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Pescanova vende a un ha .empresa
holandesa a sua división comercial
A transnacional agro-industrial
Unilever, de asento neerlandés, comprou recentemente
parte da estrutura de comercialización de Pescanova. Por esta venda de activos, a empre·sa

símbolo da pesca galega cede
o seu domínio no mercado de
conxelados ao tempo que inicia
o proceso de liquidar corenta
prazas do seu persoal de ofici(páx. 9)
nas.

As familias tradicionais desbanéan a
De la Dehesa no Pastor
Ainda que segue a ser o Director Xeneral do Banco Pastor,
Guillermo de la Dehesa perdeu
o control do Banco Pastor a
mans das famílias tradicionais,
nun episódio máis da loita entre
a burguesia. coruñesa de sempre e os novas empresários
emerxentes. A pouca decisión

do director imposto polo Banco
de España para facer a restruturación dentro do banco e os
maos resultados acadados pola
división banca de empresas
que controlaba diretamente De
la Dehesa, fixeron que este perdese poder e se fose inibindo
na toma de decisións. (páx. 7)

A venda dunha empresa en Cee
principal acusación contra Mário Conde
O affafre de Carburos Metálicos
é a principal proba incriminatór'ia
contra Mário Conde e o seu segundo, Arturo Romaní. Precisamente esta cuestión foi determinante para o ingreso de Romaní

en prisión. A Xunta de Galiza
aparece vencellada á polémica,
ainda que finalmente rematou
por non dar un aval para unha
operación de venda despezada
da compañia.
(páx. 4)

Salustiano Mato:
1
A reciclaxe non é unha utopia'
"O Plan da Xunta ten como eixo
queimar lixo nunha super-incineradora, pero se reciclas o papel
todo ese sistema se ven abaixo",
afirma Salustiano Mato, director
do único grupo especializado en
biotecnoloxia ambiental na Uni-

versidade Galega. Mato tense especializado nas técnicas de compostaxe e transformación de resíduos nos Estados Unidos, elaborando novas técnicas que non foron tomadas en canta polo actual
governo galega. (páx. 16 e 17)

1

Allariz gaña o prémio de
Urbanismo do Consello de Europa ·
O Consello Europeu de Urbanistas integrado no Consello de Europa, concedeu ao
concello de Allariz o Prémio
Europei de Planeamento Urbanístico e Recuperación Arquitectónica. O prémio foi
concedido pola "re.cuperación física, económica, meioambiental e cultural das marxes do Rio Ainoia no conxunto Histórico-Artístico de
Allariz". -

MANUEL
COLMEIRO
·Xosé Antón Castro
Monografía sobre o pintor
galego vivo máis universal.
130 páxinas.
56 ilustracións a toda cor.
Un fermoso agasallo de Nada!.

r··.

9

prémio seralle entregado
nun acto que se ha celebrar no
vindeiro mes de Marzo. O galardón do organismo europeu é
o máis prestixioso no seu xénero e é concedido segundo
critérios urbanísticos, sen intervención de representantes políticos. A vila ourensá competia
con outras trece cidades, entre
elas Berlin, senda a única do
Estado das trece seleccionadas para a escolla final.+

Amedo e Domínguez decidiron falaí para norí verse implicados polos
documentos de Roldán apare.cidos na Suíza

González ·e Aznar consideran aos GAL

casa·. ele Estado
ALFONSO EIRÉ

Felipe González e José Maria Aznar p.echan fileiras para que o Caso GAL pare ás portas do próprio Estado. A fuga de
Roldán foi o detonante que lle posibilitou a Garzón a apertura d9 sumário. Belloch ten asi unha magnífica disculpa para
seguir a desmantelar a estrutura paralela que funcionaba en Interior, segundo demanda a Seguridade Europea. Amedo e
Domínguez esquecen o indulto e deciden colaborar para non verse implicados noutro sumário.
Baltasar Garzón puxera un X
coroando o organigrama dos
GAL cando PSOE e PP impedi' ron no Parlamento español todo
aceso ao coñecimento dos fondos reservados. Era a tapadeira
· que imposibilitaba despexar a
incógnita demostrativa dos crimes de Estado. Faltaba o resultado da ecuación política: policias españois igual (=) a mortos
bascos por (x) diñeiro dos fondos reservados máis (+)implicacións políticas menos (-) 23-F
por (x) presións militares e despéxese a incógnita.
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Once anos despois, esta ecuación non teria nengun senso xurídico , pois prescribiria regulamentári amente. Pero o xuiz
Garzón, despois de pasar polo
Ministério do Interior, decid.iu
abrir de novo o caso á vista de
novas pistas sobre os fondos reservados aparecidas a raiz da
fuga de Luis Roldán.
A investigación das contas do
Ministério do Interior na Suiza
posibilitou unha comisión rogatória por parte de Garzón. O inculpamento e fuxida de Roldán levou consigo a dimisión do Ministro .Corcuera e a posterior do seusucesor Antoni Asunción. Desaparecia asi non só un dos tapóns políticos máis importantes
para conti,nuar a investigación,
senón que o novo Ministro de Interior, Juan António Belloch, víase imposibilitado por mor dos
acontecimentos, a dar marcha
atrás nas promesas de indulto
para os únicos condenados pelas actividades dos GAL, Xosé
Amedo e Michel Domínguez.
Só era preciso agardar o momento no que os ex policias,
disfrutando do réxime de terceiro grado na ·prisión, se visen
traicionados nas promesas realizadas por Corcuera e decidisen
rachar ce seu siléncio. Garzón
deulles un empuxón facéndolles
saber que os novos dados aparecidos na Suiza poderia levalos
outravolta ao cárcere e prometéndolles se colaboraban que
non se abriría de novo o, seu
proceso. As suas declaracións,
realizadas primeiramente ao
diário El Mundo que fixo chegar
as cintas a Garzón, e posteriores careos ces seus xefes policiais, levaron a Sancristóbal, Alvarez e Planchuela ~ cadea e o
encausamento de Hierro e
Sáinz Ocesa, en liberdade baixo
fianza de 1O millón~ de pesetas.

