren a realidade 
por cru que sexa e ac
tuar en consecuéncia? 

periodistas 

Vera falou de cartas e 
VilJ corroborar unha información que o 
diário "El País" adiantou hai alguns me
ses. Pero o entramado é máis subtil, ex
tenso e difuso. A un periodista que cola
bore con información co Ministério se lle 
pode recompensar tamén con informa
ción, para que a. difunda dunha determi
nada maneira. A disposición a facelo é 
outra forma de facilitar a tarefa ministe
rial. Ai están eses sobres oficiais que 
chegan a alguns con breves nota~- enca-

Antes de criticar críti
cas ou rechazar acu

sacións, non está de máis repasar a pró
pria actuación. A identificación co E.stado é 
tan absorbente que acaba limando a nece
sária capacidade de crítica e a marxe infor
mativa para calquer actividade ou movi
mento social que se saia do cauce institu
cional. E iso é perigoso para os próprios 
meios e para o conxunto da sociedade. 

Volvendo máis unha vez -pésie a moi
tos- a mirada cara a Irlanda, ven moi a 

canto a análise de Roy Greenslade, ex 
director do británico "Daily Mirror'' e ana
lista de "The Guardian/EI Mundo" sobre a 
prensa e o alto o fogo do IRA. · 

Detecta que as reaccións dos meios bri
tánicos "flutuaron entre as reticentes e as 
despectivas". Valora que periodistas de 
rádio e televisión "foron culpábeis de in
sistir nun ángulo que marcou a pauta a 
seguir polos unionistas do Ulster e a asa 
direita do partido conservador británico", 
indo máis alá na exixéncia de interpreta
ción do comunicado do IRA que o próprio 
Governo de Londres. "A cobertura radio
televisiva foi máis alá do cepticismo, que 
é unha honrosa prática periodística, e 
caiu na parcialidade", analisa Greensla
de. Comentando entrevistas realizadas, 
escrebe : "A provocación incesante aos 
entrevistados non axuda aos ouvintes 
nen aos espectadores a comprender". Se 
Greenslade vise a entrevista a Floren 
Aoiz en ETB-2 o Venes ratificaría plena
mente as su as teses ... 

Ainda que a cita sexa longa, paga a pena 
reproducila, máis tendo presente a irada 
reacción dos meios bascas e estatai s 
cando o conflito da Autovia entrou en vias 
de solución. Di Greenslade: "A miúdo su
cede que a rapidez dos sucesos tras o fi
nal dun conflito armado (Suláfrica, Isra
el. .. ) deixa aos meios de información 
atrás, dando a impresión de que son ide
oloxicamente caducos". E conclue: "Se a 
prensa non desexa descolocarse perigo
samente frente a todos os que na Grande 
Bretaña e Irlanda queren esta paz , os 
seus directores deben comprender que 
as prioridades informativas cambiaron". 

Pero, tristemente, aqui a opinión pública 
pudo seguir lendo ao longo desta semana 
análises sobre a situación irlandesa que 
surprenden polos burdos esforzos de ne
gar calquer paralelismo coa situación no 
Estado esp~ol e Euskal Herria. Niso ca
en periodistas e políticos, que, con curiosa 
sintonia, reclaman a ETA que mire cara o 
IRA pero nen selles acorre pedir ao Go
verno de Madrid que bote sequer unha 
ollada cara o de Londres ou ao PNV ou a 
EA que se fixen en John Hume .. . É óbvio 
que cada situación ha xerar as suas pró
prias solucións, pero unha ollada ao mun
do indica que unhas aprenden doutras, 
que uns conflitos son máis parecidos que 
outros e as experiéncias duns poden ensi
nar moito aos máis próximos. Non se po
de frivolizar nen sentenciar terxiversando 
dados e feítos. É máis que nada un pro
blema de responsabilidade, de disposición 
a aprender e cartas doses de humildade 
para se atrever a avanzar.+ 

EGI 

OS PERIGOS DA ACCIÓN NO HAITI 
A Administración demócrata necesitaba 
da intervención militar en marcha para re
afirmar a hexemonia estadounidense e 
apontalar ante os seus críticos a imaxe 
dun liderazgo forte. Co acordo logrado 
satisfaán eses fins sen correr o risco de 
se enfrentaren a opinión pública, hostil a 
unha sangrenta opción armada. 

O acorde diplomático que acompaña á 
intervención militar revela o que Cuba re
petiu moitas veces: Os Estados Unidos ti
ñan poder de persuasión sobre os milita
res haitianos, dadas as suas tradicionais 
relacións con estes e puderon facilitar 
desde moito tempo· antes a sua saída do 
poder, sen necesidade de recorrer aos 
meios que agora se empregan e pisotear 
a soberanía dese país irmán. 

A ocupación militar ianqui, calificada agora 
como unha operación de mantimento da 
arde e restauración da democrácia, chega 

LUIS FELIPE V AZQUEZ 

cando case culmina o período de mandat9 
do presidente Aristide e o seu restabeleci

Os EE UU parecen esquecer tamén que 
a condición haitiana de país máis pobre 

mento no poder pou-

·co pode compensar - - - - - - - - - -
os direitos democráti-
cos arrebatados ao 
povo haitrano. 

Xa os xenerais golpis
tas son _ calificacfos de 
"líderes militares" e os 
negociadores ·norte
americanos ufánanse 
de ter evitado aparente
mente até agora un de
rramamento de sangue, 
pero omítese que as di
taduras haitianas foron 
profilladas polos Esta-

Os EE UU tiñan 
poder de persuasión 

sobre os militares 
haitianos e puderon 
facilitar desde moito 
tempo antes a sua 

saída do poder 

do mundo está estrei
ta mente vinculada 
coa sua histórica in
xeréncia nesa nación 
e co ·respaldo que du
rante decenas de 
anos lle deron ao 
clan Duvalier e áos 
~eus seguidores ~ Pa
ra a opinión pública 
debe resultar eviden
te que a evolución da 
crise haitiana se ato
pa emarcada no es
quema deseñado por 
Washington, alleo 
aos intereses do po

dos Unidos e que o próprio Raoul Cédras le
va a marca rexistrada das Académias Milita
res iánquis. Quizais por esa razón se . pod~ 
entender tan· fácil co xeneral Golin Powell. 

vb haitiano. Os feitos dirán cara onde 
conducen estas accións, pero do que 
non cabe dúbida é de que estamos ·ante 
unha versión moderna e sofisticada da 

diplomacia das cañoneiras, amparada 
pola ONU. 

Co beneprácito das Nacións Unidas or
ganizouse o que pretendía ser unha in
tervención multinacional. Sen embargo, 
nos últimos dias o mundo foi testemuña 
de que foron os Estados Unidos quen 
unilateralmente negociaron coa cúpula 
castrense a solución do problema. E de
cidiron o desembarco dos seus marines 
na illa, obviando ' por completo á ONU e 
ao seu consello de seguridade. 

lsto pon de manifesto que lonxe poden 
chegar os Estados Unidos na manipula
ción dos mecanismos internacionais, ao 
impar solucións que pivotean os sagra
dos princípios da inviolabilidade e sobe
ranía das nacións e castran a autodeter
minación dos pavos.+ 

LL:rs Fr-:urE VAL:QCEZ é Consul Xeral de Cuba 
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Manifestación e foro paralelo contra a políti~a do FMI e do Banco Mundial nas suas bodas de ouro en Madrid 

Cincuenta anos marcando o Norte 
. -GONZALO VllAS 

As chamadas institucións 
de Bretton Woods, pala 
localidade norte
americana en que viran· a. 
luz, celebran este ano os 
cincuenta anos do seu · 
nacimento coa sua 
asemblea anual, a ter 
lugar en Madrid este fin de 
semana, como acto 
principal. Un acto ao que 
asistirán arredor duns mil 
participantes entre os que 
se cantan altos executivos 
de transnacionais e da 
banca mundial, políticos e 
un amplo despregamento 
xornalístico. 

Tamén estarán presentes as 
torzas da seguridade, mesmo 
con tanquetas nas ruas arrode
ando esta reunión do Fundo 
Monetário Internacional e o 
Banco Mundial. Paralelamente, 
unha série de ONG do Estado 
español e internacionais organi
zaron un Foro Alternativo dis
posto nunha série de plenários 
e talleres que ven tendo lugar 
na capital do Estado durante es
ta semana e que culminará nun
ha manifestación coincidente 
coa reunión do FMI. 

Para os organizadores deste fo
ro, titulado As outras voces do 
planeta e promovido sob o lema 
"50 anos abondan", as políticas 
despregadas nesa xeira poJo 
FMI, o BM e outros organismos e 
acordes delas dependentes co
ma os recentes do GATI, teñen 
agravado a desigualdade entre o 
Norte e o Sul, tanto no que se re
tire aos paises ricos e pobres co
ma na dialéctica centro-periféria 
dos próprios paises desenvolvi
dos, e teñen potenciado a des
trución meio-ambiental no mun
do. Neste aspecto, a campaña 
destaca nas suas criticas a esta 
política económica a sua respon
sabil idade no esgotamento dos 
recursos naturais, produto de ex
pólios continuados como o da 
Amazonia, no destrago enerxéti-

co das sociedades desenvolvi
das ou na instauración de indús
trias contaminantes e a acumula
ción de residuos tóxicos. 

Outro ponto sinalado é a parti-

cular marxinación que sofren as 
mulleres e os nenas, especial- · 
mente submetidos a privacións 
de direitos na sua submisión 
abrigada na economía mergulla
da. Segundo dados da UNICEF, 

GRANGER 

os nenes supoñen actualmente 
· o 10% da forza de traballo na 
Ásia e o 20% na África. 

. As ONG sinalan que os organis
mos emanados do FMI e o BM, 

á vez que tentan un lavado de 
cara con declaracións tan só 
formais coma a do Cúmio do 
Rio, continuan e mesmo apro
fundan as suas características 
de secretismo e falta de trans
paréncia. Ap(>ntase, para ilustrar 
o seu carácter non democrático, 
a distribución de votos atenden
do aos países membros: dos 
150 estados membros ou aso
ciad6 s, cinco deles (EEUU , 
Grande Bretaña, Alemaña, 
Franza e o Xapón) controlan o 
44% dos votos. Os EEUU can
tan cun 19% do total frente, por 
exemplo, ao 2,5% da China con 
catro veces a povoación iánqui. 

Marcha a Madrid . 

As diversas organizacións gale
gas participantes nos diversos. 
actos de repulsa contra a políti
ca destas institucións, e entre 
as que se cantan desde grupos 
ec;:oloxistas a comités de solida
riedade e un sindicato, invitan á . 
"marcha" sobre Madrid para 
participar na manifestación do 
1 de Outubro, e para que dis
puxeron un servizo de autobu
ses. Esta mobilización porá o 
remate a unha semana de ple
nários e grupos de traballo coa 
intervención de ponentes, fanto 
do primeiro coma do terceiro 
mundo. Durante os dias 1, 2 e 
3 de Outubro celebrarase a Se
sión do Tribunal Permanente 
dos Povos sobre o FMI e o BM, 
cun xürado composto por' diver
sas personalidades. Tamén es
tá previsto un debate público 
con esas duas institucións, á 
espera da aceitación destas a 
participar no mesmo. 

Ademáis, o Sindicato labrego 
Galega, único galega asinante 
desta campaña, vai participar 
nunha reunión paralela á do 
FMI, e onde a sua dirixenta Lídia 
Senra será a portavoz das orga-

. nizacións integradas na CPE 
(Coordenadora de Labregos de 
Europa). O S.L.G., dentro da co
rrente chamada "Via campesi
ña", defende outro modelo agrá
rio aposto ao do FMI, un modelo 
crítico coas políticas neoliberais 
e que ten en canta os impactos 
no meio ambiente.+ 

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

Encanto as Nacións Unidas esmorecen 

As claves do éxito do· F.M.I. 
• FRANCISCO TOMÉ DE CASTRO 

Con motivo do 50º aniversário 
da ONU (o ano próximo), do 
FMI e do Banco Mundial (este 
ano), unha'análise comparativa 
do labor actual de "interven
ción" destas organizacións in
ternacionais nos países mem- · 
bros para a "solución" de con
flitos ou problemas pode resul
tar bastante surprendente. Se, 
por un lado, as intervencións 
das Nacións Unidas desapare
cen no máis absurdo dos des
créditos (Bósnia, Somália, 
Ruanda ... ), por outro, as do 
FMI e o Banco Mundial vense 
corcadas polo éxito. Estas ins
titucións, das máis po,Perosas 
do mundo, caracterízanse pala 
sua capacidade de intromisión 

na intimidada dos seus "Esta
dos clientes", mesmo a despei
to das pr(lprias cláusulas dos 
seus Estatutos que, teorica
mente, proíbelles imiscuirse en 
asuntos políticos internos de 
calquer nación .. .'Para iso cria
ron unha burocrácia omnipre
sente en todos"os países do 
mundo, que actua impulsada 
por "a presión para prestar e 
polo desexo de se perpetuar a 
si mesma". · 

Cal é a clave de# tanto éxito? 
· Tomemos o exemplo do Banco 

Mundial. Un informe. encarrega
do a Willi Wapenhans, vice-pre
sidente do Banco en Febreiro 
·de 1992, revelou que, entre os· 
1.300 proxectos en curso ·en 
113 países, un 37,5% dos mes-

mos foron considerados defi
cientes desde o ponto de vista 
da sua realización (contra un 
15% en 1981 ). Ditas proxectos 
representaban un investimento 
de 360 mil millóns de dólares, 
dos cales 133 millóns estaban a 
cargo do banco. Non obstante, 
en 1993, o capital total reembol
sábel polo Banco Mundial al
canzou os 165.590 millóns de 
dólares, dos cales só 10.530 
millóns foron in.gresados. 

Usureiro e benefactor 

O mesmo documento indica co
mo problema esencial do BM ~ 
acumulación dunha dupla fun
ción contraditória: a de ser un
ha institución financeira e· un ha 
axéncia de desenvolvimento ao 

mesmo tempo. Vn banco debe 
recuperar o capital investido; 
sen embargo, unha axéncia de 
desenvolvimento non pode xe
rar unha transferéncia neta de 
recursos no seu favor. Asi , o 
Banco (como banco) disimula 
as transferéncias de recursos 
desde o Sur (17 mil millóns de . 
dólares en 1992), prestando 
outra vez con antelación, o que 
implica: a) o aumento eterno da 
débeda externa dos países que 
"peden" os empréstimos; e b) o 
direito de inxeréncia nestes pa
íses para un control da aplica
ción dos acordes. Por outro la
do, o banco (como axéncia de 
des_envolvimento) inclue nos 
textos dos seus proxectos ar
gumentos dignos do máis altq 
rango da solidariedade, como: 

"redución da pobreza", "afasta
amento da pobreza", "fundos · 
sociais de urxéncia en favor 
dos pobres" .. "prioridade en fa
vor dos grupos vulnerábeis", 
etc... · 

Na división do traballo, o FMI di
ta as políticas (orixe da sua fa
ma demoníaca), mentres o Ban
co Mundial as exectua através 
das suas oficinas e misións téc
nicas locais. Finalmente, ambos 
renden contas ás poténcias ti
nanceiras reunidas no G7 (Gru
po dos sete países máis ricos) , 
unha espécie ·de Consello de 
Seguridade das Nacións Unidas 
que, ao contrário deste, si fun
ciona, e a toda velocidade.+ 

CCATRO SEMAl'\AS 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Por que pelexan 
Guiña e máis o 
Ministério por ver 
quenfaiesa 
autoestrada, 
autovia, corredor, 

. carreiro de alta 
velocidade ou 
como lle chamen, 
que tanta falta fai 
entre Ourense e 
Compostela? Se a 
fai o Ministério que 
a faga, non si? 
Pois non, porque 
dese xeito ficarian 
os da Xünta sen 
comisión. 

La Voz de Galicia 
titula en portada "O 
62°/o dos galegos . 

· aprenden a talar en 
galego". Abraiado 
quedou todo o 
mundo. En páxinas 
interiores 
infórmase, en letra 
pequena, que esa 
porcentaxe está 
tomada do total de 
galegas, mesmo os 

· que h9xe teñen 
qitenta anos e, 
claro, daquela na 
'aldea tiñan o 
galega como língua 
materna. Asi é 
como se fai a 
información nos 
edificios 
intelixentes. -

Contra a 
Prestación 
"Social" en 
Compostela 
A Federación de Asociacións de 
Viciños/as de Compostela ten 
asinado un convénio co Ministé
rio de Xustiza e Interior através 
do que lle oferece 40 prazas pa
ra que obxectores ao Servizo Mi
litar Obrigatório (SMQ realicemos 
a Prestación Substitutória PS) da 
míli en organis-
mos desta Fe-
deración. 

lsto suporá para 
a entidade dis
par da mán de 
obra gratuíta, 
non retribuida, 
de 40 persoas 
durante o prazo_ 
de· 13 meses 
(duración da· 
PS) a razón de 
35 horas sema
nais/persoa. 

. Este feito póde
no sentir· como 
indiferente ou 
neutral, a maio-

Calquer 
entidade que 
ofereza prazas 
para 
obxectores 
estase aliando 
cunha política 
favorecedora 
do exército e 
o militarismo 

ria dos viciños de Compostela, 
ou considerar tal "prestación" 
unha mostra de xenerosidade e 
altruismo dos obxectores de 
consciéncia, que realizan un su
posto labor social sen nengun ti
po de contra-partida. 

A realidade é moi outra. A PS é 
socialmente insolidária, ao 100%. 
A<;lemais está a ser o apaño co 
que o Governo do PSOE preten
de frear a loita pala abolición do 
Servizo Militar Obrigatório. Hoxe 
en dia calquer entidade, institui-

. ción, empresa, etc. que ofereza 
prazas para que obxectores de 
consciéncia fagamos a PS esta
se aliando --obxectivamente, se
xan cales sexan as suas inten
cións!- cunha política governa
mental antisocial e favorecedora · 
do Exército e o militarismo. Explí
came: nun contexto de paro e 
emprego en precário como o ac
tual, os obxectores de conscién
cia (traballadores grátis) vamos 
ocupar milleiros de postes de tra
ballo que doutro xeito poderian 
ser ocupados por persoas en pa-

. ro, que cobrasen unha remunera
ción por realizalos. A PS é, na 
prática, liquidadora de postes de 
traballo. Non hai que ter moita 
vista kpara decatarse de que cal
quer empresa contratará antes a 
un obxector que a un asalariado. 
O feito é máis alarmante se te
rnos en conta que o número de 
obxectores aumenta moi rápido 
co incrmento do sentimento anti
militarista na mocidade. 