Desmontar a trama
Belloch era conscente, cando
negou o indulto a Amedo e Domínguez, en preséncia de Sancristóbal, de que estaba abrindo
un.ha po~~~ ~ reapertura do su-

PEPE CARREIRO

Xosé

mário dos GAL Pero, segundo
ran no seu interior amparándose
lle comentou a un seu colaborana loita antiterrorista.
dor, precisamente iso era o que
por
percuraba para rematar co desBelloch, o escollido por GonzáLugo
mant,elamento das redes mafiolez para levar a cabo esta mieste
sas existentes no
sión, con podeverán
seu Ministério.
res de supermi pasado
nistro, atopábaAgora tiña o amse sen forza suparo de saber
elloch era
que eses dados,
ficiente
para
consciente,
máis tarde ou
continuar coa remáis cedo, ián
mo del ación.
cando negou o
sair através do
Despois de conCaso Roldán, poindulto a Amedo seguir da Fráncia que cámbialo que era un exe Domínguez, de se a Catalá e
celente argumendemais cúpula
to para vencer as
que estaba
reticéncias exisantiterrorista,
tentes no próprio
con conexións
abrindo unha
Governo e no
directas e pouco
claras cos antePSOE.
porta
riores responsáreabertura do
be is, non ·era
Os acordes de
Trevis sobre sequen de cesar
sumário dos
guridad.e europea
ao responsábel
(a base de dados
da loita antiteGAL.
única leva dous
rrorista en Euskadi, o coronel
anos de retraso e
non se poñerá en
Galindo, despois
marcha mentres
de telo anunciaen
, non esteñan aded o xa en tres
el'.
¡¡;
cuados os. distintos Ministérios)
ocasións. Os militares nég·anse
w
....1
esíxelle ao Estado español o
a desmantelar a sua estrutura
oX
desmantelamento total dos rementres non se esfarele a traz
. ~uctos incontrolados q~e ope-:ma civil.
el'.
Amedo

paseando

e

'

á

º
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Pero hai máis. Sancristobal, Alvarez e Planchuelo, c·on · outros
integrantes da loita antiterrorista, e con. conexións directas de
negócios con Roldán, seguian a
funcionar como un contrapoder
en Interior, ponteando as pró-.
prias estruturas actuais. Moitas
das veces en benefício das
suas próprias empresas de tráfico de armas, seguridade e documentos, inclusive con servícios segredos doutros estados.
Os dados en poder de Baltasar
Garzón demostran que os fondos reservados foron usados por
alguns dos loitadores antiterroristas para enriquecerse persoalmente e montar estruturas de
poder á marxe do próprio Estado. Estes feitos animarian a Belloch a comunicarlle a Garzón
que as investigacións contarían
"co seu total apoio". Gónzalez teria que sucumbir ante a evidéncia de que é "millar que saltase o
escándalo através dos GAL, con
moita máis cobertura social, que
através de Roldán, pois deste
xeito perdería máis votos", segundo un deputado socialista.

Os GAL foron
apoiados como
pacto do Estado
despois do 23-F,
polo que Aznar
teria que repregar
os ataques a
González nestes
momentos.

Por outra banda, os GAL foron
apoiados como pacto do Estado
despois do 23-F, polo que Aznar
teria que replegar os ataques a
González nestes momentos. Ainda que oficialmente se desminte,
o encentro entre González e Aznar, na mesma noite na que ingresaba en prisión Julián Sancristóbal , é interpretada como
froito da "necesidade de facerlle
fronte a un problema de EstadE>".
Desde ese encentro, realizado
horas despois de Gónzalez recibir a Barrionuevo, Aznar mudou
a sua axenda completamente.
Tamén o fixo o ministro Belloch
que, ao producirse as detencións, se entrevistou con Alvarez
Cascos para informalo.+
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Os impliGados afirman que o terrori~mo de Estado.pertence a outros tempos

Julián Sancristó+bal, cando era governador civil, .
seria o redactor das notas-reivindicativas clos GAL
Julián Sancristobal, ex gov.ernador civil de Biskaia, Francisco
Alvarez ex xefe superior de policia de Bilbo e Miguel Planchuela, xefe da brigada de información en 1983, están culpados
de ser os fundadores dos GAL.
O xuiz Garzón acúsaos de ter
organizado o secuestro e intento de asasínato do cidadán basco Segundo Marey, aoque terian confundido co etarra Joseba Arregui. Os comisários Julio
Hierro e Francisco Saiz serian
os executadores materiais do
secuestro. Segundo as declaracións de Amedo e Domínguez o
Ministro Barrionuevo seria o
máximo responsábel, pero tamén estarian implicados cargos
políticos do PSOE en Euskadi,
como o delegado d9 governo,
Ramón Jauregui, ou o dirixente
Garcia Damborenea, hoxe próximo ao PP.
Segundo Amedo, Sancristóbal
tora o encargado de redactar a
primeira nota reivindicativa dos
GAL, a do secuestro de Marey.
Planchuela recoñeceu ter redactado tamén µnha nota reivindicativa, pero "só para deixar
constáncia do aparecido nos
xornais". Damborenea e Jauregui serian os máximos responsábeis políticos ·en Euskadi, con
eles tendo que comunicarlles as
accións a realizar na Fráncia.
O xuiz Garzón semella contar
coas probas documentais suficientes para demostrar estas
implicacións, algunhas xa recoñecidas polos inculpados, que
seguian mantendo entre si frecuentes s contactos, mesmo
empresariais. Sancristobal era o
valedor de Amedo e Domínguez
e Francisco Alvarez, que xa recoñecera ante Garzón en 1989
ter organizado o secuestro do
etarra José Maria Larretxea, es-.
tivo implicado nas escoitas o
xornal La Vanguardia. Duas son
as liñas de defensa que pretenden apresentar ante a opinión
pública os implicados e os seus
amigos. Unha de contextualización do problema, apresentando aos GAL como necesários e
outra como algo xa prescrito
que gurgulla de novo polo resentimento de Garzón.