En moitas ocasións, os presta
cionistas carecemos da cualifi
cación profisional necesária pa
ra realizar os traballos que se 
nos asignan o que pode provo
car facilmente· unha perda de 
calidade dos servizos. 

Máis ainda: os obxectores esta
mos submetidos a un réxime dis
cipl inário "duro", que liquida os 
nosos direitos sindicais como trá
balladores. lsto fai posíbel que, 
naquelas entidades onde exista 
un colectivo grande de obxecto
res, podamos ser utilizados para 
rachar unha folga e, en xeral," 
mermar a capacidade reivindicati
va dos nasos compañeiros/as. Al
go que non se lle pode escapar a 
nengun/ha sindicalista cando se 

-NOTICIAS VELLAS · 
XOSÉ Cm CABIDO 

A realidade presenta ultimamente variantes de escaso interés. 
Por momentos é tan previsible que podería prognosticarse con 
semanas de antelación. Por exemplo, en Madrid reúnense os 
xefes das Auton~mías. Todo dereita, socialdemokracia centra
lista e nacionalismo bl).rgués. O nacionalismo progresista e de 
esquerdas non existe para o Estado español das Autonomías. 

Que se profundice na loita desigual entre cínicos e benpensan
tes non debería estrañar a ninguén. É coma nesas películas de 
boxe~dores, o protagonista é un brutiño pero bo tipo ~ na de
rrad~1ra pelexa o árbitro, que está comprobado pola mafia, 
consiste que o mallen roáis alá do necesario deportivamente. 
Así pasa sempre. O poder cultural español dos grandes grupos 
económicos e políticos maniféstase impoñéndolle películas de 
chumbo á crítica_ e ó público, maniféstase cando volven vetar 
na TVE ó gran Wyoming esta vez como convidado no progra
ma ¿"Y quién es él? E vai o Wyoming e di, con humor evidencia.
lista : "Tengo derecho a salir en la televisión pública porque pa
go mis impuestos y vivimos en un Estado democrático'. 

Lago hai uns tipos que son expertos economistas e reúnen e 
p.ara dicir: "en lugar de financiar el desempleo es mejor finan
ciar el_ empleo, para evitar el paro de larga duración '. ¿E que 
proponen? Que os parados entreguen medio ano de ubsidio 
ás empresas que os contraten. Ou sexa, outra vía roáis para 
apoiar con diñeiro público ós empresarios, sempre tan prexudi
cados eles polo Estado, polo mercado e polos traballadores. 

Así se manifesta o cinismo brutal dos que mandan e viven ben. 

valore a acollida de obxectores. 

A outra cuestión: A PS apontala a 
existéncia do SMO e fortalece o 
militarismo. Vexamos: A PS é o 
"pago", e o castigo (maior dura
ción que a "míli"!), que ternos que 
facer quen non quixemos facer o 
SMO nen colaborar co Exército 
español. A PS é un mero substi
tuto da "míli", e serve para evitar 
que quen cuestionamos o direito 
do Estado a dispór das nosas vi
das e abrigarnos a facer un servi
zo (?) militar nos enfrentemos di
rectamente a este, desviándonos 
habilmente a un servizo substitu
tório e reducindo a obxección de 
consciéncia a un probl~ma perso
al ("non quer irá míli"O quitándo
lle asi o contido político anti-míli e 
anti-Exército español. 

A non realización da PS (insubmi
sión) está castigada con prisión 
de máis de 2 anos, posibel perda 
do" pasto de traballo, etc. Co novo 
Código penal, o Governo preten
de inabilitacións laborais de até 
14 anos, multas que poden che
g~r a millóns de pesetas, denega
c1on de bolsas ou subvencións 
perda de direitos cidadáns e de~ 
mais. Esta insubmisión é a postu-

ra máis coerente e comprometida 
contra a míli e o Exército, postura 
pola que compañeiros nosos es
tán presos nos cárceres do 
PSOE, exilados ou na clandestini
dade. A insubmisión marca hoxe 
a dirección do camiño contra o 
militarismo e o Exército, incluso 
para os obxectores pretacionis
tas, que exiiximos a abolición da 
míli e a liberdade para os obxec
tores presos. Quen hoxe abren as 
suas portas á acollida de pretacio
nistas fraco favor lle tan a quen 
están sofrendo a cadea para que 
remate a lacra do servizo militar.• 

J.P.L (COMPOSTELA) 

O Autoódio dos 
edís de 

-
"A Coruña": 
unha história 
que se repite 

Un dos acertos importantes do 
Isaac Díaz Pardo é a sua insis-

HERMO 

'1.Q!.Ml\'vf~Ri·~· ~-A 
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téncia na recuperación da me
mória histórica, pois a posesión 
dun pasado, dunha história, dun
ha herdanza cultural é un dos 
rasgos que distingue ao home 
dos demais animais~ Mentres 
que os animais viven nun pre
sente de inmediatez, o home le
va sobre si o traballo acumulado 
de várias xeracións, herda o pa
sado cultural, principalmente, do 
grupo a que pertence. O home é 
por antonomásia, un herdeiro. 

A Coruña xa se veu distinguido 
no pasado por unha espécie de 
mimetismo a respeito de modas, 
tradizóns e costumes mesetários 
que a converten no seu escapa~ 
rate na nasa terra, facendo-a 
aparecer como descomprometida 
co ser e coas tradizóns pátrias. 

Conta e critica asperamente An
tón Vilar Ponte, nun artigo publi
cadio en "El Pueblo Gallego" de 
22/06/1929, titulado "Por si é doa
do un trasacordo" que nas bases 
dos festexos literários do mes de 
agosto dunha cidade da nosa te
rra, estabelecia-se que o traballo 
que concorra "terá de ser escribi
do en castelán, sin que poidan 
concurriren 6 certame máis que 
os nadas na Galiza". Non dá o 
nor:ne da populación afectada, 
ma1s o facto de tratar-se dunha ci
dade e de festexos de agosto in
dica que se trata da Coruña. 

Arremete o insigne galeguista 
contra o sentimento de inferiori
dade presente nos "señoritos" da 
nasa Terra, defensores "del re
gionalismo sano y bien entendi
do", que propiciaron o esmoreci
mento da Raza e que Galiza fo
se un crmetério de espíritos, un 
pobo ananista, 
pecando sem-
pre contra natu-
ra, por sentiren Arremete 
complexo de in
ferioridade ante 
o próprio acen
to, por imperen 
nemes foráneos 
ás vilas e bar
cos galegos e 
por castelaniza
ren os apelidos. 
."Os Monteiros, 
os Regueiras, 
os Soutos, os 
Ferreiros, os ln-
s u as, os filas , 

o insigne 
galeguista 
contra o 
sentimento de 
inferioridade 
presente nos 
"señoritos" 

os Almóinas, fixéronse Monteros, 
Regueras, Sotos, Herreros, Jnsú
as, 11/ás, Almoínas ... " . 

Despois de mencionar os diver
sos cursiños impartidos en gale
ga na Universidade de Santiago 
por Filgueira Valverde, Otero Pe
drayo, Cuevillas e Vicente Risco 
continúa o impulsor da "lrmanda
de da tala" e cidadán entusiasta 
da urbe herculina e do seu talan
te tolerante: "E mentres na Uni
versidade de Santiago, o primeiro 
centro docente da rexión. .. se ce
lebran tais actos, periódicos de A 
Coruña admiten absurdas e anal
fabéticas diatribas contra o idio
ma ga/ego e. alguns edís do Gon
ce/lo coruñés, sen a menor sol
vencia intelectual, tratan de opor
se indignados a que un colega 
seu, a tratar do pleito da autono
mía o faga no citado idioma". Ese 
talante tolerante da Coruña pode 
ver-se empañado, segundo Vilar 
Ponte, "de seguir soportando no 
desempeño de cargos represen
tativos a persoas tan xexuns de 
c1:1!tura como , faltas de compren
s1on e de verdadera intelixéncia". 
Pedía a seguir que A Coruña re
accionase- contra tais pobres de 
espírito e de miolo, e subliñaba o 
incongruente que "resultaría que 
ese~ pobres individuos enemigos 
do galego e estropeadores do 
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'WONDERBRAS' 
NANINA SANTOS 

Vivimos nun tempo e nun mundo (aldea global) onde a apa
réncia é fundamental. Non é o ser o que preocupa, é o pare
cer: Asi uns zapatos para homes baixiños que levantan 3 ou 4 
cm sen se notar ao exterior; uns tintes que agachan as canas, 
uns cinxidoiros maravillosos que fan uns peitos novos á medi-
da do desexos. .. · 

Nesta liña de aparentar ou disimular, unha firma israelita ven 
de sacar ao mercado unhas "damas de compañia" para ·varóns 
homosexuais que sintan vergoña da sua orientación sexual. 

Contratando a algunha destas señoras, pode parecer que se tra
ta dunha noiva ou que se lle están facendo ás beiras a unha 
muller. Ao cabo, unha dupla vida ostentosa: á luz con señoras 
"de compañia '', na clandestinidade (na real ou na dos desexos) 
con varóns. 

O a o é que no mercado haxa de todo. O imaxinábel e o ini
miaxinábel. Todo, con tal de non aceitamos como somos. A nós 

ao no o semellantes, sen tintes, sen máscaras, sen afeites.• 

castelán fosen capaces de asistir 
cando chegue o caso, á inaugu
ración do monumento a Curros, 
que si algo signfica é a homena
xe a un bardo que cantou a Gali
ci a e á Coruña na lingua 
materna'. Eu, ao presenciar o es
perpento da asisténcia de Fran
cisco Vázquez na homenaxe a 
Seoane no día das Letras Gale
gas deste ano , viñeron -me á 
mente estas palabras de Vilar 
Ponte. 

Outro costume que intenta resu
citar o Sr. Vázquez é a decaden
te festa flamenquista das "corri
das" de tauros, becerradas gro
tescas e criminais , odiosas polo 
selvaxes, en palabras do insigne 
viveirense nas que se martiriza 
aos animais inxustificadamente 
para goce "estético" dos "civiliza
dos" que merecerían, a "xustifi
cadisíma protesta de toda Gali
cia contra A Coruña ffamenquis
ta". Creo que unha mínima sen
sibilidade e respeto para coa na
tureza e os animais esixen que 
se termine con tan bárbaras re
presentación s, que, por outra 
parte, son introducidas a presión 

no noso país, en contra da sua 
auténtica sintonia espiritual. 

A falta de sensibilidade para cos 
animais, vai unida, desgraciada
mente, coa falta de sensibilidade 
cos valores dun pequeno povo 
doente que lolta por recuperar o 
seu ser e a sua dignidade. +, 

RAMON V AREIA PuÑAL 

Palabras 
de esquerdas, 
f eitos de direitas 
Despois de ler a carta titulada 
"Simpatías de ANT cos réximes 
totalitários" no n9 634 de ANT, 
coido que dunha vez por todas 
hai que aclarar unha série de 
cuestións. 

Ouvin talar a moita xente que se 
define de esquerdas sobre te
mas moi diversos. Téñenme dita 
que o nacionalismo é reduccio
nista, que o espectro da esquer
da é o único e exclusivo que 

GONZALO 
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permite analisar correctamente 
a realidade, que o comunismo 
non é democrático e non sei 
canta9 causas máis. 

Marcos Sánchez Sáez disque é 
de esquerdas. Talvez sexa igual 
que aquela "Izquierda Alternativa" 
de Madrid que saca a revista 
"Viento Sur" e 
entrevistan a un 
contrarrevolu-
cionário cubano 
que cobra do 
governo norte
americano por 
estar exiliado ~n 

Para a 
"esquerda 
democrática 

Miami despotri- renovadora" 
cando en contra , 
de Fidel (estes a contradicion 
elementos son a principal 
"esquerda alter- , h 
nativa" ou a "al- e un a. 
ternativa á es- contradición 
querda", quer d 
dicer, a direita e sexos 
reaccionária ca-
muflada?). Para 
esta xente que 
se consideran da "esquerda de
mocrática renovadora das ideolo
xias férreas e anquilosadas" a 
contradición principal xa non é a 
contradición de clase (senón se
rian marxistas ainda que englo-

, bados no españolismo, pois en
tanden o direito á autodetermina
ción como un direito democrático 
máis) nen a contradición que se 
produce entre o nacionalismo e o 
españolismo (qlJe vertebra o mo
vimento de liberación nacional 
para o cal o fundamental é aca
dar a autodeterminación e todos 
os seus actos van encamiñados 
nesa dirección). 

Non, estas contradicións para 
eles son secundarísimas: a con
tradición principal é unha contra
dición de sexos -para alguns
ou ben como di o paladín da 
"democrácia da esquerda" que 
escrebe a carta: "[ ... ] a terríbel 
división que se está a producir 
na Galiza cunha Galiza ociden
tal e mariñeira máis rica ou me
nos rica, e outra oriental e inte
rior mísera e esquecida. [ ... ]". 
Parece ser. que esta presunta di
visión é a contradición que o na
cionalismo debe esforzarse en 
solventar canto antes, pois xa 
ternos unha Pátria libertada e 
afastada das cadeas do Estado 
Imperialista Español. 

É preciso lembrar aquel escudo 
da Galiza deseñado por Caste
lao, nel aparecía unha fouce e 
unha estrela vermella de cinco 
pontas. Porén, a este "demócra
ta convencido. de esquerdas" pa
récelle "[ ... ] anacrónico, incluso, 
que partidos coma o BNG, [ ... ] 
manteña na sua insígnia a estre
la vermella de cinco pontas, sím
bolo que se semella moito á fa
mosa cruce gramada, pala canti
dade de totalitarismo e brutalida
de que carrexf1n ambas ás suas 
costas ( ... ]". E curioso, Dositeo 
Rodríguez di causas parecidas e 
ten comparado aos comunistas 
(que loitan pala igualdade real 
entre as persoas) cos názis (cu
xo obxectivo é a superioridade 
dunhas persoas sobre outras). 
Talvez para ti, ao igual que para 

- Alonso Montero, Castelao só se
xa un católico reaccionário. 

Fanse críticas na carta á URSS, á 
ROA e en xeral a todos os países 
comunistas dicendo que se fixe
ron e se fan auténticas aberra
cións no nome de Marx. Mais po
do lembrar agora algo que Marx e 
Engels din no "Manifesto Comu
nista": "O proletariado servirase 
do Poder para ir despoxando pau
latinamente á burguesía de todo o 
capital, de todos os instrumentos 
_ .. .. - .. ~,- ...... ~ -- - - --

A ALDEA 

de produción, centralizándoos en 
mans do Estado [ .. . ]. Claro está 
que isto só poderá levarse a c.;abo 
mediante unha acción despótica 
[ ... ]", mesmo alguén como Louis 
Althusser chegou a afirmar que "a 
ditadura do proletariado é a única 
que adopta posicións democráti
cas e constitue a forma máis pura 
da democrácia". Claro está que o 
"demócrata de esquerdas" non 
leu a Marx nen a Engels senón 
non afirmaría o que afirma. Tam
pouco leu a Castelao, pois se lese 
a Castelao non criticaría a Stalin. 

I 

Un verdadeiro nacionalista, sexa 
da corrente que sexa, ten a Cas
telao como principal fonte teórica. 
Pois ben, Castelao en 1944 no 
"Sempre en Galiza" (Bíblia do na
cionalismo galega) adícalle a Sta-

·lin sobre duas páxinas ou duas 
páxinas e média directamente e 
moitas máis páxinas indirecta
mente ao tratar termos acuñados 
por Stalin sen facerlle nengunha 
crítica negativa ao autor soviético 
cando naquela époea xa tiñan pa
sado os chamados "Procesos de 
Moscova" e era a época na que 
máis aberracións se lle achacaron 
a Stalin, todo aquel que se consi-
dere un bon e consecuente nacio
nalista galega non debe criticar a 
Stalin porque ademais cando defi
nimos a Galiza como nació11 esta
mos a facelo empregando a defi
nición estalinista de nación. 

Xa para rematar, quédame dicer 
que é chamativo que unha "per
soa de esquerdas" critique máis 
o réxime castrista que o bloqueo 
ianqui. Talvez a "nova esquerd~" 
sexa tilla da pequenaburguesia 
que Marx e Engels chamaban 
"reaccionária" no "Manifesto Co
munista" e que actua con pala
braria de esquerdas e feítos de 
direitas (caso PSOE, e en xeral 
de toda a socialdemocrácia). + 

· LP. (Lourenzá) 

~ Gazette de rAfil. 

Máis sobre un 
prémio de gaita 
Quédame confirm,ado despois 
de ler o artigo de Osear Losada 
no número 633 de A Nosa Terra 
que este señor insiste en facer 
un periodismo de vía estreita 
que moi pouco favor lle está a 
facer a esta publicación. Volta a 
referirse ao Prémio Macallan de 
gaiteiros que se celebra anual
mente dentro do marco do Festi
val lntercéltico de Lorient e reité
rase no seu erro ao afirmar de 
novo que dita Prémio foi gañado 
na edición do pasado ano por 
Mercedes Peón; pergúntome se 
terá algun interese persoal en 
que a xente pense iso, mais a 
realidade é ben distinta. 

A recuperación 
económica ven e 
vai e ninguén sabe 
o como, nen o 
porqué. Convén 
observar que, 
cando máis se 
falo u de crise, os 
dados do paro 
estaban tomados 
da Encuesta de 
Población Activa e 
cando se queren 
dar síntomas de 
mellara recórrese 
ao INEM que é 
unha estimación 
máis baixa, 
porque só se 
cantan os que 
están apontados, 
pero non os que 
desistiron de 
buscar, ou pasan 
de anotarse. 