meios empregados cos fins
perseguidos. Unha das persoas
implicadas por Amedo e Domínguez, García Damborenea
di comprender aos policías "ainda que non suscribo os plantexam entos". Na mesma onda
está outro dos implicados no
sumário, Ramón Jauegui , que
falou dos "grandes servícios ao
Estado destes policias", facendo non só unha contextualización da aparición dos GAL que
implícitamente os levaba ao
seu exculpamento, senón que
fixo un percorrido por actuacións semellantes realizadas
po~ "outros estados de dereito
cómo o francés coa OAS".
Mesmo o senador do PP, Alberto Ruíz Gallardón, desta
volta non ataca ao governo senón ·que se move nesa nebulosa de mesturar expticacións,
con comprensió_
ns que acaban
senda para a opinión pública
xustificacións.
Por se fose pouco, o ex Lendakari Karlos Garaikoetxea re~' sigue ·coa liña anterior, xustificordaba como felipe González
Defensa dos detidos
\cando "ainda que non campar- . alababa un método semellante 1
Quen foi máis alá foi o ex Minis- , tindo", as accións dos GAL.
ao dos GAL empregado polo
tro Barrionuevo. Seguindo na \ Este xeito de actuación (rexeiseu amigo venezolano Carlos
sua atitude de defensa dos detitado por (azóns morais) seria
Andrés Pérez. Tamén se lemdos non só arno- para o SUP non
bra agora publicamente unha
sou a sua disposó o mellar xeito
conferéncia do xenerat Andrés
sición
para
de loitar contra
Casinello, cando era xefe do·
apoialos ''. xurídi- Segundo
ETA, senón o
Estado maior da Guardia Civil,
ca e políticamenque deu ·millar
en Setembro de 1986, na que
te", senón que 1 Amedo,
resultado.
consideraba o enfrontamento
reclamou a soliETA-Estado como unha guerra
Sancristóbal
daried ade dos 1
Os_. outros sindie calificou aos GAL como "un1
"amigos e simpa- 11 tora
catos policiais
ha campaña imaxinativa, contizantes", man- J1
mostraron a sorducida con éxito". O diário El
dándolles tarxeencarregado dé, presa por "reabrir - País tamén recorda como antas de atento.
ao tern- · tes da aparición dos GAL alredactar a
\ opoasunto"
Por suposto, Baque atacaban
guns dirixentes socialistas basrrion uevo néga\ ~s
"intereses
cos manifestaban sen recato a
primeira
nota
se a deixar o esbastardos
de
admiración pala fórrpula coa
cano de deputaCsarz(m", escuque o xeneral De Gaulle liquireivindicativa
d o, ainda que,
dando as., actuadaría na Fráncia a OAS.
dos GAL..
segundo fontes
cións dellativas
socialistas Felipe
na "obedié-hcia
Agora, ademais de querer culGonzález xa llo
debida", ao te'mpar ao árbitro Garzón das fal- .
pediu en tres
po que reclaman (tas cometidas polo Estado, traocasións.
que "se clarifi- \tase de afirmar ou ben que o
quen as responmao dos GAL foi o seu xeito
Tan graves como as manifestasabilidades dos políticos".
chapuceiro de actuar ou que
cións de Barrionuevo son as
.
\ 'aqueles que qometeron os
realizadas polos sindicatos poNon son unicamente os sindia.tentados os paguen e nada
liciais. O Sindicato Unificado de
catos policiais e Barrionuevo os.. m\\is", esquecend o as responPolicia, o maioritário no corpo,
que tratan de xustificar os · saoilidades xerárquicas. •
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Os pousos do 23 - F
Os GAL non fixeron máis que continuar a guerra suxa en
lparralde posta en marcha polos servícios paralelos dos
últimos governos franquistas e mantida con distintas
siglas (Triple A, Batallón Vasco Español. .. ) nos primeiros
anos da transición, cambiando de siglas segundo os
ministros d.o Interior, entre eles Fraga lribarne. Pero a
posta en marcha dos GAL non obedecía tanto a sede de
vinganza ou a unha válvula de escape da xenreira por un
feito pontual, senón a unha direción política con
obxectivos claros e concretos: acabar co santuário
francés e forzar ao Governo de Paris a colaborar na
persecución de 'ETA. Carrero Blanco negárase a
contratar á máfia marsellesa como fixera De Gaulle para
acabar coa OAS argumentando, despois de pensalo
dous dias, que "non era cris~iano".
A posta en marcha dos GAL foi o froito do Pacto do
Capó asinado o 23-F, como o foron lexislacións ·
especiais caso da Lei Antiterrorista, a t.ei de Defensa
da Constitución ou a Lohapa. Os militares reclamaron
man dura contra ETA e os' nacionalistas parii deixar de
intervir na vtda política. O alemán vinculad.o á CIA,

Hans Josef Horchem, dirixiu a catro expertos mundiais,
un italiano, un do Masad, outro inglés e un
norteamericano, que realizaron un estudo sobre a
"cuestión basca" e apontaron as posíbe!s .alternativas
ao problema. A continuación puxéronse en marcha,
entre outras operacións oficiais, o chamado Plan Zen,
e, extraoficialmente, os GAL.
A natureza eminentemente política do GAL está a ser
agora demostrada pala implicaciór:i de Sancristóbal
que, cando o secuestro de Marey, non era xefe da
policia, senón governador civil. Sancristobal está
acusado de redactar o primeiro comunicado
reivindicativo dos GAL. Por aqueles tempos, Luis
, Roldán era governador en Nafarroa.
Pero os GAL non son un problema do PSOE, senón uri
problema de Estado. Asi o entenderon
consecuentemente González e Aznar reuníndose o
mesmo dia das primeiras detenció~s, despoi$ de
meses de negativas e divórcios. O nacimento dos GAL
foi posto en marcha polos socialistas, contando co aval

da _maioria dos partidos que capitularon o 23-F,
incluidos o PNV e CiU.
Os GAL non son algo de hai 11 anos. Están de perpétua
actuatidade. O Caso Roldán é unha consecuéncia
precisamente da pqsta en marcha deste grupo. Era
necesário financialos e por iso se aumentaron os fondos
reservados, que, ainda asi, non abondaban. Nestas
operacións tradicionalmente recórrese a unha
financiación paralela e ilegal, como é o tráfico de droga
(asi financiou a CIA o derrocamento dos sandinistas ~n
Nicaragua) ou de armas (servicios segredos británicos
na Irlanda). Moitos dos integrantes da taita contra ETA
simultanearon o negócio público co negócio privado.
Agora, desmantelada a trama armada, é preciso
desmontar a trama financeira ainda en actividade.
Neste contexto explícase que a loita antidroga estivese
até agora centrada en Galiza, deixando á marxe
lugares máis importantes, pero ao mesmo tempo máis
delicados, caso de Madrid e Euskadi.•

ANOSA TERRA

\
CASO BANESTO

NESTASEMANA
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Esa é unha das princ~pais acusacións que hai contra ·el

Mário Conde ven~euse a si ·mesmo
Carburos Metálicos co apoio da ·Xunta ·
•H. VIXANDE

O affaire de Carburos
Metálicos é a principal
proba incriminatória
contra Mário Conde e o
seu segundo, Arturo
Romaní. Precisamente
esta cuestión foi
\
determinante para o
ingreso de Romaní en
prisión. A Xunta de ,Gali
1
aparece vencellada ~'·
polémica, ainda que
finalmente rematou or
non dar un aval para
unha operación de ve da
despezada da compañia.

Romaní conduciu toda a operación con coñecimento de Mário
Conde. Jacques Hachuel quedouse cos 1.344 millóns e amE¡!nazou con dest~par todo o caso
cando Banasto, en 1993, tentou
cobrarlle uns cretas pola adquisición do 1 % das acci~s do
banco -que· Banesto tiña n autocartera e que vendeu a Hachuel en 1989.

por diante, que é·principal fonte
·de ingresos da compañia e. qye
apenas teri pantel. Non está demo ns trada a relación patrimonial entre Villar Mir e Mário Conde, pero o primeiro mercou a
Banesto Carburos grácías ao financiamento do próprio Banc,o
Español de Crédito. Era a mesma est~atéxia de s~mpre: Banesto vendíase as suas próprias
· empresas para especular con
elas. De todos xeitos, a operación de venda despezada, que
viña avalada por Xan Fernández, daquela conselleiro de lndústria, foi abortada pola presión social.

Desaparición \
de 1.344 millón'

Banesto , entre 1990 e 1991,
lanzou unha OPA sobre o resto
da compañia e fíxose co control
da do 30% das accións. Posteriormente, en Outubro de 1992,
produciuse a venda ao ex ministro Villar Mir.

·
Vários careos

1.~\

\ A desapariciÓ.n de
millóns
pala opción de compr de Car'
buros Metálicos por arte da
Ao pouco de Banesto, através
empresa norte-americana Aír
dunha OPA, facerse qo control
Prodl.\cts a Banesto, compromede Carburos Metálico~ decidiu
teu se\iá.mente a posición de Ar- ,
a venda da comti.Ha Rorrtaní e
pañia ao grupo lifoi o, prime ¡co
derad o polo ex
traspés que ~eministr.o Villar Mir.
ex m1rnstr~
;vou_ ~ sua s~stiA operación era
l\Ai
tuc1 ~n da ·v1cevender
por
I ar IVl~ Í
presrdéncia do
14.000 millóns
aCtUOU
t
Banesto.
unha empresa de

O.,,

..

v

40.000 míllóns.
COmO feSfafe í0 Na Of?eración de1 fft
.MM~tr.
.-;
En realidade Vi· \
\
Carburos Metáli llar Mir adqu:ria o
Mário Co\ de impuxo en Banesto a prática da~ aui ovendas.
1
na ope ación \
cos participaba o
grupo en anacos,
financeiro Jacnariado ~a empresa, da que Baopeión de compra. O diñeiro foi
de xeito que a diques Hachuel,
nesto era propriet*ria nunha
det'embols~do no despacho de
visión de ferros ,
intentandm, xunHa;chuel en Zurich, pero non
parte minoritária. Arr Products
coa maioria dos
to con Banesto ,
ne~use, pero os competidores
houbo factura. Corria o ano
traballadores e
forzar a Air Pro- 1 de Carburos tampouco quixeron
1990. Precisamente a insisténnunha situación
ducts a vender a .tac . rs0¡ con accíóns, de modo
cia ao longo dos anos, por parte
delicada, vendíase aparte dos
maioria das accións de Carbuque os \no'í1e-amerícanos e Bade Air Products, na petición desaltos de auga no ·rio Xallas, unros, so pena de facilitar a ennesto Péjldaron que os primeiros
sa factura fixo destaparse o
ha concesión que ten dez anos
trada d competidores no ªrciop\ aban .~44. millóns por un ha
asunto.
'·
1·

1

COM ISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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\

•

Por outra banda, os días que leva o ex Presidente de Banesto,
diante do xuíz da Audiéncia Nacional Manuel García-Castellón
significaron vários careos con
significados directivos de Banesto. Os supostos vencellamentos
1 patrimoniais dos dous incu lpados, Conde e Romani , descobri\ rian unha trama que abrangueria _
a presuntos pagamentos a partidos políticos e comisións pola
venda de diversos activos imobiliários e financeiros.
Várias testemuñas implican a
·Conde en evasión de diñeiro
1através de Kaneko Holding e Pilar Corporación . Da primeira o
banqueiro recebiu 2.595 millóns
en 1991 . Na segun~a Conde investiu 2.000 millóns ,de pesetas,
1 .000 deles foron o resultado da
comisión de 60.000 millóns que
recebiu da venda de Antibióticcs
á i' aliana Montedison, +
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Naseiro deu ao PP galego-, cartos ilegais Rara as áutonómicas do 89

1
1

\

\
1

O_financiamento· ilegal
dos partidos salfere a Fraga
.