Fraga púxose 
como un can 
contra do Bloque. 
Parece ser que o 

sondeo pos
debate da 
autonomia 
lle deu 
moitas flores 
para Beiras. 
A audiéncia 
quedo u 
contenta co 
nacionalista 
e o ex 
ministro da 
Información 
quer tela 

todo atado e ben 
atado. Non suporta 
aos desafectos ao 
réxime e só de 
pensar que o BNG 
suba demasiado 
nas municipais xa 
lle entran vaídas. 

Ademais o patrón 
non está para 
trotes, segundo a 
equipa .f1:1~dica ._. : . .. 

-
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habitual. Pransa xa 
en acelerar o 
traspaso de 
poderes a Guiña. 

Nun chiste de 
tempos de Franco 
dicíase: O Centro 
sismog ráfico de 
Güadarrama acaba 
de detectar -un 
seismo, cuxo 
epicentro 
encóntrase en 
Villaconejos. 
Responde de 

· contado o Xefe do 
Movimento de 
Villaconejos: 
"Seismo 
controlado. 
Detidos Epicentro e 
catre dos seus 
cómplices". · 
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sada empregue para dar base a 
sua información a portada du'n
ha publicación interna do Festi
val na que efectivamente apare
ce fotografada Mercedes Peón 
xuato cos gañadores do Prémío 
Macallan, e lendo o pé de páxi- . 
na parece ser. certo que gañou 
algo, mais se lese a crónica 
completa deca-
tarí ase do seu 
erro, poiS" esta-
lle ben explica- Se lese a. 
do que o gaña
dor no aparta
do de gaita foi 
Xosé M. Teje
d o r e no de 
bagpípe foi Mi
kae I Murphy. 
Claro que para 
isa precisaria 
entender o 
francés e non 
escreber un ar
tigo baseándo
se simplesmen
te nunha foto
grafia. 

Se quer confir
mar o que lle 
estou a dicer 

crónica 
completa 
decataríase 
do seu erro, 
pois ~stalle 
ben explicado 
que o gañador 
no apartado 
de gaita foi 
X osé 
M. Tejedor 

non ten máis que porse en · con
tacto con calquer dos impljcados 
neste tema ou con alguén da or
ganiza9ión do festival. Volto pois 
señor Osear Losada a desautori
zalo coma periodista e coma crí
tico musical. 

Non queria despedirme sen 
agradecerlle que non tivese na
da que respostar a nengunha 
das afirmacións que fix_en contra 
vostede na mesma carta onde 
me· refería ao seu erro ria infor
mación do Prémío Maca/Jan, so-" 
bre a sua nefasta crítica ao tra
ballo discográfico publicado polo 
grupo Luar Na Lubre Ara So/is. 
Quen cala outorga. Grácias por 
nada,. señor Losada.• 

EMiuo EsPAÑADERo PAZ 

(Ca-DIRECTOR no PROGRAMA DE 

!'yfUSICA FOLK LUME NA PAllEIRA 

Cinismo 
do embaixador 
Gadner 
A Asociación de Amizade Ga
lega-Cubana "Francisco Villa
mil" quer amasar a sua indig-

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

SICILIANOS 
X. PIÑEm.o 

As modas, coma os tópicos, sempre son instrumentos dos que 
mandan, as etiquetas das que ninguén se libra, as penúltima 
máscaras do poder. 

Non hai tópico inocente. E cando este país noso pasou de ter a 
etiqueta de bretemoso a ser dun soleado mediterráneo, de ar
caico a postmoderno, do marisco á máfia, da Suíza ibérica á Si-

. cília atlántica, moitas mans, moitos intereses afilaron plumas e 
navallas para facer correr a voz onde máis <loe. 

-Se xa non vai quedar ermo, inventemos un Palermo-- pare
cen dicer, referíndose ao país, os máis avisados niso das eti
quetas. E cando cadre falar de portas para fora, un ten que afa
cerse a respostar calquer cuestión sobre vendettas, camorras e 
outras ervas. sicilianas. 

Teño unha filia arousana. Tres anos vai facer. Daqui a pouco 
terei que ila avisando de· que as etiquetas son as máis pegañen
tas zafanadas dos que exercen sobre nós algun telemando. Non 
sei cantos anos pasarán até que comprenda que eses tópicos 
somente son antifaces cativos, veníais frousadas na pel nosa. 

Porque, ao fin e ao cabo, só o caos será a derradeira máscara 
do poder.• 

nación palas declaracións do 
embaixador norte-americano 
no Estado español , Richar 
Gadner, realizadas na TVG a 
noite do 19-9-94. 

A hipocresía e o cinismo amasa
do polo señor embaixador só é 
comparábel coa mesma hipocre
sia, prepoténcia e falta de escrú
pulos do governo que representa 
en relación co tenia de Cuba. 

Cando a Asamblea da ONU, o 
Parlamento Europeu e multitu
de de institucións de todo o 
mundo, asi como centos de mi
les de persoas condenan sen 
nengun tipo de paliativos o in
xusto e criminal bloqueo que o 
Governo USA exerce sobre Cu
ba, o representante- dese Go
verno no Estado espanol atré
vase a xustificar dita actuación 
en base a unha suposta defen
sa das liberdades do povo cu
bano sobre as que non é preci
samente EEUU quen poda pre
sumir nen de defendelas nen 
de respeitalas ao longo de toda 
a sua história . 

F.E DE ERROS 

A información titulada Viño e 
calidade aparecida nas páxi
nas 20 e 21 do número ante
rior deberia ir asinada por 
Xosé Manuel González. 

Por outra parte, na páxina 25 
aparece unha fotografia que 
non corresponde a Rafa Vi
llar como trabucadamente se 
indicaba no pé. • 

A todo o longo historial de ac
tuación s do Governo EEUU 
contra Latinoamérica (Chile, 
Nicarágua, Panamá, O Salva
dor, Brasil...) suma-se agora o 
desacato á resolución da 
Asamblea Xeral das Nacións 

- Unidas que camina ao Gover
no dos J;EUU a pór fin ao blo
queo que durante trinta e cinco 
anos exerce sobre Cuba. Blo
queo que ocasiona múltiples 
problemas e dificuldades á 

economia cubana asi como 
cuantiosas perdas económicas 
que provocan unha situación 
de escasez na illa caribeña, o 
que repercute en todos os as
pectos da vida cotiá do povo 
cubano: a saúde pública, a 
educación, o transporte, a vi
vencia, alimentación, etc ... 

Atreverse a minimizar os efeitos 
que a hostil política estadouni
dense produce sobre Cuba coa 
existéncia de traballo solidário 
de ONG's estadounidenses é 
unha mostra da falta de vergo
ñ a do Governo USA: esas 
ONG's norte-americanas traba
llan facendo frente á atitude do 
seu governo, que lle pon todo ti
po de trabas e dificuldades para 
realizar o seu traballo; sirva co
mo exemplo as reténcios sofri
das pala caravana de Pastores 
por Ja Paz na fronteira con Mé
xico, onde in-
cluso se lle re-

Minimizar os 
efeitos que a 
política 
estadouni
dense 
produce sobre 
Cubaé unha 
mostrada 
falta de 

teñen produtos 
como tostado
ras de pan ar
g u eme nt ando 
que son mate
rial de alta te
conolox ia. A 
non ser que 
cand9 Richard 
Gardner tale de 
ONG's se retira 
a organizacións 
terroristas e da 
ultradereita, 
que se caracte-
rizan poi as vergoña do 
suas accións USA 
violentas, como governo 
Alfa 66, a Fun-
dación Cuba
no-Americana 
de Mas Canosa, etc ... , que co 
apoio do governo ianqui violan 
as leis intenacionais que ese 
mesmo governo di defender. 

Por último queremos expresar 
unha vez máis o naso apoio in
condicional a Cuba, a sua Revo-
1 ución, un proxecto de autode
terminación e soberanía nacio
nal que os cubanos levan cons
truindo desde 1959 e sobre o 
que unicamente eles mesmos, 
sen inxeréncias nen condicio
nantes de nengun tipo, teñen 
que decidir o seu futuro.+ 

AsOCIACION DE AMlzADE 

GALEGO-CUBANA 
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~ · ----.. ~ 
l!il 

Telf. (981) 66 62 28 ¡,¡:¡ 

Fax(981)661775 !i~ 

Radio Pene 
Casa do Concello 
15500 Fe;e (A Coruña) 

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

Telefax (981) 34 27 51 



ANOSATERRA 

·G· uleirQ . CULTIJRAL N2641 

O cinema underground 
tivo a sua cita anual en Figueira da Foz 
A película de Raúl Veiga único filme galega na XXIII edición· da monstra 
• FRAN ALVAREZ/F. DA FOZ 

O Festival Internacional 
de cinema da Figuera 
da Foz, que este ano 
viveu a sua XXIII 
edición e que se celebra 
nunha vila da costa da 
prata portuguesa, supón 
fuxir, por un momento, 
da claves do 
comercialismo 
cinematográfico para 
acochar e no cinema 
libr e independente, 
calificado as máis das 
veces como 
underground. O 
certame aposta pola 
longametraxe pola sua 
irmá pequena, a 
curtametraxe, pero 
sempre alonxadas dos 
convencionalismos. 
Contodo, ruas e bares 
da vila enchéronse de 
figuras do mundo do 
espectáculo alternativo. 

O cinema portugués e os seu pro
blemas para a produción centrou un 
certame que tamén puxo a mira na 
ciematografia europea -a presenza 
de directores do continente nos de
bates foi con tante-, nunha monstra 
d vfdeo e unha retro pectiva. 

A feira contou coa pre enza de Jo
na Meka , un do primeiro direc
tore do cinema underground e co
laborador na factoría neoiorquina 
de Andy Warhol. Tamén e taba a 
argumenti ta da película The Bad 
Liuetenant, unha das fitas máis elo
xiadas pola crítica, Zoe Lund. Por 
parte da Galiza ói habia un repre
sentante, Raul Veiga, director da 
única película galega e do estado 

español a concurso. Dentro das pe
q uenas promesas estaba Lorenzo 
Shapiro, un curtametraxista chica
no que presentou un orixinal filme. 
Da outra parte estaba o actor portu
gués de nacimento, Joaquim de A1-
meida, esquecido polo xuri. 

José Vieira Marques, director e al
ma mater do festival, Mel Woods, 
Fabrice Stroun, Jose Coutinho e 
Castro, Andre de Oliveira, Shiv 
Kumar, Gabrielle Baur, Peter 
Sempel, Rodrigo Affreixo, Char
les Hedges completaban unha lista 
de persoeiros do cinema moito 
máis descoñecidos na Galiza. 

Un panorama alternativo 

Os arredor de 160 filmes (incluídos 
os curtos) proxectados nesta edición 
do Festival demonstraron o bon ní
vel do cinema alternativo; a saber: 
A miña segunda prima mudouse, de 
John Shorney, é un excelente filme 
independente con estética do mellor 
cinema negro e utilización maxistral 
da música. Clint, de Shiv Kumar, é 
unha homenaxe-documental sobre 
un xénio hindu -un neno morto aos 
6 anos. Nunha liña próxima está 
Imaxe de tus , dirixida por Peter 
Mettler, un documental sobre as au
roras boreais. Fogo cincento, de Pa
blo Cesar, é unha película muda que 
mostra con orixinalidade os sub
mundos e loucura nunha grande ci
dade. Pecado Venial ... Pecado 
Mortal ... , de Pomme Meffre, é unha 
tema e ao tempo aceda visión cos
tumbrista dunha vila francesa des
pois da II Guerra Mundial. A curta
metraxe Depresa, depresa o amor, 
de Frank Desgagnes, representa un
ha pequena homenaxe ás persecu
cións do cinema mudo. Outra curta
metraxe, O espírito da lua, de Nor
berto Lopez Amado, monstra unha 
sobérbia atmosfera gótica e fantas
mal. O/los dun can azul, de Loren
zo Shapiro, é unha magnifica pelí
cula curta basada nun relato de Ga
briel García Marquéz. 100% cuba
no, de Angel Hernández Zoido, é 
un documental breve que descrebe 
a vida na Cuba de antes da crise dos 
balseiros. Cunha atmósfera aterra
dora, a curta Mare Vazante, de Te
resa Grimes, descóbrenos o pasado 
dunha nena. Lost, lost, lost, de Jo-

nas Mekas, vai dando pistas da vida 
familiar do autor cunha grande <lose 
de singu1aridade. O Reí de Nova 
Jorque, de Abe] Ferrara, relata a loi
ta polo poder dentro do mundo da 
droga cun tratamento das imaxes e 
da violéncia próximo ao documen
tal, pero con sobérbias interpeta
cións. Bad Lieutenant de Abel Fe
rrara, representa unha cruda visión ' 
da vida dun policia, na que, un atra
pado pola dependéncia das drogas, 
destaca o magnifico papel interpre
tado por Harvey Keitel. 

Os perto de 160 
filmes monstran . 

; o nível 
do cinema 
alternativo 

En canto ás mellores obras portu
guesas cómpre citar Amor e dedin
hos dopé de Luis Filipe Rocha, un 
retrato da sociedade aristocrática 
no Macao portugués e U ma vida 
normal de Joaquim Leitao, unha 
comédia irónica sobre os proble
mas dun home de 40 anos. 

Monografias e espécia~s 

O XXIII Festival da Figueira da 
Foz tivo, como é habitua't. unha 
série de programacións paralelas, 
con monográficos dedicados ao ci
nema do nordeste brasileiro, con 
especiais sobre os filmes experi
mentais de Viena, da escola de Zu
rich e dos realizadores da ·escola 
de Porto, a maiores dos monogra
ficos dedicados a directores como 
Jonas Mekas, que estivo presente 
na monstra, Raymond Depardon, 
Samy Pavel e Abel Ferrara. 

Completaron a escolma de mono
grafías o cinema para público xo
ven, o adicado á producción chi
nesa, aos filmes realizados na Fi
gueira da Foz e a sua comarca, ao 
cinema portugués contemporáneo, 
ao vídeo da resisténcia nordestina 
do Brasil e á monstra de vídeos 
independentes. + 

.••.•...•••••.•••••••••••....•...........•..............................................................•...............................................................•... . 
· Xóvenes realizadores na Semana de Cinema de Autor de Lugo 

A película Voyager f oi a ·gaña dora da XVI edición 
•A. ESTÉVEZ de directores que foron revelación película da neozelandesa Jane O cinema recente histórias simultáneas noutros 

nos últimos anos. Mália ser Voya- Campion, galardonada ~un osear tantos países, e Como auga para 
A pelkula Voyager foi a máis ger a gañadora, os outros cinco por The piano. Sweetie narra a Dentro da sección adicada a pelí- chocolate, unha história de 
votada polos asistentes á XVI filmes que a acompañaron oeste inseguridade dunha muller en cu1as realizadas no pasado puido- amor desenvolvida no México 
edición da Semana de Cinema de apartado receb!ron moi boa aco- busca da estabilidade emocional. se ver a última obra do francés revolucionário. 
Autor de Lugo e converteuse na llida do público. Raining Stones, Das seis películas da sección ofi- Eric RÓhmer, A árbore, o alcalde • gañadora da sección oficial. Pero do británico Ken Loach, foi a se- cial foi a menos votada. e a mediateca. O diálogo, clave Os organizadores da Semana de . . 
tamén houbo outros apartados gunda película máis votada. Esta Cinema de ·Lugo quedaron satis-na filmografia do autor, volve a 
neste certame, ao que acudiron · fita aborda a precária situación do O terceiro posto foi para O arre- ser, o eixo deste filme. O courier, feítos da acollida desta edición á 
cinco mil persoas, como a sec- proletariado inglés coa ironía co- cendo da papaia verde, do viet- feita· por xoves cineastas irlande- que acudiu unha grande cantida-
ción infantil, os ciclos Amar o ci- mo meio de supervivéncia e, inda namita Tran Ahn Hung, que ses e con banda sonora do grupo de de persoas, que participaron 
nema e O mellor do 93, asi como que foi estreada en sás comer- competiu na última edición do U2, tamén foi proxectada oeste nas votacións. Manuel Curiel, 
espaios adicados á música e ao ciais, foron moitos os lucense~ osear no apartado depelículas es- apartado. presidente do certame, anunciou 
holocausto. que acudiron á proxección. tranxeiras. Simple men e Princí- a posibilidade de que no próximo · 

pío e fin foron as outras duas pe- Outras da películas que se pui- ano se adique un ciclo aos cine-

. A seccion oficial. programou pelí- Outra das xoias que deparou o lículas que completaron a sección deron ver dentro de O mellor do astas galegos e, tamén, a pelícu-. culas de diferentes nacionalidades festival foi Sweetie, a primeira con direito ao prémio. 93 foron Noite de terra, cinco las rodadas na zona. • . 
•' . ............................................................................................................................................................................... 

• 
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Alonso Montero compara a Seoane con Castelao 
Un congreso en Santiago coroa o ano a~icado ao artista e político _exiliado 
• PAULA CASTRO 

Achegados, estudosos e 
curiosos asisten á 
homenaxe a Luís 
Seoane, figura clave do 
galeguismo no exílio; 
no Congreso que 
durante catro dias se 
celebra en Compostela. 
A dimensión humana e 
o compromiso ético e 
político <leste home 
multifacético serán 
analisados ao longo do 
mesmo, tentando 
afondar no · 
coñecimento verbo da 
sua obra desde pontos 
de vista diversos. 

Alonso Montero, apresentado por 
anxo Tarrío, foi o encarregado de 
abrir o Congreso. Coma el, impor
tantes figuras da cultura galega 
daranse cita no estrado do Auditó
rio de Galiza para achegar a todos 
os interesados as miudezas do in
telectual no que este ano se cen
trou a celebración das letras gale
gas. Uns falarán do escritor ou do 
editor, outros do artista e alguns 
outros do galeguista. 