Ao pouco de Manuel Fraga formular o princípio de borrón e canta nova para os casos de corrup. ción política, saiu á lus pública
que o presidente da Xunta rece. biu ilegalmente 164 millóns nas
eleicións autonómicas de 1989.
Os cartas forman parte dunha
partida de diñeiro que o entón tesoureiro do P-P, Rosendo Naseiro, remitiu a Fraga para as eleicións. A maiores, outro tesoureiro
do PP, Angel Sanchís, recoñeceu
ilegalidades nas cantas do PP.
Rosando Naseiro fixo chegar ao
PP galega, co coñecimento de
Fraga, 363 millóns, pero diante
do Tribunal de Cantas o PP declarou que o trasvase só foi de
199 millóns. A razón de ocultar
eses 164 míllóns está en que nesa consulta o límite legal de gastos era de 247 millóns e que o
PP declarou un gasto de 224 millóns, dos que 199 -eran os procedentes da caixa de Naseiro.
Se ben Naseiro negou este extremo e Fraga insistiu na sua inocéncia e en que a prática de financiamentos ilegais non existía
no seu partido, outro ex tesoureíro de Alianza Popular,· Angel

Sanchís, que tamén ocupou ese
cargo (entre 1980 e 1989), recoñeceu diante dunha Comisión
Secreta do Congreso dos Deputados, en Decembro de 1990,
que "recebimos diñeiro os partidos políticos de señores que o
dan (... ), fOi unha prática habitual
recebir cartas de particulares".
Tanto é asi, que o próprio Naseiro chegou a asegurar que "só
poño a man no lume por Fraga e
por Aznar'', neste sentido, o:iália
negar acusacións de corrupción,
recoñecía implícitamente, que o
financiamento ilegal pode ser unha prática extendida a todo o PP.

de cartas através de cantas
correntes entre
as distintas sede provinciais e
locais do PP .

Manuel Fraga,
diante da dupla
información que
o implica (as
irregularidades
nas cantas eleitorais e o financiamento ilegal
do PP), eludiu
dar explicacións
concretas
e
Rosendo Naseiro compareceu
desmentiu as
diante da Comisión de Financiairregularidades,
mento dos Partidos Políticos o
pero non foi
pasado Venres 16 de Decemquen de aclarar
bro. Nas suas manifestacións
a razón pola
diante da Comisión, o que tora
que non cadran
Manuel Fraga negou calquer relación cos métodos de financiamento do PP praticados por Rosendo as cantas dese
tesoureiro do PP entre 1989 e
Naseiro. Na foto, saudo entre ambos.
P JULIA proceso eleito1990 tratou de buscar tm exculpamento personal e asegurou
gular do PP en Madrid, o presiNun informe realizado polo Triral. A respeito das irregularidaque non pedira nen un peso a
dente desta forza, José María
buanl de Cantas en Febreiro
des contábeis do PP estatal,
empresa .nengunha para finanAznar, evitou ealquer pronuneiado ano que remata indícase
Fragé'! respostou: "Naqa que diciar o seü partido.
mento, pero o PP acusou de terque hai contradicións na declacer. E un tema de Madrid. Alxiversar dados xa coñecidos a El
ración dos gastos do PP nas
guén pensou que podia exploPaís [meio que destapou o pagaeleicións autonómicas de 1989.
talo indebidamente, pero as
Fraga nega
mento a Fraga de diñeiro ilegal
Entre as devanditas contradinosas cantas están claras aquí
A respeito do fin~rJciamento írr~- _ tJ~~ ?!Jte.nómipas de 198~1·
cións están as tr?~sferénci~~ _ e alá".+
• _. ____ _
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O PP non aceita nengunha emenda da oposición ao orzam\nto

O reparto dos 800 mil millóns de presupostos
faise pensando nas municipais, di a oposición
• CARME VIDAL

A falta de control do
gasto, o escaso
investimento nos sectores
produtivos, a duplicidade
da administración e a alta
porcentaxe de partidas de
libre disposición fixeron
que r;lacipnalistas e
soci~listas calificasen o
reparto dos case 800 mil
millóns de pesetas do
orzamento para o ano
1995 de "eleitoralista e
partidista". No debate o
conselleiro de Economia
dixo que "non teria
inconveniente en sentarse
a falar con grupos sociais
e económicos", ao que
Beiras respondeu que era
prioritário para o país
negociar coas Caixas e o
Banco Pastor unha vez
que o governo volveu a
rexeitar a criación do
Instituto de Crédito _
Galega apresentado polo
BNG.

\
•

1

0FICINA DE TRAMITE'

O novo marco regulamentar que
por segunda vez se aplica ao
debate dos presupostos doi
amplamente criticado pota
oposición, que acusou ao PP de
querer mermar calquer
posibilidade de debate. O
voceiro do BNG Xosé Manuel
Beirasfirexeitou consumir os 15
minuto que se lle permiten aos
grupo para defender a sua
posición por considerar que se
estaba a desvirtuar un debate
que, pola sua importáncia, foi a
orixe dos próprios parlamentos.
O deputado nacionalista
constatou que en toda a sua
traxectória como deputado
nunca percebira menos interese
polo que estaba acontecer na
cámara como agora, e·afirmou
que o PP estaba a converter ao
Parlamento nunha "oficina de
trámite". Segundo Beiras, dentro
duns anos o parlamento "ou
acaba como o rosário da Aurora
ou será soberano".+