Polo momento, Alonso Montero 
falou do intelectual e do home, fa
cendo un breve percorrido pola 
sua biografia. Montero comparou
no en várias ocasións con Caste
lao, tanto no aspecto artístico co-

ma no político. Sinalou o grande 
compromiso ético <leste home que 
durante algun tempo, deixou a sua 
faceta artística para adicarse á 
avogacia, constituindo o primeiro 
bufete de avogados laboralistas da 
Galiza, ·alá polo ano 1934. "Non 
tiña vocación de avogado senón 
de artista, pero estudou direito por 
imposición paterna, como Caste
lao fixo medicina". Foron as cir
cunstáncias históricas as que o le
varon a defender a aqueles obrei
ros que tras da Revolución de As
turias non tiñan quen lles asistise. 
Esta actividade non durou moito, 
porque pronto chegou a guerra ci
vil, e como moitos tivo que mar
char ao exílio en B. Aires. 

B. Aries marca unha nova etapa 
para Seoane, ali adícase a denun
ciar as barbáries do franquismo .na 
Galiza, asinando co pseudónimo 
de Conrado Alén. Comeza déste 
xeito o que Alonso Montero chama 
"militáncia abnegada'', asegurando 
que "non h().i intelectual tan impor
tante desde o ponto de vista pro
gresista comprometido". Nen se
quer Castelao, "mitifü;:ado en exce
so", e aoque Montero define "den
tro do discurso galeguista máis tra
dicionalista". Seoane como home, 
tema que trata esta primeira ponén- · 
cia, xungue a ética e a estética; "a 
estética como elemento indispensá
bel no traballo artístico, pero reali
zado sempre por seres humanos, 
homes que respostan sempre a un 
comportamento ético" . . 

Veneración 
· pola criación literária 

Pero' esta dimensión humana do 
intelectual Luís Seoane non foi · 
obxecto único de análise de Alon-

·Un filme social e base o 

so Montero. Filgueira ·Valverde 
destacou a veneración que pola 
sua creación literária sentia Seoa
ne, apesar das diferéncias ideoló
xkas existentes entre ambos, ade
mais da .importáncia que para eles 
tivo o Seminário de Estudos Gale
gas. "Luís Seoane é sobretodo un 
home do Seminário, de traballo 
polifacético. Ali aprendimos que 
tiñamos que emprender distintos · 
camiños para encher as caréncias 
en todos os campos da cultura ga
lega" .• sinala Valverde, destacán
dúo como crítico literário, "unha 
faceta moi pouco cultivada na Ga
liza da época". Para el, o máis im
portante foi a capacidade de Seoa
ne de sairse do "pintoresquismo 
das mulleres con pano na cabeza, 
para tallar unha Galiza· completa 
desde todos os ámbitos". 

Neira Vitas, po1a sua banda, desta
cou a criaci.ón, no 1953, das Moci
dades Galeguistas de B. Aries, on
de os mozos emigrados nos 50 
contaron co maxistério de Seoane. 
Sinalou ademais a posibilidade 
que a AGEA, da que Seoane foi 
criador, brindou á xuventude gale
ga e aos fillos de emigrantes, para 
que através dos seus traballos, á 
venda nos quioscos boanarenses, 
pudesen coñecer a terra da que os 
seus país tiveran que marchar. 

Durante estes dias , ademais das 
distintas conferéncias e táboas re
dondas, exporanse algunhas mos
tras do que foi a sua obra, retratos, 
litografías, carteis, portadas das 
distintas coleccións nas que parti
c ipou, portadas para revistas e 
gravados en metal entre outras das 
suas criacións. Téntase, con isto, 
completar a visión que durante to
do este ano vense dando de Seoa
ne, a sua ética e a sua estética. 

gaña o Festival Internacional de Cine de Donostia 
A entrega da Cuncha de .Guro a Días Contados de I. Uribe resultou contado polémica 
• MIGUEL CASTELO/DONOSTIA 

Condicinada na sua selección polos 
grandes festivais intemacionais, an
teriores na sua celebración ao do
!"JOStiarra, a Sección Oficial tivo, sen 
embargo, un nível médio un chisco 
superior ao de pasadas edicións. 

Entre os dezaseis filmes a concur
so, compre salientar seis títulos, 
que, ainda de xeito diferente, parti
cipan de características comuns: 
medido pulso narrativo, axustada 
composición de personaxes, bon 
nível interpretativo e a utilización 
da sotileza, ferramenta hoxe en de
suso. A saber: Sen compaixón para 
o cov_arde, do austríaco Andreas 
Gruber, que conta, baseándose nos 
feítos reais acontecidos no 1945 co
ñecidos como "a caza de coellos de 
Mauthausen e a sua ·encarnizada 
persecución pola milícia civil. A 
miña amiga Max, no que. o cana
diano francófono Michel Brault 
conta unha história de amizade de 
duas ni ulleres de caracteres ben di
ferentes e o drama dunha delas na 
tentativa de encontrar ao seu fillo 
natural ao que se viu forzada a 
abandonar de bebé. Fado, maior e 
menor, co-produción franco-portu
guesa, unha nova e estimulante 
provocación do chileno Raul Ruiz, 
na que as claves do melodrama e 

uns diálogos surreais colisionan in
tencionadamente, ocasionando un
ha ollada irónica e abstracta sobre o 
mundo dos sentimentos, a memória 
e a cultura. Os confinados, onde o 
bengali Mrinal Sen aborda os te
mas da soedade dun escritor, que se 
reclue lonxe da "civilización", cun
ha muller burguesa da grande urbe. 
Pólvora vermella, pólvora verde, 
se cadra, co citado austríaco, o fil
me máis completo dos participantes 
nesta sección, nel o chinés He Ping 
conta a história dun amor imposíbel 
entre unha xoven orfa, proprietária 
herdeira dunha factoria pirotécnica, 
e un pintor ambulante, no decorado 
da China pre-revolucionária, mar
cado por tradicións tan fermosas 
como limitadoras das liberdades in
di v iduais. Second Best, na que o 
británico Chris Menges conta as 
conflitivas relacións entre un adulto 
e un nena, adoptador e adoptado, 
como consecuéncia das suas res
pectivas andainas vitais. 

A considerada como absoluta 
triunfadora, Dias contados, sétima 
longametraxe de Imanol Uribe, é 
a história dunha paixón entre un 
militante da ETA e unha xoven 
marxinal, na que se misturan épi
ca e sordidez; un traballo de direc
ción realizado con soltura e atrevi
mento, sobreponse ás fendas do 

guión e vese reforzado por unha 
música tan eficaz como asoballa
dora e omnipresente. 

Pretenciosas, 
confusas, reiterativas 

O resto queda en películas preten
ciosas con -alguns- actores 
inadecuados, como El detective y 
la muerte, de Gonzalo Suárez; 
pretenciosas sen máis, como A 
partida de xadrez, do galo Ives 
Hanchar; confusas, neuróticas e 
desnortadas de ton, como Tumba 
aberta, do británico Danny Boyle; 
de interesantes contidos e nível de 
representación e caótica estrutura, 
como Os Beans de Egypt (Maine), 
da norte-americana Jennifer Wa
rren; interesantes na sua temática 
e aborridas na sua conceición, co
mo Regreso, produción alemá di
rixida pala italiana Silvana Ab
brescia-Rath; simpáticas, pesadas, 
costumistas e reiterativas, como A 
história de Hollywood Kid, do co
reano Chung Ji-Y oung; baleiras, 
redundantes e risíbeis, como Co
rpzón fráxil, do kazaistano Ermek -
Shinarbaer; epidérmicas e altisq
nantes, como Todo es mentira, 
grimeira longa do madrileño 
Alvaro Fernández Armero, ou sin
xelaménte estú.pidas, como Cenas 

do Novo Mundo , dos norte-ameri
canos Gordon Eriksen e Heather 
Johnston. 

lmanol Uribe. 

Esta sección clausurou e, e con ela 
o fe rival, co filme mudo franc A 
muller e o pelele, primeira da tre 
adaptación da novela homónima 
de Pierre Louy , realizada en 1928 
por Jacques de Baroncelli. Inter
pretada pola donostiarra Conchita 
Montenegro, musa do cine euro
peu da época, hoxe residente en 
Madrid, resulta unha história ousa
da e narrativamente interesante 
(sobre a que volvería J. Duvivier e 
posteriormente L. Buñuel), verbo 
das artes da sedución e o desexo. 
A sua proxección realizouse coa 
interpretación da música orixinal 
coa que se estreara, nesta ocasión 
adaptada para dous pianos e unha 
guitarra; unha canción, na s1;1a par
te final, interpretada por Anxela 
Molina, completou este fermoso 
espectáculo-homenaxe ao Cine 
nas proximidades do seu Centená
rio, merecente de ser realizado nas 
capitais españolas todas. 

Trinta e seis títulos integraron, por 
outra parte, ZabaJtegi/Zona Aber
ta. Entre os doce (primeiras e se
gundas obras) optanse ao Prémio 
Euskal Media (da Oficial optaban 
seis), o xurado fallou en favor de 
Ailsa, do irlandés Paddy Breath
Ílach,,que narra a estraña e contida 
obsesión dun home por unha fer
mosa e enigmática muller. +· 



A recuperación 
das noveletas 
Relatos 
dunha hora 
"Relatos dunha hora" é a nova co
lección que lanzou recentemente a 
editorial Nigra e que continua a 
tradición de Lar, Céltiga, etc., os 
repertórios de narrativa curta que 
pulularon nos anos 20 no país, e 
que foron o cerne da nosa tradi
ción narrativa. As características 
veñen dadas polo próprio subtítu
lo: libros para ler nunha hora. Re
latos. O prezo é baixo: 250 pta. O 
que interesa coñecer agora é a ca
lidade, non só material, do produ
to oferecido. 

Encéta e a coleción con catro au
tores ben coñecidos polo leitor ga
lego. Cerco de ferro, de Dario 
Xohán Cabana; Soños eternos, de 
Ramiro Fonte; Anxélica, de Ma
nuel Forcadela; e A neve e a ca
deira, de Xosé Miranda. Agás da 
entrega de Darlo X. Cabana, for
mada por tres relatos, os demais 
son novelas curtas, noveletas. Es
tarna , xa que logo, perante unha 
coleción que pode dar saída a ese 
xénero tan desprezado até polos 
mesmo escritores: a noveleta. 
Desprezado porque a maioria das 
veces e tas noveletas non deixan 
de ser contos algo estirados . E 
desprezado, sobretodo , porque 
non goza do prestixo da novela 
(máis ou menos longa) nen do 
conto; mália obras mestras da lite
ratura contemporánea non seren 
mái que noveletas: A metamorfo
se, en ir máis lonxe. Ou Memo
rias dun esquelete dentro da lite
ratura galega. Hai anos (1953), 
nun pequeno en aio recollido en 
Sobre artes y oficios (Montevideo, 
1968) e intitulado "Tres xéneros 
narrativo " Mario Benedetti in
tentaba unha de crición-delimita
c ión do conto, da novela e da 
"nouvelle", quer dicer, da novele-

ta. O conto, escrebia o 
uruguaiano, actua sobre 
os lectores por estupor; a 
"nouvelle", mediante un- · 
ha conveniente prepara
ción. Preparación que 
significa excitación pro
gresiva da curiosidade 
ou da sensibilidade do 
leitor (con todo, compri
ria matizar que a excita
ción da curiosidade do 
leitor tamén se dá no 
conto, e na novela). Pero 
o que máis salientaba 
Benedetti era que a no-

, veleta era o xénero da 
transformación, a tal 
punto que non importa 
demasiado ondé se situa 
o resorte da trama, enga
d i a o autor de La 
Tregua. Quizais por iso, 
por non importar onde se 
situe o resorte da trama, 
é tan difícil a consecu
ción dunha noveleta. E 
as tres que saen agora do 
prelo, veñen confirmar, 
en certa medida, o aserto. 

Darlo Xohán Cabana, autor de Cerco de ferro. 

Anxélica de Manuel Forcadela é, 
neste sentido, paradigmática. Pode 
o leitor buscar o resorte da trama, 
será a personalidade de Anxélica? 
a persoa estraña que está na xane
la da casa dos Seara (este non o é, 
xa que o autor, pala sua parte, in
forma ao leitor ignorando a todos 
os personaxes da narración)? será 
a relación dos Seara co pai de Da
vid? existe resorte narrativo? 

Xosé Miranda, pala súa parte, 
apresenta unha novela de terror. 
Un xénero pouco cultivado por es
tes lares. Está ben escrita, pero 
erra na eleición do narrador. A 
medida que avanza, a narración 
faise cada vez máis inverosimil, 
non polos feitos que acontecen ou 
deixan de acontecer senón porque 
non existe a sensación de horror 
(fascinación) que debían tran mitir 
o ollos do neno-narrador. O te
rror, plasmado polos ollas dun ne
no, debe crear unha sensación de 
horror que aquí non se acada a for-

mular. Por outra banda, o título é 
ben feo: A cadeira e a neve, a neve 
que cai e a cadeira onde está senta
do o neno, lo-
g o dun acci-
dente. 

A terceira 
obra (o núme
ro dous da co
lec ión) é So
ños eternos, 
de Ramiro 
Ponte: Un in
tento de me
mória narrati
va do Vigo 
dos anos co
renta, entre 
outras cousas, 
porque tamén 
hai memória 
familiar, me
mória colecti-
va, guiños ao 

Estamos 
perante 
unha 
colección 
que pode 
dar saída a 
ese xénero 
tan 
desprezado 
até polos 
mesmos 
escritores: a 
novel eta. 

leitor enterado (Serafín Ferro anda 
por aí) e a transformación da que 
falaba Benedetti. Ao cabo, non se
rá a noveleta, sob o pretexto da re-

Novidades 

cuperación da memória 
familiar, un intento do . 
narrador por recuperar 
a sua memória persoal 
alén da memória fami
liar, e colectiva, para 
instalarse libre no 
mundo? 

A noveleta está ben es
crita, 'engancha en mui
tos momentos ao leitor, 
pero Ramiro Ponte equi
vocase ao meter dema
siados contidos, xa que 
ao introducilos fixo un 
movimento de máis alto 
alcance, un rriovímento 
que non continuou e que 
o levaba, sinxelamente, 
cara á novela. Quer di
cer, desperdiciou o ma
terial dunha novela sen 
acadar a calidade, nen o 
acabado, doutras nove
letas suas (Catro nove
las sentimentais , A ves 
de paso). 

Deixamos para o final , o primeiro 
volume da coleción: Cerco de fe
rro, de Dario X. Cabana. Son tes 
contos que se desenvolven en 
tempos pasados. Q leitor, pola vir
tude dunha pena alegre e áxil, 
convertese de primeiras en cúm
plice desta banda (de contos) ben 
deseñada. Logo, dubida. A proli
feración de sabedoria léxica non 
abonda. O autor véntao, eis senón 
a última frase do último canto. Al
go habia que cambiar, non todo ia 
ser tan plano como nos outros 
dous relatos. En fin, nunca é fácil 
escreber ben, e Dario Xohán Ca
bana escrebe moi ben. Personal
mente, para quedar convencido, 
deberei esperar ao noveno ou dé
cimo libro do poeta de Roás, que 
a un dalle a impresión que non sa
be fuxir da gaiola retórica en que 
está encarcerado. 

Polo xeral, non comezou todo o 
ben que quixeramos a nova cole
ción. Pero non é para desesperar.• 

XGG 
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conta de libros 

O Alvaro Cunqueiro da 
Fundación Alfredo 
Brañas 

A colección Autoidentificación, nos 
seus números oito e nove, da 
Fundación Alfredo Brañas, dedica a 
Alvaro Cunqueiro outros dous 
pequenos estudos (no número sete 
Millán González xa publicara 
Lembranza e comento de Alvaro 
Cunqueiro). Estratéxias narrativas 
de Alvaro Cunqueiro e Alvaro 
Cunqueiro e a vangarda poética son 
os títulos das duas novas obras, o 
primeiro deles asinado por Benito 
Varela Jácome e o segundo por Arcádio 
López Casanova. 