•Os

DESPAC~OS

DE

FRAGA

O PP está a chegar ao limite no
seu afán de mlnorizar as
funcións do Parlamento. No
~ debate do orzamento Fraga
~ afanábse en despachar cos
~ seus conselleiros coma se dun
gs Consello da Xunta se tratase.
~ Desde o seu escano , o
Presidente repartía páxinas que
Nos escanos do PP seguíanse as informacións que publicaba A Nosa Terra sobre empresas públicas e altos cargos da ·xunta.
recortaba de xornais entre cada
un dos membros do gqverno.
zación dos productos do agro e
ción política está a quedar nun
Ante a negativa do_governo á
nível testemuñal nunha "política Unha folla do ABC chegou a
do mar de xeito que a Xunta
criación do Instituto Galego_de
da Xunta que se canaliza atra- pasar da sua man a Dositeo
"non se convirta nun hospital de
Crédito, Beiras sinalou que non
Rodríguez, Orza e Portomeñe
A dotación dun Instituto de Crédivés de sociedades e unha Admihai outro xeito de ordenación da
lisiados de Aecesidade ou por
até chegar ao seu destinatário
10 Galego promovido polos nacion ~stración que pode ser submaricomenéncia senón que teña un
política creditícia de cara a unha
nalistas e a criación dun consórña pero non única". Suárez Ca- .final Piñeiro Permui, sen dúbida
activación da base económica,
papel activo e que o governo se
cio con participación pública que
nal defendeu unha minorización o que máis se beneficiou na
converta en empresário se f ai
e o PP está a desenvolver unha
permita a comercialización dos
dos gastos en publicidade e ga- sesión da xa habitual bibliografía
falta". Pola contra, o conselleiro
política "suicida na que non se
productos galegos ·apresentado
binete e referiuse como exemplo de Fraga. No tempo que pasa
de Economia Xosé António Orten en conta que estamos nunpolos socialistas, foron rexeitados
za amosouse partidário de criar _ á desmedida Secretaria Xeral de na cámara, Fraga consegue que
ha época de neomercantilismo
polos conselleiro de Economia,
Comunicación que "ten a 15 per- o governo este xa máis atento
na que sobrancea o capital diiniciativas de apoio ao sector
que afirmou que ''xa se 1en comsoas no gabinete dedicadas a aos seus envios e avisos que ao
privado como solución á crise.
ñeiro". Por iso o deputado naquesedinatribuna Por non
probado que a inicia iva pública
tamizar a información".
cionalista, ante o anúncio de Orfalar do contínuo movimento do
non é amáis indicada".
Usos partidários
za de estar disposto a dialogar
Pota sua banda, o deputado so- sillón situado á sua direita. En
cos grupos sociais e económiO voceiro do BNG Xosé Manuel
cialista Samos Oujo dixo que oito dos quince minutos que
O uso dos cartas públicos para
cos, instou ao governo a que se
sobre os presupostos pilotaba a Oujo Bello tiña para apresentar
Beiras instou ao governo na sua
fins partidários está garantido
sentase prioritariamente a nego"lousa das eleicións municipais" a posición do seu grupo ante o
intervención para que definise un
con este proxecto de presuposciar coas Caixas de Aforro e o
referíndose á falta de transpa- ditame e as emendas aos
modelo de acumulación interno,
tos segundo a oposición, que
Banco Pastor, co fin de arte llar
rénci_a das importantes partidas presupostos, _a carón de Fraga
habida conta de que o problema
sinalou que o PP saca adiante
unha política financeira própria.
da economia galega foi historicaque se deixan á libre disposición sentáronse Diz Guedes, Pérez
no parlamento andaluz unha
mente a falta de proteccionismo,
mentres baixan os presupostos Vida!, Couceiro e Daniel Barat ,
série de emendas encamiñadas
Apoio ao sector público
todos eles interpelados antes
das· consellarias inversoras.
xa que "nunca 1ivo fronteiras e aí
a controlar o gasto público canpor Fraga.+
radicou o seu drama histórico". O
do en Galiza, onde son goverO deputado socialista Ceferino
deputado nacionalista fixo un síOs votos do PP rexeitaron todas
no, aumentan a sua discrecioDíaz sinalou que a saída da crimil da situación actual de Galiza
as emendas da oposición e, annalidade.
se económica só se pode dar co
como a dunha célula sen memte as repetidas críticas de escu- • FELICES FESTAS
apoio ao sector público para o
POPULARES
brana á que é preciso dotar dun
rantismo no reparto dos presuO deputado nacionalista Suárez
que pediu maior concreción e
postos e partidismo, o deputado
modelo de acumulación xa que
Canal criticou os presupostos
compromiso nos presupostos.
Os presupostos tiñan que
senón "carecerá de contraponto
popular Pablo Egerique sinalou
por estar empregando fundos
Díaz defendeu a criación dun
aprobarse no Parlamento e o PP
á fuga que está a tocar a Unión
públicos para intereses partidá- . que o proxecto "limita a capaciconsórcio con participación púdebeu pensar que canto antes.
Europea".
dade do executivo".•
rios de forma que a administrabli~a que permita a comercialipasasen mellar, por iso decidiu
facer ouvidos xordos ás
emendas da oposición e tratar
de que o .mal momento
trascorrese do mellor xeito
posíbel. Asi, foi o mesmo Fraga
o que.comezou a prática de
destinar o tempo no que a
oposición apresentaba as suas
turas e pediu ao governo que,
portes que carecen dos serviapresentado polo PP como unA discrecionalidade que permiemendas
a escreber postais de
hai
tres
anos,
como
xa
o
fixera
zo.s esenéiais e incidiu. unha
ha das suas principais bazas
te o proxecto de presupostos
Nadal. O presidente tiña un bon
se posicione contra a peaxe
vez máis na oposición ao cobro
políticas, aumenta a discreciopara 9 ano 95 chega ao seu
fato delas enriba da mesa que
nas autovias. Apesar das
de peaxe nas autovias galegas.
nalidade que aponta, segundo
grau máximo na consellaria de
se .aplicaba a dedicar a amigos e
emendas apresentadas e deTrigo calific;ou a política de Guia oposición, cara as próximas
Política Territorial, onde un tércoñecidos.
Como queira que no
pela
oposición,
o
defendidas
ña
de
"insensíbel"
por
non
faeteicións
municipais.
cio dos presupostos consignase-u grupo dase unha estraña
putad0 socialista sinalou que a
cer nada ante o desmantela,
dos son de libre disposición.
sorte de sinérxia, dali a pouco
consellaria fixo en seis anos oumento dos camiños de ferro na
Francisco Trigo polo BNG e
Francisco Trigo fixo un percoestaban Xaime Pita e Conde
vidos xordos ás 1.500 apresenGaliza onde Renfe- deixará de
rrido pola política presupostária
Xosé Carlos Baños polo PSOE
Roa comentando entre eles e
tadas polo seu grupo e o BNG.
ter xeréncia territorial e reducida consellaria e criticou a dotacriticaron a falta .de concreción
mesmo intercambiando
ra os vagóns de 1.000 a 300 e
aesta consellaria na que, dos
ción de 1.000 millóns de peseestampas de montañas nevadas
O deputado popular Fernando
defende a corresponsabilidade
39.000 millóns dos que vai distas para a compra de activos fimentres que, na última fileira, o
Pensado defendeu á peaxe ardas aaministracións para o sapor na próximo exercício, máis
nanceiros para investir en SOdirixente de Novas Xeracións,
gumentando que "se non exisU:neamento do litoral galega.
de 12.000 non teñen destino
GAMA que "non é solución paXoán Casares daba serte de tal
se estaríamos cito anos máis
asignado.
ra os resíduos sólidos urbanos,
cantidade de postais que a bon
en ver rematadas as autoestraXosé Carlos Baños do PSOE
- senón que serve para contamiseguro lle van facer falta os tres
das cando asi se remataran en
lembrou a rebaixa xeralizada
Ao tempo que diminue o capínar máis". O deputado nacionad•as de pleno para rematar de
doüs anos".•
dos investimentos en infraestrutulo de investimentos, que tora
lista lamentou o abandono dos
escreber.+
--------------------~----~---~-----------~---------------------------------------------~------~---~~-~
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Cuiña poderá dispor libreme~te
de un tércio dos presupostos de Polític~ ·Territorial