Os traballos corresponden a sendas 
leccións do seminário dedicado ao 
autor mindonense no Coléxio Liceo A 
Paz da Coruña do 26 ao 30 de Agosto 
de 1991.• 

Nova versión galega de 
James]oyce 

Galiza foi a primeira nación do estado 
que soubo da exi'sténcia dun autor 
irlandés chamado James Joyce, através 
da tradución -por parte-de Otero · ' 
Pedraio-, en 1926, daJguns capítulos 
dunha das obras cumio da literatura do 
noso século: Ulysses: Xerais tamén 
publicou, na colección Grandes do noso 
tempo.Dublineses. Agora Laiovento 
ven de publicar -co número 43~ 

. ·Retrato do artista cando novo, a obra 
publicada en 1916 e nacida como 
resultado da falida tentativa de escreber , 

· Stephen H ero. O traductor de Retrato 
do artista cando novo é Vicente 
Aráguas: unha garantía. Giacomo 
_Joyce é un relato que tamén foi 
traducido do inglés por Domingos 
García Sabell e publicado no número 
28 da revista Grial. Só unha das 
grandes obras de Joyce non foi 
traducida ao galego, trátase da non 
rematada novela de 1939 Finnegan 's 
Wake, aindq que Domingos García 
Sabell publicou, na nosa língua e na 
editorial Galaxia, un estupendo traballo 
crítico basicamente sobre esa obra 
titulado James Joyce e a loita pola 
comunicación total, dentro do volume 
Ensaios 1, editado en Vigo en 1963. • 
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Rexuvenecida 
cantautora 
Carole King 
"In Concerf' 

Con dezanove discos gravados e 
unha morea de prémios no seu 

·denso curriculum, Carole King fai 
balance da sua traxectória nesta 
nova produción, rexístrada en di
recto durante 'a sua última xira po
los Estados 
Unidos. 

máis de guitarra e piano, que si
multanea a própria Carole. O vete- _ 
rano Rudy Guess, tamén guitarris
ta na gravación, é o produtor e di-· 
rector musical. "In concert" C. 
King aparece como unha artista 
desinibida, moi lonxe daqueles co
mezos, nos que a timidez bloquea
ba a sua saída aos cenários, mesmo 
diferente a respeito dos seus discos 

GuieirQ 
CULTURAL 

Nada no Esta, 
do de New 
York a come...: 
zos dos anos 
cuarenta, ·en 
plena década 
dos sesenta 
transládase a 
Los Angeles, 
desde onde 

C. King 
aparece 
corno unha 
artista 
desinibida, 
moi lonxe 
daqueles 

. máis in~ospectivos. A valoración 
é <loada se reparamos no repertó
rio, escolma da sua froitífera ca
m~ira. Unha canción tan represen-· 
tativa coma "Jazzman" desta vez 
aparece en versión acelerada; "Be
au tifu l" foi asumido pola artista 
nunha faciana máis sexy; "Hard 
rock cafe:', abrindo o disco, anún
cia xa que se aviciña algo especta.: 
cular, mália os temas que serven 
eje acougo o ouvinte, entre eles, 
dúas versión dun mesmo standard: 
"Tes un amigo", que C. King canta 
acompañada de David Crosby e 
Graham Nash - entrañábel, non 
si?- ; outro engadido de sona é 
Slash, _guitarrista dos Guns' n 'Ro
ses, que axuda a revitalizar o gran
de éxito de 1962, "Locomotion". 

namos neste disco a unha CaFole 
King axitándose polo cenário, fa
cendo talvez proclamas ecoloxis
tas -habida conta da sua concien
ciaeión ao respeito- e achegán
dose ás novas xeracións. Precisará 
ela a estas alturas asumir este• rol? 
As suas. cancións son froito dunha 
artista con talento, que exalan 
arrecendo a country, jazz, -de 
feíto, hai dous anos participou no 
New Orleans Jazz Festival-, 
rock, pero como muller cunha 
identidade artística própria, está á 
marxe de calquer encasillamento~ 
é. <lesas compositoras -inda que 
só sexa de cancións- que partin
do do que había, criou un estilo 
persoal, foda que homologábel a 
tantos outros artistas que deron 
cunha estética californiana, que 
dignifica a balada como unha ex
presión natural, froito dunha mis- · 
tura de tendéncias. Naturalmente, 
é de xustiza incluir aqui ao seu 
compañeiro de viaxe James Tay
lor. Pero · a King reconvértese e 
opta por afastarse _por exemplo do 
jazz e achegarse ao eternamente 
- ?- xoven rock.+ 

M.orre Manuel Meilán, 
representante clave do 
exílio republicano 

proxecta as 
suas cancións, 
que acadarian 
os máis altos 
níveis de difu

comezos, · 
nos que a 
timidez 
bloqueaba 
a sua saída 

Amigo de Castelao, interviu na 
fundación do Consello da Galiza 

sión, verbigrá- aos 
cia: niáis . de cenários. 
vinte millóns 
de exemplares 
vendidos do 
álbum "Tapestry", publicado no 
mesmo ano-1971-que recebeu 
vários Grammy á mellor. canción, 
gravación, álbum e vocalista femi
nina. Pródiga en receber discos de 
ouro e de platino, destacara xa co
mo compositora durante a década 
dos sesenta, pero naquela xeira C. 
King compartia o ofício co seu 
compañeiro Gerry Goffin: ambos 
fomecian repertório a grupos tan 
diversos como Animals, Byrds ou 
Herman' s Hermits. · :. 

Pasaron, pois, máis de trinta anos 
desque Carole King comezou nis
to da música, un mundo reserva
do, até a sua irrupción, ao sexo 
masculino. Musa prematura para 
Neil Sedaka, que a finais dos cin- . 
cuenta ·adicoulle o seu célebre 
"Oh! Carol". 

Ao longo da sua traxectória, C. 
King amosouse ante todo como 
unha cantautora, como tal é apre
sentada neste novo disco: "Carole · 
King in concert", gravado durante 
a xira que no pasado 1993 realizou 
polos Estados Unidos, acompaña
da por unha banda en base a baixo, 
bateria, percusión, teclista; saxo, , a 

Definitivamente reciclada, maxi- X.M.E. 
• G.L.T. 

Con Manuel Meilán Martínez, fa
lecido en Montevideo ao noventa 
anos, vaise un representante clave 
da Xeración de Entre-séculas do 
exílio americano, marcada decisi
vamente pela fundación das pri
meiras asociacións galegas de ul
tramar e por unha longa e activa 
resisténcia ao franquismo. 

Nado en Lugo no ano 1904, Mei
lán estableceuse na América, en 
Bos Aires, antes dos vinte anos, 
circunstáncia que comparte con 
Blanco Amor, Ramiro Illa Couto, 
Antón Alonso Ríos, Rodolfo. Pra
da, Xosé Barreiro, Núñez Búa, 
Antón Crestar, Emilio Pita e Luis 
Tobío, entre outros. Meilán parti
cipa con esta onda de exiliados na 
posca en marcha de entidades de 
representación emigrante, emi
siónsf xomais e teatros que operan 
claramente como plataformas po
líticas. De feíto, os mesmos direc
tivos destas institucións aparece
rán a partir da República 1 como 
promotores do Partido Galeguista, 
da Sociedade Nazonalista' Pondal 
e da Organización Rep_ublicana 
Galega Autónoma (ORGA). 

Meilán foi fundador de Celtiga, 
impulsor da Federación de Socie
dades Galega e do xornal Gali
ciaf. Logo da República aparece 
como primeiro asinante da OR-

111 9temio de ~oesia "f;spiral ~ior" 
Co obxecto de posibilitar a aparición e publicación de novos e novas poetas en Galicia foi creado no ano 1992 o Premio Espiral Maior 

de Poesía, que no presente ano chega á sua terceira convocatoria. Celebrar a palabra poética das xeracións máis novas, dar saída editorial 
á última creación poética galega, son os fins. primordiais dun premio que xa ten dous importantes autores novos na sua nómina de 

gañadores: Rafael Lema (1992) e Martín Veiga (1993). A III edición do Premio Espiral Maior de Poesía rexerase polas seguintes Bases: 

O- &dicións Espiral Maior e o Clube 
Poético do mesmo nome convocan a III 
Edición <leste premio co nome de lll 
Premio Espiral Maior de Poesía. 

. E- &stablécese un premio único, sen 
cuantía económica, que consistirá na 
pubfü:ación da obra gañadora dentro da 
colección Espiral Maior .Poesía. 

t'il- Cieste premio poderán optar autores e 
autoras menores de 35 anos, sempre que 
non teñan nengún libro individual 
publicado. Os traballos terán un mínimo 

de 300 versos e presentaranse por 
triplicado, mecanografados a dobre espazo 
e baixo plica, sen remite, co título da obra 
acompafü,1:do dun lema identificador. En 
s9bre aparte incluiranse todos os datos 
referentes á identidade, enderezo, teléfono 
e curriculum do autor. No exterior de dito 
sobre figurará o lema e o título da obra. 

~íispql',¡ 

~ ª~~ 
~ ~ = '.ta \l~· ~, I· ~~ 

\"'\ 

ESPIRAL 
MAIOR 

S- () Xurado estará composto por poetas e 
escritores de recoñecido prestixio e -será 
designa<;J.o pola editorial convocante. 

D- éf.s obras deberán enviarse a Edicións 
Espiral Maior, Apartado 192, 15080 A 
Coruña antes do 30 de Novembro de 1994. 
O fallo do Xurado terá lugar no mes de 
Dect<mbro dó mesmo ano. 

r;,_ a interpretación das presentes bases 
corresponde só ao Xurado. O feito de 
participar no certame supón a conformidade 
dos autores coas presentes bases. 

GA. No libro de Cri tina Samuelle 
Conversas con Manuel Meilán 
(Xerais 1993) o recén falecido re
lata a fundación da Irmandade Ga
leguista para América do Sul. A 
irmandade ten como voceíro a re
vista Terra e dela e cínde e no 
ano seguinte un grupo autonomis
ta que funda Céltiga, con Blanco 
Amor, Suárez Picallo e Meilán. 
Unha nova ponla nace ainda no 
ano 25 deste grupo para rematar 
na Sociedade Nazonalista Ponda1. 

No ano 1930 Meilán funda a OR
GA na Arxentina. "O obxectivo 
fundamental -declaraba á xoma
Iista Cristina Samuelle- foi conse
guir un movemento ante-monár
quico e republicano. Formouse 
con elementos da Federación (de 
Sociedades Galegas) e co traba11o 
de Ramón Suárez Picallo Alonso 
Ríos e Blanco Amor, que xa de
senvolvian un importante labor de 
concienciación política desde ha
bía anos". 

Desencantado polo centralismo da 
ORGA, Meilán e Rodolfo Prada 
promoveron a Organización Na
cionalista Republicana Galega 
Autónoma, que actuou en colabo
ración co Partido Galegui ta na 
Arxentina. No ano 40, ao chegar 
Castelao á Bos Aires, Meilán tra
ba1la co líder nacionalista na re
fundación de todos os partidos na 
Irmandade. 

No Consello da Galiza 

Meilán funda a Irmandade Gale
guista do U ruguai e colabora no 
seu xomal O Irmandiño. Durante 
a guerra traballou activamente na 
Organización Republicana Galega 
de Axuda ao Povo Español e for
mou parte da redacción do sema
nário España Democrática. No re
mate da guerra foi un dos funda
dores do Consello da Galiza e in
terveu na comisión do Galeuzca 
no Uruguai. En 1950 puxera en 
marcha o programa de rádio Sem
pre en Qaliza que representou du
rante moitos anos a voz da resis
téncia na América. Meilán era 
presidente do Padroado da Cultura 
Galega que fundara no ano 64. 

Pouco antes de falecer, o político 
nacionalista definiuse a si mesmo 
como patriota, 1.1n home que traba
llou sempre por Galiza e quixo 
que ·esta expresión figurase sobre 
os seus restos mortais. + 



DIAS 

•Luís Rapela 
expuxo en Galiza 

Habitual residente en Madrid, o 
pintor ferrolán Luís Rapela 
pendurou as suas obras durante un 
mes no Café Xentes de Vigo. Ben 
lonxe das cores vivas, a sua obra 
segue embebida de grises e ocres 
vertidos e en loita contra as liñas 
artificiais, nunha mostra se cadra 
da pegada da sua cidade natal, 
onde o negro, o alquitrán e a 
ferruxe compoñen un espazo 
físico en declive. Unha obra en 
sombra, apenas figurativa, que se 
confunde coas humidades que 
con erva na retina, mália viver na 
capital e pañola. Luis Rapela 
comezou a expoñer en 1979 e as 
ua mo tra foron frecuentes en 

diversas cidades, pero poucas 
veces retorna ao país. • 

•O arquivo de 
Luis Soto na 
Galiza 

O arquivo do hi tórico dirixente 
nacionali ta exiliado, Luis Soto, 
falecido en México en 1982, foi 
entregado formalmente o Martes 
27 en Compostela á Consellaria 
de Cultura. No acto, no que estivo 
presente o filio de Soto (que se 
transladou desde México), as 
autoridades recordaron que será 
depositado no Arquivo Histórico 
de Ouren e. A documentación, 
composta por carro caixas cun 
pe o de 72 quilos, inclue 
numero as referéncias á 
emigración galega en América, así 
como unha carta de Castelao e 
informe relativos á ituación da 
guerrilla e a loita antifranquista no 
interior do paf . + 

•A gal ga Susana 
Porte , Prémio 
Tusquets de 
Noveles 

O relato Querido Corto Maltés , 
asinado pola pontevedre a Su ana 
Portes, foi declarado gañador do 

' ( , ' 

Prémio Tusquets cíe Noveles. Na 
final participaron outros seis 
autores -aind4 que se apresentaran 
415 orixinais- e o xúri estaba 
integrado por Eduardo Mendoza, 
Alfredo Bryce Echenique, 
Alejandro Gándara, Belén 
Lopetegui e Beatriz de Moura, 
editora de tusquets. Susana 
Forres é, na actualidade, profesora 
de ensfrro médio en Valéncia. + 

•A Mesa p~de a 
galeguización da 
TVG 
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ANXO IGLESIAS 

Nunha entrevista celebrada entre 
o Director Xeral da Compañia de 
Rádio e Televisión da Galiza, 
Francisco Campos, co Presidente 
da Mesa para a Normalización 
Lingüística, Xosé Manuel Sarille, 
este último pediu ao primeiro a 
efectiva galeguización da 
Compañia. 
"Unha das propostas 
fundamentais foi a de levar a cabo 
un profundo cámbio no relativo a 
programas de espectáculo, 
retirando definitivamente 
programas como o de José Luis 
Moreno e outros subprodutos que, 
elaborados pola PORTA, non se 
emiten en língua galega' ', dicia 
unha nota da Mesa, que quer a 
retirada da TVG das coproducións 
coa PORTA en todo o que non 
sexa retransmisións deportivas e 
adquisición de cinema e 
reportaxes. Como alternativa a 
Mesa pede pasar a coproducir 
coas televisións portuguesas e 
brasileiras. • 

O Festival da Poesia no Condado 
cantou á liberdade dos insubmisos 
Este ano buscou a renovación mudando a sua tradicional ubicación 

•Prémios 
Ourense de 
banda deseñada 

Dentro das VI Xomadas de Banda 
Deseñada, e celebrar en Ourense 
do un ao oito de Outubro, serán · 
entregados os Prémios Ourense de 
Banda Deseñada. O Prémio a 
iniciativas institucionais a pro! da 
banda deseñada recaeu na 
Biblioteca Club 33 de 
Compo tela, pola edición do 
álbum de cómic A irmandade dos 
leitores tristes, con guión de 
Aníbel Malvar, debuxos de Fausfo 
Isoma e entintado de Norberto F. 
Serrano. O Prémio Ourense á 
per oa de roáis releváncia foi 
declarado deserto por primeira 
vez ao estimaren os orgaizadores 
que non babia méritos dabondo en 
nengun dos candidatos.• 

•H.V. 

A choiva desluciu a XIV 
edición do Festival da 
Poesia no Condado, 
cuxo acto principal 
desenvolveuse no 
seranciño do Sábado 24 
de Setembro na 
carballeira de -Fornelos
da Ribeira, no município 
de Salvaterra de Millo. 
Como é tradicional a _ 
poesía, con espazos 
musicais intercala~os, 
ocu pou un acto que 
tamén contou coa 
intervención dos tres 
insubmisos galegas 
presos e sendas 
testemuñas de apoio a 
Pepe Rei e ao pavo 
timorense. 

O festival poético-musical, que 
cotnezou ás seis e meia da tarde, 
contou coa participación de 22 po
etas, galegos, portugueses, mo
zambicanos, cataláns e bascos, 
amais da intervención de cinco 
conxuntos musicais, portugueses, 
galegos e cabo verdianos. 

Q) escudo de Galiza, 

. deseñado por Castelao, 

agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade ~ 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao apartado_ 
1371 36200 de Vigo. 

Envia o importe total en selos de correos 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 

.. ( 

A intervención dos tres insubmi
sos galegos que, en réxime de ter
ceiro grao, cumpren pena de pri
_sión nestes mementos , dotou de 

· especial significación a un festival 
que non renúncia ªº carácter rei
vindicativo -"Ser insubmiso na 
Galiza é ui:i claro compromiso de 
desobediéncia ao colonizador", di
cia o comunicado oficial do Festi
val- e que tamén contou coa _inter
vención dun portavoz da Platafor
ma pola Liberdade de Expresión 
en So1idariedade con Pepe Rei 
(xornalista molesto para o poder, 
encarcerado sob pretexto de per
tencer á ET A e encausado con 

A intervención 
dos tres 
insubmisos 
galegos dotou 
de significación 

: a un festival que . non renúncia ao 
carácter 
reivindicativo. 

probas sen peso) e dun represen
tante do Conselho Maubere para a 
Liberta~ao· Nacional , que pediu o 
fin da colonización do Timor Les
te por parte da Indonésia. 

Prévio a·o Fesitval, o grupo dos 
Insbmecos do Grove puxo en cea 
a obra de Bertolt Brecht Excep
ción de regra e, á meiodia do Sá
bado, os artistas e poetas partici
pantes na festa asistiran a unha re:. 
cepción na Reitoral de -Pomelos. 

Na exposición, no museu A Solai
ña de Piloño, na Reitoral de For
nelos, que serviu de sede á exposi
ción de pintura, estiveron repre
sentados nun grande número de 
artistas. Precisamente a localiza
ción da exposicíón "surde de con
cebir a arte como forma de comu
nicación que brota dos instintos 
criadores e, polo tanto, pacíficos e 
construtivos do ser humano e cun 
claro compromiso insubmiso", di 
a Sociedade Cultura do Condado, 
entidade organizadora do Festival. 

A monstra de pintura, e outra de 
fotografía, ubicada nunha igrexa 
barroca, estiveran durante unha 
semana aberras ao público. Asi, o 
Sábado anterior fora fallado o I 
Concurso Fotográfico Rompanfi
las e actuara o coro de cámara Ca
merata ad Libitum. + 

medusa . 
llOITO/Íra 

) ¡ 

/ 

'* Nóve contos 
J. [), &1t11~ 

3otalo blanco 



28 ANOSA TERRA 
Nº 641 -29 DE SETEMBRO DE 1994 

As cores da vida do pavo áfricano 
O artista mo~ambicano Lívio· de Morais 
trouxo os seus cadros á Galiza 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

Lívio de Morais, mo\:ambicano e 
profesor de História da Arte na 
Universidade de Lisboa, é un escul
tor e pintor que ten claras ' as verda
des da sua obra, vencellada a Afri
ca e na que influiron os seus estu
dos de socioloxia, antropoloxia e 
xenética. Rexeita a maior parte dos 
cadros que penduran nas paredes 
porque no concibe a pintura para a 
venda, senón como compromiso. 
"A crítica non me preocupa porque 
debo con~inuar coque fago", di. 

Achegarse á pintura de Lívio de 
Morais, que chegou á Galiza atraí
do polo I Simpósio de Culturas de 
Língua Portuguesa, non é doado 
porque os referentes están moi 
alonxados de nós. As suas pinta-

ras reflexan a filosofia do povo 
africano, antagónica do modo de 
vida europeu. "Hai que recoñecer 
a riqueza de valores de cada pavo, 
xa que hai unha auséncia de per
meabilidade para as culturas dos 
outros", opina Lívio de Morais. 

A colectividade, a muller e o sacri
ficio son as tres constantes da pin
tura deste artista, que se reflexan 
nos cadros que expuso en Vigo. 
Percébese a influéncia de Pablo 
Picasso, ao que admira pola sua 
honestidade e do que recoñece ter 
estudiado todo a sua obra, ainda 
que as imaxes expresadas nos seus 
cadros están vencelladas estreita
mente á terrada que provén."Cl ar
tista debe ser coherente coa saa 
identidade cultural e o~ signos uti
l~zado s deben compoñer unha 

A Xunla de Galicio, no ánimo de me~oror~a 
comunicoción do súa xestión, manlén ó dispor 
dos cidadáns da Comunidode Autónomo, un 
·servicio telefónico orde informa dos seguinles 
lemas: 

I Directorio de centros e servicios da 
Xunta de Galicia 

I Guía do cidadán 
I Información ós interesados do estado 

da tramitación do seus expedientes. 
administrativos informatizados 

I Calquera outra información referente 
· ós servicios prestados pola 
Xunta de Galicia 

902·12 00,12 
De luns a venrus sábados: 

De 9,00 a )9,00 h. De 9,00 a 14,00 h. 

Cusio da chamada a cargo do usuario._ 
(B.O.E. N9130, de Ol,.u6/l994) 

CONSELLERfA DA PRESIDENCIA 
E ADMINISTRACION PÚBLICA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
E ATENCIÓN Q CIDAOAN 

me~saxe, dicer algo", proclama. 

Lívio de Morais tenta ser o embai
xador dun.ha filosofía que choca 
frontalmente co réxime industria] 
dos países capitalistas. É conscien
te da depredación crecente do ho
me cara ao home e -das dificulda
des da cultura africana para afir
marse sobre outras, sobretodo, tras 
a colonización sofridá. Como artis
ta que vive a caba~o .entre Mo\:am
bique e Portugal, sabe da comple
xidade de conciliar duas posturas 
totalmente diferentes ante a vida. 

~Sacrifíci0 e muller 
A vida e a morte npn apresentan di
feréncias na idiosincrásia do pavo 
africano que debuxa de Morais. To
do sofrimento é transitório e a mar
te é unha . c·hamada á -transforma
ción. Deuses, espfritos e animais 
son os povoadores da vida alén. De
se xeito, un home de longa vida será 
un elefante Y• ao que gasta de voar, 

. un paxaro. "En realidade, -a marte. é 
outra vida e, por isa, a arte en Afri-

. ca consiste en dar vida a todo. O pa
pel do artista é o de server de comu
nicación entre o espírito·e matéria. 
Todas as obras teñen un sentido 
simbólico'', di o pintor . 

A natureza do africano comprende 
o sacrificio e a marte, segundo Lí
vio de Morais. Paga a pena sofrer 
porque isto non dura sempre, xa 
que é un paso para acadar o mun
do dos espíritos. "O home é un ser 
sagrado. Se percebira isto, non se
ri~ violento", di. 

A muller é esencial na obra de Lí
vio e, segundo el mesmo, esta im
portáncia correspóndese co pape] 
que cumpre nos países africanos. 
Mentres a loita feminista tratou 
sempre de que a muller deixara de 
ser considerada só como a orixe 
da vida, na arte africana a muller é 
tratada en base á sua capacidade 
de xerar vida. A maximalización 
de elementos físicos como o ven
tre ou os peitos tamén se atopa 
nalgunhas esculturas e pinturas de 
Lívio, xa que toda a arte africana 
é funcional e, neste caso, serve, 
para invocar a fertilidade. 

En Europa non se entende ser po
bre e ter fillos. En Africa acéitase 
o sacrificio de criar os nenos, por 
iso, o aborto é rexeitado, ao con
trário que aqui", explica. 

Comunicación 
através da arte 

O grupo é fundamental na obra 
pictórica de Livio de Morais e está 
moí relacionado coa organización 
do traballo. O sacrificio colectivo 
está reflexado en moitos dos seus 
cadros. "A falta de meios de co
municac;ión en Afrjca t.amén con
trjbue a que o home non viva ama
do, senón en comunidade. Por esta 
razón, a arte ten que funcionar co
mo 1inguaxe, como símbolo", di. 

Para este artista m<>s:ambicano, non 
é fácil trasladar as suas obr~s a Vi
go .9u Barcelona. Os traballos fo
ron feítos en Lisboa porque-haberia 
dificuldades para traelas desde 
Africa. O desexo de Lívio é que a 
arte da sua terra se coñeza en Euro
pa porque é un xeito de reafirmar
se. "Non quera cair na mentalidade 
artística europea. Cada artista debe 
ligarse á sua terra e por iso nunca 
divorciarse do arte, xa que seria a 
extinción do home'', afirma.+ 

FALÁCIA E CONTROLO 
DAXUNTANO 

V ENCONTRO GAIAICO 
MINHOTO 

NEMÉSIO BARXA 

Nos dias 21 e 24 de Setembro decorreu na cidade de Braga o V Colóquio Ga
laico-Minhoto , convocado pelo Instituto Galaico Minhoto e a Universidade do 
Minho. Assistim a ele por um duplp motivo: 

1.- A anupciada presenca de Fraga (e também de Cavaco Silva), daria-me a 
oportunidade de apresentar perante intelectuais gaiegos e, sobretodo, portugue
ses a falsidade do senhor Presidente da. Xunta no tratamento da lingua galega 
fora e dentro das fronteiras políticas galegas: em Portugal afirmacom da unida
de lingüística e na Galiza perseCU\:Om, incluso legislativa, aos que defendemos 
essa unidade. 2.- Assistir á farsa, ao espectáculo grotesco, da devolucom solene, 
por parte de Fraga e do senhor Arcebispo de Compostela, á arquidiócese de 
Braga das relíquias dos santos Frutuoso, Cucufate e Silvestre que em rocamlxr 
lesco episódio trasladou subrepticiamente (dizem que foi ratonice) alá polo 
1124 Diego Gelmirez da catedral de Braga para a de Compostela. 

Aginha vim_incumplidas as minhas arelas. A devolucom da relíquias adio-se 
para o mes de Novembro pois o arcebispo de Compostela sainte adujo outras 
ocupacons imprevistas (cecais deixando o trago para o sucessor). Houvera si
do giro o circo que se montaría para tam curioso evento, presidido polos dous 
arcebispos (de Braga e Compostela) e polo Presidente da Xunta; eguiremo 
pendentes da nova data. 

Da minha pretenssóm, fonnalizada numa comunicacóm ao Colóquio, de desen
mascarar o fingimento de Fraga no que ao idioma se refi.re, ja de entrada tiven a 
evidéncia de que era falida. Os comunicantes deviamos ter entregue um resumo 
das nossas Comunicacóns, resumo que remetím no seu dia e do que se me acu
sou recibo. Na apresentayóm no Colóquio distribuirom documentazóm e mate
rial, entre os que ía um livro que continha os resumos que das suas comunica
zóns se tinham remitido; comprovei que faltava precisamente o resumo da minha 
Comunicazóm "A Galiza, O Minho e o idioma", no remate da que se expresava 
"o governo galega emprega urna dupla filosofia ao respecto: em Portugal defen
de. a essencia das raizes comúns cultura.is e idiomáticas mentra.S na Gal iza repri
me. virulentamente aos que apostamos por wna lingua única". A seguer, ja no 
início das sessons de trabalho, a leitura de minha Comunicayóm tivo lugar em 
aula na que eu era o único comunicante, que facia prever menor asisténcia que 
naquelas outras aulas nas que os comunicantes eram tres ou quatro, cada um coa 
sua Comunicazóm, alem de que os assistentes conheciam os temas a desenvolver 
polos resumos publicados no livro entregue á chegada e o meu era de conhecido. 

Pola parte galega, eu diria "espanhola'', ca-presidia o senhor Carro que fala
va espanhol ou marcado portugués (suponho que para que se nota-se que 
nom era galega) e ocasionalmente castrapo, que estava risonho, jovial e, 
penso que, feliz; era notório que tinha controlado o Colóquio, da sua mao 
aos dirigentes portugueses e afastados 
em Secyóns de infima assisténcia aos - - - - - - - -
Comunicantes que puderam levar 
ideias albeias á filosofia manifesta
mente espanhoUsta da Xunta de Gali
cia cuia sombra controladora planeaba 
opresivamente sobre o Colóquio ainda 
que, como sempre ocorre, só a percibi
se-mos os que politica e lingüística
mente resultamos-lhe díscolos. 

O Colóquio, alem de dous jantares di
vertidos em Barcelos e Famalicao, de
correu tedioso, ainda que houvo intere
santes trabalhos. Concretamente na 
Sessóm Plenaria em Famalicao a ponto 
estivo de surdir o detonante; as Comu
nicacóns reservadas para estas sessons 
plenárias eram as aparentemente menos 
conflitivas ; mas em Famalicao, sob a 
presidéncia de José Carro, Anselmo 
López Carreira expóm a sua comuni-
cacóm títulada "Relacións luso-galaicas 
na documentación municipal ourensá 
do sec. XV"; na exposizóm fala da uni-
dade das terras e gentes de Galiza e o 

'Dicíame 
de Carro que 
sempre o via 

alegre, claro, foi 
franquista e 

agora é 
demócrata con 

Fraga" 

Minho e o senhor Carro corta desabridamente o parlamento instando ao co
municante a que se atenha ao texto da Comunica\:Offi, producindo-se um mo
mento tenso levado com simpática seguridade por Anselmo López e con áspe
ra autoridade por parte de José Carro, que rematou com um nutrido aplauso 
para o comunicante. Naquela noite, no jantar, um crego professor na Universi
dade de Coimbra deciáme de Carro que sempre o vía alegre, falador, feliz ... 
"claro, foi franquista com Franco e ago'ra é demócrata com Fraga". 

Minoritária assisténcia da parte portuguesa, secuestro dos verdadeiros proble
mas culturais e idiomáticos comúns a Galiza e Portugal, oficialismo e censura 
foi, para mim, o mais salientavel neste evento no que os portugueses seguem 
a nom querer enterar-se do problema e buscam achego co poder constituido. 
Um professor brasileiro da Universidade de Sao Paulo, assistenta á minha Co
municacóm, tentou que no final se aprovara, urna mocióm relativa a criar urna 
Comissóm para estudar as coincidéncias e diferéncias entre a lingua falada na 
Galiza e a de Portugal e Brasil, mas pronto foi disuadido do seu intento polo 
sistema de ignoralo. 

Também resulta destacavel a Sessóm de Encerramento. Escoitou-se o peor dis
curso do senhor Fraga, ainda pior que o por ele pronunciado em Chaves com 
motivo de um Congresso sobre tennalismo. (Fraga daquela fizo ademais o ridi
culo levando um séquito oficial cinquenta vezes superior ao que acompañava 
ao Presidente da República portuguesa, Dr. Soares). Depois do bódrio aproxi
marom-se-lhes os jomalistas para perguntar-lhe sobre as relacóns Galiza-Norte 
de Portugal e, entre o assombro de i.ms a sur¡:iesa de outros e o regocijo de mui
tos, o Fraga lanzouse a urna gratuita, inadecuada e violenta diatriba contra o 
Beiras e contra o BNG, que nada tinha que ver coque se lhe perguntava. Para 
tal Colóquio tal broche final.+ ' 



Este complexo escolar, emprazado no 
Burgo, Concello de Culleredo, xurde 
dun concurso de ideas arquitectónicas 
convocado en 1960. A idea de criación 
das Universidades Laborais nace en 
1956 cando se decide criar este tipo de 
centros a semellanza do modelo implan
tado en Bélxica na Université du Travail 
de Charleroi, un centro dirixido a aper
feizoar aos alunos, basicamente tillos de 
obreiros, no plano profisional. 

No aspecto arquitectónico _estes com
plexos hanse executar conforme duas 
tipoloxias ben diferenciadas froitq xa 
das desavinzas arquitectónica que co
mezan a xurdir nesas datas no seo da 
arquitectura in titucional, acosada polas 
correntes intemacionais. Por unha ban
da temo as de conceición fasci ta, en
tendedora dos edifícios como monu
mentos á glória do Estado e ao benfacer 
do eus govemantes e por outra aquelas 
cunha tipoloxia organici ta que base
ando o seu deseño en aspectos funcio
nais priman a habitabilidade dos espa
zo e a adaptación do edificio ás cir
cun táncias físicas e tecnolóxicas do lu
gar por riba doutros a pectos. 

A de Ourense deseñada por Cano Las
so, a de Vigo, de eñada por López Can
deira e a da Coruña produto do urbanis
ta ferrolán afincado en Madrid, Xosé 
López Zanón e mais do seu sócio Luís 
Laorga Gutiérrez están dentro <leste se
gundo grupo en tanto que dentro do pri
rneiro obre ai a de Xixón obra do ar
quitecto oficial do Réx.ime Luí Moya. 

O edifício da Coruña e tá formado por 
unha érie de pavillón illados nos que 
se acollen os di tinto u os -reitorado 
cociña e comedore , aula e talleres, 
ximná io alón de acto , capela e dor
mitório - separados entre si por amplos 
e pazo coidado amente axardinados ao 
xeito do col/eges norte-americanos. O 
conxunto artélla e a meio de diversos 
corredore coberto que permiten a in
tercomunicación dos di tintos blocos in
clu o en tempo de choivas. 

As suas características fundamentais son: 
a amplitude dimensional dos espazos 

ARQUITECTURA 
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Universidade Laboral de Xixón do ar
. quitecto Luís Moya. 

Na foto de arriba a área de dormitórios. Abaixo a zona das áulas e ao pé da páxina, planta do conxunto e o xardin do comedor. 

tanto dos construídos como aos axardi
nados, a estudada compenetración exis
tente entre eles, a luminosidade d~ de
pendéncias, o emprego de materiais de 
calidade e a utilización de elementos to
mados da arquitectura tradicional. 

A auséncia de todas ou de boa parte das 
características anteditas nas construcións 

1 Zona residencial 
2 Zona 

de servícios 
3 Zona docente 
4 Obradoiros 
5 Colexio MP, 

piscina, ximnásio 
6 Campos de futbol 
7 Pistas de 

aeromodelismo 
8 Pistas 

polideportivas 
9 Pistas 

de atletismo 
1 O Pistas de tenis 
11 Coléxio de 

EXB Vilaboa 
12 Autoestrada 

do Atlántico 
13 Campo 

de futbol 

dé semellante uso executadas en tempos 
recentes, incluso das promovidas polo 
Govemo galego e proxectadas por arqui
tectos da terra deixa ben claro o valor do 
edifício coruñés, que pésie a nacer nun
ha situación pouco proclive á suntuosi
dades, a reflexións intelectuais ou a ·con
cesións "rexionalistas", amosa unha cali
dade fora do comun. 

Esas características físicas, tan motiva
doras para o desenvolvimento harmóni
co da rapazada que os ocupa; tan afasta- · 
da das dos edificios escuros, lineares, 
pechados en si mesmos, rodeados de es
pazos libres exíguos tratados como er
mos nos que agora castigamos aos nosos 
fillos son moeda-corrente nos países de
senvolvidos -e envexados noutros as-

pectos- tales como os nórdicos ou os 
EE.UU. E esa feliz aproximación, pre
sente no edificio do Burgo, hai que bus
cala sen dúbida na relación profisional 
que os autores mantiveron co arquitecto 
norte-americano, especializado en cons
trucióhs escolares, Kump·, con quen exe
cutaron as vi vendas da base. americana 
de Torrejón.+ 
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Convocatórias 

Prazas no INSER~O 
O Ministério de Asuntos Sociais ven 
de convocar unha selección de perso
nal de novo ingreso de 594 prazas, que 
comprenden médicos xerais, reabilita
dores e de empresa; psicólogos, arqui
tectos, fisioterapeutas, ATS, asistentes 
sociaís, psicomotricistas, logopedas, 
cuidadores, auxiliares administrativos, 
cociñeiros, encargados de armacén, or
denanzas, camareiros e condutores en
tre outros. A data límite para apresen
tar a solicitude é o 7 de Outubro de 
1.994. Información e solicitudes no 
Ministério de Asuntos Sociais, na sede 
'cto INSERSO, ou nas direccións pro
vinciais e centros do INSERSO. 

Cibachrorne-ilfochrorné 
O colectivo Olio de Vidro (fotografía 
e audiovisuais) da agrupación cultural 
Alexandre Bóveda organiza un curso 
de paso de diapositiva a papel de má
xima calidade e de probas de filtrado, 
densidade e manipulacións básicas. O 
curso terá lugar do 3 ao 14 de Outubro 
na Federación de Asociacións Cultu
rais Galegas (Emília Pardo Bazán, 25-
2º. A Coruña) e no local da rua Eládio 
Rodríguez, 15-sotano. O prezo inclue 
todo o material necesário, 12.000 pta. 
para sócios da A.C. Alexandre Bóveda 
e 15.000 pta. para non sócios. Infor
mación e inscricións na Federación de 
Asociacións Cultunús Galegas (981) 
244355,de 17a21 h. 

Coro infantil 
A Camerata Ad Libituni (Ponteare
as) arte!la un co¡o infantil Camerata 
Peque, aberto a todos os nenos e nenas 
interesados de 5 a 11 anos. Os ensaios 
terán lugar os Luns e Xoves de 18,30 a 
19,30 h. no local da camerata: Calvo 
Sotelo, 3-entrechán. 36.860 Ponteare
as. (981) 64 01 60 ou 66 14 97. 