DIAS
XOSÉ LOIS

• Paralisación
provisória das·
obras de ·
Guixar
' O alcalde de Vigo, Carlos
Príncipe, mandou parar
· as obras d¡:i empacadora
de Guixar até o 3 de
Xaneiro. Príncipe
declarou desexar un
periodo de paz no Nadal
no que os viciños
reflexionen sobre a sua
postura. Mália esta
decisión, o alcalde incidiu
en que as obras deben
estar rematadas para
Marzo e espera que o
Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza falle en
contra da solicitude dos
viciños de suspender
temporalmente as obras.
Por outra parte, os
viciños continuan cos
cortes do tránsito rodado
na cidade para protestar
pela ubicación da
empacadora. •

.-

•Liberación de
presos do ·IRA
O novo Governo irlandés está
considerando a posibilidade de
pór en liberdade a nove presos
do IRA nos·vindeiros dias. Tras
vários intentos, agora o primeiro
ministro irlandés está decidido a
comezar o proceso, xa que 55
membros do 1RA están
cumprindo prisión nos cárceres
irlandeses, cando xa se iniciou o
proceso de paz. A única
condición posta por Bruton é a
confirmación de que non foi o .
1RA qtien colocou un ha bomba
nun almacén do Ulster na
pasada fin de semana.•

• Oposición á via
rápida do
Morrazo

•O PSE apontouse
ao governo
tripañito en
•Non foi adiante
Euskadi
a moción de
PNV, EA e PSE-EE form~rán
censura ao
governo na presente lexislatura
para governar en Euskadi, tras
presidente
a deCisión dos socialistas a
aragones
integrarse nun tripartito.
#

Segundo Ramón Jaúregui, nas
negociaicóns ·co PNV e EA,
acadouse "un programa
socialdemócrata, ca
mantemento do Estado de
Benestar e de apoio ás zonas
deprimidas", aínda que para os
socialistas tamén é moi
importante afastar ao PP das
cuotas de poder e evitar un
maior crecimento do
nacionalismo. José Maria
Benegas, presidente do PSEEE, manifestou a extensión do
acordo tripartito a concellos e
deputacións para que a
integración sexa completa nas
futuras alianzas institucionais.

A moción de censura
apresentada polo Partido
Aragonés ao presidente de
Aragón, o socialista José Marco,
non foi adiante ao non conseguir
o voto do tránsfuga Emilio
.
Gomáriz. O PAR contou co
apoio do Partido Popular pero os
trinta votos dos parlamentários
socialistas e a abstención dos
tres de IU e o do Grupo Misto,
Gomáriz, desbarataron a moción
ao non conseguir os trinta e
catre votos necesários. O actual
presidente fixérase co governo
tras unha moción.de censura na

que recebeu o apoi0 de IU e
Gomáriz. O candidato á
presidencia nesta moción era
Emilio Eiroa, do PAR.•

• Acordos para
·1oitar contra a
súpertaxa
Nunha reunión, en dias
pasados, da Mesa do Sector
Lácteo Galega, os sectores
industrial e productor chegaron
ao acorde de unir os seus
esforzos ante a posibilidade de
que o Ministério de Agricultura
tente cobrar a supertaxa da
campaña 1994-95. Tamén se
acordou solicitar uoha entrevista
co mninistro para manifestarlle a
importáncia do sector lácteo na
Galiza e o prexuízo que suporia
a aplica<?ión da supertaxa. •

A Coordenadora pela
mellara das Vias de
Comunicación de Moaña
e Comarca e a
Plataforma Comarcal
Contra a Via Rápida do
Morrazo, ambas
integradas por diferentes
asociacións e colectivos,
solicitaron unha
entrevista con Xosé
Guiña, conselleiro de
Política Territorial, para
amosarlle a sua
oposición á construcción
da via rápida. Os
diferentes colectivos eren
que esta via non é a
solución para os
problemas de
comunicación do
Morrazo e que, ademais,
afecta ao valor do solo,
con expropiacións e
destrución de vivendas.
A grande inversión nun
servizo non considerado
básico e o impacto
ambiental son outras das
causas da oposición á
construción desta via. •

Ao PNV correspóndenlle cinco
carteiras, entre elas Interior, -na
que seguirá Juan Maria Atutxa-,
Facenda e Sanidade. EA farase
cargo de Educación e o PSE-EE
encargarase de Economia,
Planificación e Comércio
Exterior.•