Prémio de investigación 
Xohana Torres 
A Concelleria da Muller de Santiago 
convoca o prémio Xohana Torres ao 
que poden concorrer todas as persoas 
que individual ou colectivamente 
apresenten un traballo inédito de in
vestigación en calquer disciplina. A 
temática referirase a calquer aspecto 
humán que contribua ao coñecemento 
sobre as mulleres que destacaron en 
calquer eido, tanto na actualidade co
mo no pasado. Os traballos deberán ter 
unha extensión mínima de 50 fólios 
mecanografados a dobre espazo (pode
rán vir acompañados de material foto
gráfico), e apresentaranse no Rexistro 
Xeral do Concello de Santiago con 
plica e lema identificador antes do 31 
de Decembro de cada ano. O fallo do 
xurado darase a coñecer o dia 8 de 
Marzo de cada ano, Dia Internacional 
da Muller Traballadora. 

Safaris Fotográficos 
Organizados polo colectivo de cria
ción audiovisual Ollo de Vidro da 
Asociación Cultural Alexandre Bó
veda, teñen como obxectivo conxugar 
explicacións das técnicas básicas de 
biofotografia co coñecemento dos lu
gares de interese ecolóxico do país, e 

conta coa asisténcia de monitores de 
fotografía e natureza asi como con do
cumentación relativa ás actividades. O 
prezo, que inclue viaxe e monitores é 
de 500 pta. p¡i.ra sócios da A.C. Ale
xandre Bóveda e de _700 pta. para non . 
sócios. Os vindeiros safaris a realizar: 
o Os Cabos do Norte (Bares, Ortega!), 
o Domingo 23 de Outubro; e O Olim
po celta (Monte do Pindo, Fervenza 
do Xallas), o Domingo 20 de Novem
bro. Información e inscricións na Aso
ciación: Emília Pardo Bazán, 25-2º: A 
Coruña. Teléfono: (981) 24 43 55, de 
17a21h. 

Álv~ro Cunqueiro. 

Prérnio de Periodismo 
Gastronómico Álvaro 

· Cunqueiro 
Convocado polos Amigos da Cociña 
Galega e máis o Concello de Lalin. 
Poden aspirar ao prémio os traballos 
periodísticos sobre temas de gastrono
mia galega, publicados por primeira 

Actividades 

Xornadas de banda 
deseñada en Ourense 
A Casa da Xuventude e máis o Co
lectivo Phanzynex de Ourense, orga
nizan do 1 ao 8 de Outubro por vál"ios 
pontos da cidade as VI Xornadas de 
Banda Deseñada. As xomadas abren 
o l de Outubro coa entrega dos Pré
mios Ourense de BD 1994 e contan 
cun Mercadiño aberto a editoriais , 
distribuidoras, fanzines, etc. instalado 
na Casa da Xuventude; un Curso de 
iniciación ao cómic de 10 horas im
partido na Casa da Xuventode; e o ci
clo Cinema e banda deseñada (do 6 
ao 8 e Outubro ás 20,30 h. no Cine 
clube Padre Feixoo). Tamén organí
zanse unha chea de exposicións: Xe
sus Campos. Unhavisión aguda e 

. vertixinosa de Galiza, recompilación 
das creacións de Chichi Campos (Li
ceo Ourensán), 5ª Expofanzines. Ex
posición internacional de fanzines e 
prozines de BD con vários centos de 
publicacións de BD dos rnáis diferen
tes estilos e proq:déncias (13 países), 

axenda 
vez durante o tempo comprendido en
tre o 1 de Marzo e o 31 de Decembro 

. de l 994 en calquer meio de comunica
ción de calquer localidade do Estado. 
A organización aceitará como máximo 
dous traballos por a.utor que se apre
sen taran, antes do 5 de Xaneiro de 
t995, na Casa do Concello de Lalin 
nun sobre pechado dirix ido ao alcalde, 
no que conste: Para o Prémio Gastro
nómico Alvaro Cunqueiro: As obras 
apresentaranse por cuadruplicado a 
través do recorte do' periódico no que 
foron publicadas, pegados en fólios 
·DIN A4, acompafjados doutra folla no 
que aparezan o nome e enderezo do 
autor e a data de publicación do exem
plar. No caso ·de artigos de rádio ou te
levisión, deberanse remesar tres fitas 
na compaña da certificación do direc
tor da emisora na que conste a data e o 
nome do programa no .que foi emitido. 
Os prémios divídense en: 1 º con 
500.000 pta., 22 con 250.000 pta., e 32 

con 100.000 pta. Os traballos premia
dos pasarán a ser propiedade das enti
dades convocantes e o fallo do xurado 
terá lugar en Lalin co gallo da Feira do 
Cocido de 1995. 

Curso de teatro 
e video en Vigo 
A Asociación de Vic1ños de Teis coa 
colaboración da Concellaria de Rela
ción Cidadás d.e Vigo, oferece de bal
de cursos de teatro e vídeo de 30 ho
ras. Os interesados poden inscribir na 
Asociación: Gerardo Campos, 2. Vigo. 
Teléfono (986) 26 12 89. 

Cursos 
do Ateneo Santa Cecilia 
O Ateneo Santa Cecília de Marin ar
tella unha série de cursos (pintura, en
cademación, inglés, música, baile e se
rigrafia) dunha duración de 9 meses a 
partir de Outubro. Información en: Ca
racol 36, baixo. 36900 Marin. Teléfo
no (986) 88 02 83. • 

inclue unha sección de venda (Casa 
da Xuventude); Gallardo. Pulp Art, 
páxinas de cómic e ilustracións do 
co-áutor de Makoki (Museu Munici
pal); Superlópez, páxinas orixinais 
do superheroe criado por Jan; e as · 
obras premiadas e escollidas nos con
cursos IV Certame Ourense de Ban
da Deseñada (Museu Municipal); X 
Concurso Galego de Banda Deseña
da (Casa da Xuventude), e 111 Con
curso de Banda Desenhada-Lou
lé/94, o concurso para autores noveis 
maís prestixioso de Portugal (Casa da 
Xuventude). As xornadas pechan o 
dia 8 de Outubro co Encontro de 
Banda Deseñada, a partir das 11,30 
da mañá na Casa da Xuventude e até 
última hora da tarde haberá reunións 
e mesas redondas con invitados pro
cedentes de todo o estado e Portugal. 
Horário de exposicións: Casa da Xu
ventude (988 22 85 00) de 19 a 21,30 
h. Museu Municipal, de 11 a 13,30 h. 
e de 18 a 21 h. (Domingos só de ma
ñá). Liceo Ourensán (988 22 06 50) 
de 19 a 21 h.• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ,. 
• • • • • • • • 

Camiseta 
Sudadeira 

800 pta 
1.500 pta 

(Máis gastos de envio) 

'W' 

Pedimentos a: 

:ANOSATERRA 
Príncipe 22, baixo 
36202 Vigo 
atrovés de cheque 
bancário e 
especificando tallo: 
pequeno, mediano, 
grande ou cotivos 

• • • • • • 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O trinque 

Üiscos 

Acaba de publicarse o 
novo disco do Gaetano 
Ve/oso, que se chama 
Fina estampa, título 

· dunha canción de 
Chabuca Granda. 
Efectivamente, o 

A.núncibs de balde 
• Véndese· casa de pedra sen tellado, 
con finca. (981) 57 09 13. 

• Oferécese moza responsábel para 
traballar de canguro. (981) 19 11 09. 

• Véndese armário lacado de 4 por
tas. (981) 57 09 13. 

• Alúgase en Vigo vivenda amobla
da para estudantes, fácil acceso á 
universidade. Con calefacción. (986) 
20 16 08. 

• Os Comités Abertos de Facultade 
de Lugo irnos organizar en Novembro 
e Decembro as I Xornadas sobre o na
cionalismo gal ego: pasado, presente e 
futuro. Ademais das charla -colóquio 
faremos unha exposición con fotos, 
cartazes, pegatinas, libros, actas, etc. 
Todos aqueles que queirades ceder 
material para a mostra podedes en
víalo xunto cos vosos dados a: CAF 
Lugo. Escola Politécnica Superior de 
Lugo. A venida de Madrid, 81. 27002 
Lugo. Máis información no fax (982) 
24 18 35, ou perguntando por Xavier 
no teléfono (982) 48 75 78. 

• Home de 30 desexaria receber co
rrespondéncia de rapazas de idade si
milar, cultas, boas e xenerosas, que gus
ten de viaxar e de coñecer todo o refe
rente ao país: a sua língua, a história, a 
literatura. A miña actriz preferida é Pas
tora Vega, o músico Aute. X.M. 
R/Ángel Revollo, 9-12• 150Q2 A Coruña 

•Vendo Citroiin BX. PO-W. Chamar 
de 15,30 a 16,30 h. ao (986) 29 41 83. 

• A Coordenadora para o Estudo dos 
Mamíferos Mariños (CEMMA) ven 
de poñer en marcha unha campaña 
contra a pesca con redes de deriva 
no Atlántico norte, para colaborar na 
presión aos organismos de pesca da 
Unión Europea . A campaña consiste 
no envio masivo de postais ao minis
tro de pesca da UE Jochen Borchert, 
solicitándolle a desaparición desta for
ma de captura destrutiva nas augas do 
Atlántico. Calquer persoa que queira 
colaborar pode solicitar as postais ou 
un orixinal para auto-editalas, envian
do 50 pta. en selos novos a: Anxeriz 
19, 52 D. Milladoiro (Ames). Ou cha
mando ao teléfono (981) 52 07 69. 

• Necesítase mestre de galego para 
clases particulares. Chamar ás tardes ao 
(986) 4 l 51 21, e perguntar por Eva. 

•Vendo chalet de 2 plantas máis ga
raxe e 2.550 m2 de terreo en Asados 
(Rianxo). (923) 26 76 57 . 

• Asociación Máximo Gorki. Curso 
de idioma ruso con 5 níveis, a partir 
do 3 de Outubro, amais de cursos de 
xadrez e danza folk dos países do les
te. Todos impartidos por persoas alta-

Cinema 

Con T de Thriller 
O Consórcio de Santiago organiza un 
ciclo de cinema que vai até o Domingo 
2 de Outubro no 'Teatro Principal con 
tres pases diários: ás 18, 20,30 e 23 h. 
Seguindo o horário o Xoves 29 proxec
tan Dispara! de Carlos Saura, A coUei
ta de David Marconi e Atrapado polo· 
seu pasado de Brian de Palma. O Ven
res 30, Un día de fúria de Joel Schu
macher, Un paso en falso de Carl Fran
klin e Guncrazy de Tamra Davis. O 
Sábado l, Atrapado polo seu pasado, 
Guncrazy e Un paso en falso. O Do
mingo 2, Na liña de fogo de Wolfgang 
Petersen, Atrapado polo seu pasado e 

baiano interpreta nesta 
gravación 
exclusivamente 
composicións en 
español, as intluéncias 
do continente que 
rodea ao Brasil. As 
veías abertas da 
América latina.• 

mente <iualificadas. Para máis infonna
ción chamade ao teléfono (986) 22 44 
57, de 5 a 9 da tarde, de Luns a Venres, 
ou pasar pola nosa asociación: Marqués 
de Valadares, 14-1 !! oficina 5 (Vigo). 

• Convocatória Vinte anos sem 
Franco. Guardarle todas as moedas 
de Franco. Nao as gastedes, nao as 
entreguede nos bancos! Para acto de
mocrático a celebrar no 20 cabodano 
da sua morte. Permanecede atentos. 
Seguirao instru~oes. 

• Libro de poemas, O devalo do mar 
(Compostela, 1993), de Rafa Villar. 
Prezo: 1.200 pta. (incluído o ga to 
de envio contra reembol o). Os pri
meiros pedidos receberán, ademai e 
de balde, o primeiro libro do autor, Li
quei da memoria. enderezo: Rafa Vi
llar. Calzada do Carme de Abaixo, 10-
2º C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34. 

• Mestre busca traballo: livrarias, 
editoriais, distribuidor .•• ou calquer 
outro. (981) 69 56 82. A Coruña. 

• Carneceria cede direito de explo
tación grátis por non poder atendela. 
Vendo maquinária e ensino oficio. 
(981) 26 09 89. 

• Rota dos embalses en catamarán . 
Polos encoros de Belesar, Os Peares e 
Santo Estebo. Información no (982) 24 
29 27 ou 24 29 22. Recoméndase re
servar praza. 

• Quero mercar o libro Yo creo en la 
clase obrera de Francisco García 
Salve. Perguntar por Xoán Xosé no 
(981) 32 50 18. Chamar de Lun a X o
ves, entre a 9 e a 11 da noite. 

• Licenciada bilingüe dá clases de ale
mán. Todo o nívei . Conve acións e 
tradución . (986) 23 04 54. Vigo. 

• Aluga- e apartamento-e túdio 
com calefac~om e agua quente. Da
lhe o sol, ideal para e tudante. Gasto 
de comunidade incluídos, 36.000 pt.a. 
(986) 49 06 88. 

• Afeccionado ao futbol galego qui
xera conseguir gravacións das can
cións ¡Hala Celta!, O Celtiña e Folia
da do Celta, que cantan os grupo A 
Roda e luada de Vigo. E crevede a: 
Xabier Romero. O Lagar.Ruado Ulla, 
l -3 2A. 15940 Póvoa do Caramil'ial. A 
Coruña. (981) 83 06 77. 

• 1n Proxecto literário. Unha reví ta 
artístico-líterária a partir dun grupo so
cial-alternativo. Comprende un mono
gráfico A crónica dunha xeraci6n per
plexa, amais dun Contido aherto para 
amosar as diferentes manifestacións 
artísticas das colaboracións. Racha co 
tabu e colabora connosco. Apartado 
44. 36930 Bueu. • 

Guncrazy. As billeteiras abren ás 5 so 
serán e as entradas van a 300 pta. 

Rosencrantz e 
Guildernstern morreron 
De Tom Stoppard (Grande Bretaña 
1990). Pásana o Mércores 5 de Outu
bro, ás 8,30 da noite, no auditório do 
concéllo de Vigo dentro da programa
ción do Cine clube Lumiere. O seguin
te filme do cine clube (Mércores 12) é 
Cara de Anxo (USA 1953) de Otto 
Preminger. As entradas van a 300 pta. 
e o abono mensual a 1.000 pta. Maior 
información no (986) 22 09 10. + 



Teatro 

O espírito do bosque 
Falcatrua pon en cena a obra O espíri
tu do bosque o Xoves 29 en Carballo. 

Maltraste 
Un títere e un pallaso son a base da 
obra Maltraste dirixida aos máis cati
vos, e interpretada polo grupo Trécola. 
O Venres 30 en Zas. 

31 
Novo espectáculo de Materile Teatro 
que aproveita as caracteristicas espe
ciais da sala Galán (Santiago). O núme
ro máximo de espectadores por función 
é 31. Pódese ver do 3 ao 15 de Oütu
bro, con funcións de Luns a Sábado ás · 
9,30 da noite, na sala Galán. Informa
ción e reservas no (981) 58 51 21. 

As bodas de Fígaro 
Teatro do Noroeste interpreta a obra 
de Caron de Beaumarchais baixo a di
rección de Eduardo Alonso, o Sábado 
1 en Narón. Teatro do Noroeste volta 
ao cenário o Sábado 8 en Moaña coa 
obra Doberman de Amón Reixa. 

Commedia, un xoguete 
para Goldoni 
bllomoltran ia coa ua impresionante 
repre entación para todo o público , 
Commedia, o Vcnre 7 en Arteixo. 

Ai, Carmela! 
A obra de Jo é Sanchís Sinisterra, in
terpretada por Taifa Teatro o Venres 
7 en Culleredo. 

O polbo 
Teatro de ingures pon en cena O 
polbo (A l'isión hircá11ica do mundo) 
de Stabuskaw Igancy Witckiewicz. O 
Venre 7 en Ribeira. 

O candil marabilloso 
TeaU'o de títere para cativo con Vi
ra volta e a obra O candil marabil/oso. 
O Venres 7 en Lalin. 

Fr ir 
P r aroza Teatro o Sábado 8 en Na-

Música 

Antón de Santiago. 

Solistas 
de San Petersburgo 
Actuan o Xoves 29 no Teatro Princi
pal de Ourense. 

Celia Cruz 
Actua o 1 de Outubro no Coliseum da 
Coruña. 

Orchestre 
Revolutionaire et 
Romantique 
O 5 de Outubro no Auditório de Gali
za (Santiago), baixo a dirección de 
John Eliot Gardiner. 

Antón de Santiago 
O Yenres 7 de Outubro en Padrón. 

Exposicións 

Veiga Roel 
O Museu Provincial de Lugo inagurou 
o Xoves 22 de Setembro amostra Vei
ga Roel, fotografias 1954-1964 orga
nizada polo Centro Galega de Artes da 
Imaxe (CGAI), que ficará no museu de 
lugo até o 9 de Outubro (aberta de 
16,30 a 21 h. de Luns a Venres, de 
10,30 a 14 e de 16,30 a O h. os Sába
dos, e de 11 a 14 h. nos Domingos). 

Val de arte 
Até o 30 de Setembro na Aula de Cul
tura Caixagalicia e Casa da Cultura do 
Barco (a berta de 19 ,30 a 1,30 h., Sába
dos de 11 a 13 h.). O concello do Bar
co artellou a terceira edición do certa
me Valdearte no que foron selecciona
dos 17 pintores e 6 escultores que ago
ra expoñen na Aula de Cultura Caixa
gal icia e na Casa da Cultura da vila. 

Casa das Artes de Vigo 
Acolle tres mostras: as- fotografias de 
Xurxo Lobato en O Camiño de San
tiago desde o ar (até o 14 de Outu
bro), História dun proceso, obras 
escollidas 1961-94 do pintor Orcajo 
(até o 22 de Outubro), 

Corcoba 
Até o 3 de Outubro na Nova Sala de 
Exposición Caixavigo. Laborábeis de 
19 a 22 h. e festivos de 12 a 14 h. A 
pintura de Víctor Manuel Corcoba é 
de caracter figurativo, realizada nunha 
rica gama de cores apagadas e frías 
que ilustran principalmente pequenos 
portos pesqueiros de Euskadi. 

Albina 
Ferreirós Espinosa 
Do 4 ao 17 de Outubro na Sala de Arte 
Caixavigo, 

Ignacio Pérez ] ofre 
Expón obra recente na galería Trinta 
de Santiago até o 22 de Outubro. 

Casa de Galiza 
en Madrid 
Acolle duas mostras do 5 ao 25 de Ou
tubro. Obra do pintor Manuel Quiro
ga pertencente ao Museu de Ponteve
dra, e mafs Esculturas en cartón co
rrugado de Osvaldo DecasteUi. Infor
mación no (91) 595 42 00. 

Antoni Tapies 
A Ca a da Parra (Santiago) expón 21 
gravado en grande formato de Antoni 
Tapie. 

Pintores do reinado 
de Felipe IV 
Até o 23 de Outubro no centro cultural 
Caixavigo (de Lun a Venre de 19 a 

Antón de Santiago 
é Xefe do Seminá
rio de Canto do 
Con ervatório de 
Música da Coruña, 
ten cantado en 
Portugal, Franza, 
Sufza, Itália e 
América latina. É 
autor do libro Voz 
de Ca1110, sobre 
técnicas de canto, 
e ten no mercado o 
.CD No bico un 
cantar. Considera
do un dos mellores 
intérpretes da música galega. 

Praza do Toral 
Dous concertos na praza de Santiago: 
o Xoves 29 con Na Lua e o Venres 30 
que actua Jeff Jerolamon Swing 
Thing. ·Os dous son ás 11 da noite. En 
caso de mal tempo os grupos actuarán 
no Teatro Principal. 

Heredeiros da Crus 
Do mellar jrunje galego, o Sábado 1 
de Outubro, ás 9,30 da noite no bar 
Aturuxo de Bueu. · 

] oaquín Sabina 
O 5 de Outubro no Pavillón Municipal 
de Lugo e o 6 no Coliseum da Coruña. 

ax en da 

A casa desatiuzada, de M! Xosé Castaño, óleo sobre táboa (73x60 cm}. 

22 h., Sábados de 12 a 14,30. e de 19 a 
22, Domingos de 12 a 14,30). A mos-

. tra conta con 38 obras do museu do 
Prado feitas ao redor do reinado de Fe
lipe IV (1621-1665) polos pintores Ve
lázquez, Ribera, Zut"barán, Alonso 
Cano, Arrellano, Mazo, Escalante, 
Pereda e Rizzi. 

Equipo 57, no Auditório de Galiza. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Danza 

Ballet Nacional 
de Cuba 
Un dos primeiros conxuntos do mundo 
da Escola de ballet rusa. O Venres 30 
no Pazo de Congresos da Coruña, e o 
Sábado 1 centro cultural Caixavigo. • 

Cuarteto de corda Eber. 

Psilicon Flesh 
Funk-metal cos Psilicon Flesh de Ma
drid. o Sábado l de Outubro ás 12 da 
noite, na Iguana Club de Vigo. 

Cuarteto de corda Eber 
O Yenres 7 de Outubro en Cervo. 

Banda de música 
de Xinzo 
Actua o Xoves 6 na Estrada. 

Banda de gaitas 
de Ares 
O Mércores 5 en Arzua. t 

Maribel Bao 
Expón as suas pinturas até o 3 de Outu
bro, na sala Caixavigo (laborábeis de 7 
a 10 no serán e festivos de 12 a 14 h.). 

Meninas viaxeiras 
Até o 4 de Outubro no centro social 
Vite de Santiago. · 

Ramón Rivas 
Expón os seus óleos no café Rua Nova 
(Santiago). Até o 30 de Setembro. 

Retratos fotográficos 
De Xosé Abad. Até o 7 de Outubro na 
Casa Charry de Oleiros. 

Pintura moderna galega 
A galería Volter de Ourense acoife a 
mostra colectiva Panorama actual da 
pintura moderna en Galiza. Aberta 
até o 15 de Outubro. 

AntónMouzo 
Pintura na galeria Atlántica da Coruña. 
Aberta até o l de Outubro. 

Equipo 57 . 
Até o 23 de Outubro no Auditório de 
Gal iza (Santiago), de Martes a Domin
go de 12 a 19 h., Luns pechado. En 
Maio de 1957 se reunen en París Ángel 
Duar~e. José Duarte, Agustín Iba
rrola e Juan Serrano, baixo a influén
cia da obra do .escultórica de Oteiza e 
as tendéncias imperantes en Europa 
crean o Equipo 57. O Alcalde de San
tiago Xerardb Estévez expón que "Re
visar hoxe a obra do Equipo 57, trinta e 
seis anos despois da sua reunión, trinta 
un desde a sua disolución, é unha cha
mada a revisar os presupostos da arte 
española de vanguarda. O periodo 
transcorrido é ahondo amplo como pa
ra intentar facer unha leitura desde a 
obxectividade (pois non era a sua a no
va obxectividade?) dun capítulo, inten
so se breve, da creación artística da xo
ve posguerra, que houbo de buscar fóra 
o alimento intelectual...". 

Eugenio Fernández 
Até o 30 de Setembro na Casa da xu
ventude d.e Vigo, Eugenio Femández 
expón obra fotográfica tomada en Sui-
za, Alemaña e Vigo. · 

O lobo 
A situación actual e expectativas de 
conservación do lobo na mostra que 
garda a Asociación de viciños da Sal
gueira até o 6 de Outubro. 

Cuba, a loita dun povo 
O pub Joam Airas de Santiago acolle 
un amplo reportaxe gráfico de Delmi 
Álvarez realizado durante a sua están
cia en Cuba. 

Bienal de Arte 
de Pontevedra 
A XXIII edición da Bienal de Arte de 
Pontevedra fica aberta no Pazo Pro
vincial con obra de Juan Usle, 
Namste e de novos mestres alemáns 
da colección Grothe do Kunstmu
seum de Bonn; no Teatro Principal 
onde expoñen participantes no certa
me Novos Valores 94; e no edificio 
Sarmiento do Museu Provincial, que 
acolle unha mostra de Virxilio Blan
co (1896-1948) .• 
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Primeira exposi~áo do surrealismo ou 
náo, até o 29 de Outubro na galeria Sao 
Mamede (07-351-1-397 32 55). Monta
da por Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny 
e Pereira Cutinho, para responder ao pa
norama Bosch-surrealistas apresentado 
no Museu de Arte antiga. Reúnense do
cumentos de anteriores exposicións, cu
riosidades várias e algunhas obras orto
doxas ou non de António Paulo Tomaz, 
Femando José Francisco, António Qua
dros, D' Assump\:ªº , Eurico, Gon\:alo 
Duarte, Jorge Vieira, Paula Rego, Carlos 
Calvet, MáJ;io Botas e máis dos próprios 
Cesariny e Cruzeiro Seixas. Brincadei
ras elásticas de Joao Mota, até o 30 de 
Outubro no Centro de Arte Moderna, 
unha instalación interactiva. Despois de 
amanhá, até o 18 de decembro no Cen
tro Cultural Belém (07-351-1-3010 96 
06). Unha mostea sobre o panorama con
temporáneo das artes plásticas, privile
xando aos artistas portugueses, pero 
cunha escolma de nomeados artistas es
tranxeiros. Comprende pintura, escultu
ra, fotografia e arte pública entroutros 
soportes. Lisboa subterranea, acé 31 de 
Decembro no Museu de Arqueologia 
(07-351-1-36 00 00).0ito séculos de 
Missiona~áo Portuguesa, até Decem
bro no Mostério de Sao Vicente de Fora 
(07-351-1-888 56 52). Divulga as máis 
significativas testemuñas materiais das 
misións portuguesas. Comprende cerca 
de seiscentos obxectos utilizados ou pro
ducidos en zonas de expansión portu
guesa: obras de arte, obxectos etnográfi
cos, manuscritos, cat~ismos e vocabu
lários en línguas indíxenas. O visitante 
poderá consultar unha base de dados con 
imaxes relativa ao património consegui
do en zonas de influéncia portuguesa. 
Fado: vozes e sombras, até final do ano 
no Museu Nacional de Etnología (07-
351-1-301 52 64). Unha inédita visión 
do fado, que fai un tratamento- científico 
do tema ameio dunha relación apaixoada 
co motivo. A mostra é resposabilidade 
de Joaquim Pais de Brito, Benjamin Ne
reira, Vitor Bandeira e António Belém, 
prescinde do exceso de materiais para 
resaltar a presenza e o significado dos 
obxectos expostos. 

Teatro · 

Alguém o/hará por mim no Teatro 
Aberto 

O estranho caso da tia do metro de 
Femando Gomes, no Comuna (07-351" 
1-727 18 18). Rimbaud-Une Saison 
en Enfer, no Teatro Ibérico (07-351-1 -
868 25 31 ), con texto de Paulo Ventu
relli, un espectáculo á solo, onde o ac
tor Onivaldo Dutra interpreta Nicholas 
Arthur Rimbaud. Europa náo! Portu
gal nunca!!, no Teatro Municipal Sao 
Luiz (07-351-1-347 12 79). Espectácu
lo a sólo de Mário Viegas na continui
dade de Mário Gin-Tónico (baseado en 
textos de Mário-Henrique Leiria) e To
tó (baseado en textos in~ditos do humo
rista Tóssan). Europa 11áo! inspírase, 
segundo apunta a Agenda Cultural da 
Cámara Municipal de Lisboa, "en tex
tos dos humoristas Yasquinho Des
grai;:a, Mu\:ulmana Polimento Cobardo
la, Passarinha Estádio do Bessa-Luís, 
Manuel Triste, Maria Teresinha Peixin
ho na Horta, Paulo Janelas, más-lín
guas, maus ffgados, cirroses; dichotes, 
prés. e pós modernos, e outras cagan\:aS 
e andan\:as". Sexo, petas e feira, peza 
final do curso de teatro artellado pola 
Junta de Freguesia de Camide. A gran
de mágia no Teatro Municipal de Sao 
Luiz. Comédia en tres actos de Eduardo 
De Filippo, iflterpretada pola Compan
hia Teatral do Chiado. Alguem Olha
rá por mim de Frank McGuinness, po- , 
lo Novo Grupo de Teatro no Teatro 
Aberto (07-351-1-797 09 69). • 

Información xcral 
, dos actos de Lishoa/94·no tell'. 

((17-351-1) 3.¡(, 06 50/.¡J. 

• 
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· Raymond Villeneuve 
'Os quebequese:s están p·or unha independéncia á carta' 

R aymond Villeneuve, fundador 
da Frente para a Liberación 

do Québec, nos anos sesenta, 
sofreu condena de cárcere e hoxe 
pertence ao Partido Quebequés 
que ven de gañar as eleicións. 

• IÑIGO BILBAO .. 

O P.O. sempre tratou de se 
gañar aos inmigrantes pero, 
quenes non se queren inte
grar, din que non tacemos o 
suficiente. · Tamén recoñece di
reitos aos anglo-quebequeses. 
O que foi conquista e priviléxio, 
hoxe recoñécese como direito: 
hospitais, universidades ... O 
P.O. está disposto a recoller 
estes direitos na futura Consti
tución. Pero non lles abonda. O P.Q. mantén a sua promesa de facer 

un referéndum sobre a independéncia. 
Hai posibilidade de vencer? 

Si haina, ainda que os inquéritos parecen 
anunciar o contrár-io. Orabén, cando á 
xente se lle pergunta se é o Governo que
bequés quen debe cobrar todos os im-

. postas, quen debe formular as nasas leis 
ou asinar os pactos de carácter interna
cional, máis do 70% di que si e esa é, en 
definitiva, a base da soberania. Parizeau 
dicia que a xente quer "soberania á car
ta". Non sei por que acorre, pero asi é. 

Outro dado a ter en conta é que, segun
do ·eses mesmos sondeos, a maioria dos· 
quebequeses-franceses están a favor da 
independéncia. Quen cámbian a porcen
taxe son os anglo-quebequeses e os imi
grantes que, nun 90%, están en contra e 
.forman entre todos unha franxa do 8% do 
eleitorado. Non sei que acorrerá, pero 
pode pasar que a maioria, máis da meta
de, dos quebequeses-franceses digan 
que si, e perdamos por eses votos. Se é 
asi, haberá problemas. 

Novas condicións 

Cambiaron as condicións desde 1980, 
cando gañou o non? 

Si, no 80, por exemplo, só unha das tres 
grandes centrais sindicais, a Federación 
de Traballadores do Québec, militou pota 
independéncia, e hoxe fanno a prática to
talidade dos sindicatos e organizacións 
populares. 

Ademais, acumulamos experiéncia. No 
80 moitos compatriotas identificábanse 
ainda co Canadá, como canadianos-
franceses. O naso povo tivo un desen
volvimento ao longo da sua história: pri
meiro fumos canadianos, franceses na
das aquí; tras a ocupación inglesa e, pa
ra diferenciarnos dos anglo-canadianos, 
chamabámonos canadianos-franceses; 
desde 1960, co auxe dun novo naciona
lismo progresa a idea do Québec e, cla
ro, se vamos a libertar ao Québec so
mos quebequeses. 

Soños socialistas 

Pódese entender que o 
P.Q. é unha espécie de 
frente nacional? 

Si, é un partido clásico pero 
ao mesmo tempo ten caracte
rísticas de frente. Quizais me
nos claras que antes, cando 
se soñaba polo socialismo ... 

Que cámbiou para que de
saparezan eses soños? 

Québec evolucionou moito 
nos últimos 30 anos . Po r 

"No so case nengunha entidade apoiaba a independéncia, hoxe exemplo, nos 60 0 naso povo 
fano case todas". só controlaba o 20% da eco-
Este é un proceso que se iniciou hai tan 
só 30 anos e no 80, cando o referéndum , 
a maioría da nasa xente ainda se consi
deraba canadiense-francesa. 

Hai, por último, unha cuestión política de por 
medio: historicamente a estratéxia do naso 
pavo foi a de ir acumulando poderes dentro 
da Federación. Durante o que se chamou a 
"Revolución Tranquila" e tamén no 80, a 
xente cria, e asi llelo prometeu Ottawa, que 
dentro. do Canadá poderia ·avanzar no auto
governQ. Desde 1990 esta via esta acabada. 
Hoxe, se o noso pavo quer desenvolverse, a 
única vla é a independéncia 

Se gañase o non, seria o derrad~iro re
ferendum? 

Isa depende. Xa comentei a posibilidade 
. de que· se perda o referendum polos imi
grantes e os ingleses. Hoxe ninguén pen
sa en problemas, pero o Québec é igual 
que todos os povos: non nos gesta a 
guerra, nen a violéncia. Non hai pavo 
que o desexe, pero acorre. Se este povo 
non ten posibilidades de progresar e ve 
frustrados os seys intereses, pode che
gar á violéncia. E unha posibilidade. Se 
perdemos por isa, e os imigrantes· se
guen chegando, teria sido a nosa derra
deira oportunidade. 

nomia e hoxe controlamos o 60%; naquel 
período a lgrexa e o escurantista Partido 
Nacional controlaban a conciéncia da no
sa xente, control que desapareceu froito 
da Revolución Tranquila, das grandes re
formas e do acceso masivo á educación. 

Dez anos de F.L.Q., que deixou de her
danza nos 90? 

Eu atopo xóvenes que leron a história ou 
que os seus país ou profesores faláron~ 
lles da Frente e entre eles hai alguns que 
soñan con facelo volver. Hai un descon
tento cada vez máis agudo. lso é F.L.Q. : 
É o descontento que exixe unha respos
ta. Orabén, a maioria rechaza os méto
dos porque hai posibilidades de lograr a 
independéncia por via democrática. 

E os autóctonos? 

Ese é un grande problema. Ainda hai 
xente que di que non estamos no naso 
país, que vivimos no país dos índios. Ain
da que antes a nasa xente mantiña unha 
postura aberta, os acontecimentos do 91 
cos mohawks e o seu rechazo ao desen
volvimento de Hidro-Québec foi cambiar 
a sua opinión.• 
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TRES EN RAIA 

Manuel 
Meilán 
• VÍCTOR F. FREIXANES 

M orreu Meilán, o vello Meilán , 
en Montevideo . Recordo os 
seus olios húmidos cando nos 

despedimos hai catro ou cinco anos 
no aeroporto de Carrasco, acompaña
do do seu amigo Manuel Canabal, ir
mán de Xesús Canabal, un dos gran
des mecenas da emigración e do ga
leguismo en América. "Dalle recordos 
a toda aquela xente", díxome. E a min 
recordoume a meu avó. 

Conteino pouco despois no prólogo 
do libro de Cristina Samuelle ("Con
versas con Manuel Meilán") : están 
morrendo os nasos avós, os avós de 
América, os da memoria emigrante, 
os da dignidade da historia, que fixe
ron posible -co seu sacrificio e o seu 1 

esforzo- que hoxe esteamos talando 
aquí dende un horizonte distinto, máis 
aberto, sen perder a nosa identidade. 

Vai para corenta e cinco anos que tó
dolos domingos, ás nove e media da 
mañá, dende Radio Carve de Monte
video se emite o programa máis anti
go da radiofusión en lingua galega: 
"Sempre en Galicia". Meilán estaba 
entre os seus fundadores , xunto con 
Canabal , Alfredo Somoza , Antón 
Crestar, Luis Tobío ... Nunca fallou no 
micrófono. Este domingo será a pri
meira vez.+ 

VoLVER Ao REGO 

S emella que hai un consenso ab
soluto na petición de penas 
máis severas contra os narco

traficantes xulgados en Madrid. 

Contado, os agora condenados na 
capital de España teñen un marcado 
acento galega, unha vestimenta ben 
lonxe da própria das clases altas e 
unha función demostrada de trafican
tes baixos e médios, de, descarrega
dores de praia. Ternos o direito a sos
peitar contra operacións que toman a 
Galiza como a Sicília española, por
que na história dos cen últimos anos 
foron os fidalgos galegos, os burgue
ses desta terra -individualistas e ca
tivos de miolo, é certo- os arras dQ.s 
por maragatos, funcionári x -
liad ores da Corte. Que · n qu ~ 
máis droga entra por 7 :t Jas we . ~ 
empecen por aí. Ese · onf g ~ 
na xustiza española.• ~ 