•Carme
Avendaño
reuniuse con
Felipe Gonzalez
O pasado Luns 19, a presidenta
da Federación Galega de
Asociacións Antidroga, Carrne
Av~ndaño, mantivo un encontro
(/)
co presidente do Governo
<
ü5
central, Felipe González. Na
w
...J
entrevista, na que participaron
~
representantes de colectivos
oX
antidroga doutras comunidades z
<
autónomas, González anunciou
a revisión do Plano Nacional
•O abandono das actividades tradicionais favorece
sobre Drogas pára facelo máis
os incéndios ·
efectivo en situacións como a
recente liberación dos presos da
Operación Nécora. Carme
Na pasada fin d~ semana tivo lugar un debate sobre incéndios forestais no Mosteiro de MontseAvendaño calificou o encentro
rrat, en Catalunya, onde participaron organizacións ecoloxistas, partidos políticos e outras asede "moi positivo" e re~eñou o
ciacións. Algunhas das conclusións sobre prevención de incéndios xiraron ao redor do despovocompromiso do presidente do
amento do rural. Destacouse como negativ9 o abandono das actividades tradicionais no rural xa
Governo a dar respostas as
. que <? campo cultivado ten moita importáncia cómo cortalume. Outro ponto de acordo foi o de posuas· petició.n nun curto pr~o:: ;t.-i<' - tenciar os bascas de carball9s ~ npp,1ta~~ o p,if,le!ro, xa que e,ste últirTJq· qµei!mase ·facil~ent~:,• ·

• Vitória do Panido
Socialista de Bulgária
As eleicións cefebradas en Bulgária deron
á victória ao BSP, partido socialdemócrata
de esquerdas, que obtivo case o 45% dos
votos totais. O partido conservador SDS
non chegou ao 25% dos votos. O BSP pode acádar deste xeito a maioria absoluta
no Parlamento que remata coa inestabilidade política búlgara dende que se instau.rou a parlamentarismo.•

•O EZLN toma as vilas
de Chiapas e mobiliza
ao exército
O Domingo 18, o Exército Zapatista de Li beración Nacional comezou as mobilizacións anunciadas tomando perta de coren ta localidades de Chiapas , despois de
romper ca· cerco militar. Despois de rexeitar ao novo Governador da rexión , miles
de labregqs retomaron a guerrilla ocupando vilas e cortando estradas. Mentres, o
exército mexicano provisto de tanques diríxese cara Chiapas. A Comisión Nacional
de Intermediación, organización recoñeci da polo ·EZLN, elaborou un comunicado no
que advirte do perigo dunha guerra civil e
no que recomenda a comenéncia dun diálogo entre zapatistas e Governo. •

•O Centro Gal~o
estrea instalac1óns no
Teatro Nacional da
Habana
Perante o pasado Martes 20, sucedéronse
na Habana diferentes actos para inaugurar
os 1.300 metros cadrados, parte do Centro
Galega. No Teatro Nacional, abriuse unha
biblioteca, posta en marcha pola Xunta,
que ocupa trescentos metros e recuperáronse mil metros no primeiro andar para
que servan de sede á Unión de Sociedades Galegas en Cuba. A disposición de
parte do teatro, construido polos galegas e
requisado tras a Revolución , supón o retorno a unha grande parte das actividades
sociais e culturais que caracterizaron aos
galegas en Cuba. •

• UEG agarda construir
en Febreiro un partido
con EU
O pasado Domingo 18 , 180 delegados
asistiron en Vigo á Primeira Asemblea de
Unidade da Esquerda Galega, unha forza
que nace como resultado dunha escisión
de Unidade Galega. Segundo indicou un
membro da direción de UEG, este partido
aprobou un acorde marco para confluir, en
Febreiro, con Esquerda Unida e formar un
partido político nacionalista e de esquerdas. De momento, Xosé Manuel Pazos, foi
nomeado portavoz de Unidade da Esquerda Galega.+
·

• Mandela sai
reforzado da ·
asemblea do CNA
A primeira Asemblea do Congreso Nacional Africano, celebrada os dias 17 e 18 en
Bloemfontein, congregou a numerosos mi litantes e suscitou a apertura dun debate
no que o principal eixo foi a autocrítica. As
dificuldades internas e de xestión foron suliña das por moitos dos participantes na
Asamblea, que tamén éxplicaron que esta
situación débese á herdanza das estruturas de funciooários criadas polo anterior
governo de carácter racista.+
·

GALIZA E M NDO
REESTRUTURACIÓN ECONÓMICA

Cun 11°/o o ano pasado, acadou o índice de morosos máis alto da banca española

·De la Dehesa apartado do control do ·a anco Pastor
arremetesen contra o teórico director xeral pedíndolle cantas,
sobre todo por situar ao Pastor,
un dos cinco bancos medianos
do estado, no índice de morosidade máis alto do estado o ano
pasado, cun 11 % aprovisionado
ante o Banco de España.

•A. EIRÉ

Ainda que segue a ser o
Director Xeneral do Banco
Pastor, Guillermo de la
Dehesa perdeu o control
do Banco Pastor a mans
das famílias tradicionais,
nun episódio máis da taita
entre a burguesia
coruñesa de sempre e os
novas empresários
emerxentes. A pouca
decisión do director
imposto polo Banco de
España para facer a
restruturación dentro do
banco e os maos
resultados acadados pola
división banca de
empresas que controlaba
diretamente De la Dehesa,
fixeron que este perdese
poder e se fose inibindo
na toma de decisións.

Hoxe o director efectivo do Pastor é Xaime Crespo, enfrontado
totalmente con De la Dehesa.
·Alegando que estaba totalmente
equivocado nas suas propostas
e que lle quería sacar ao Pastor
o carácter de banco galega, faceFJdo os investimentos fóra de
Galiza, conseguiron que a Condesa lle retirase a De la Dehesa
parte do apoio. O paso conseguinte é realizar a unificación de
novo das estruturas e a volta ao
coñtrol do banco polas famílias
· tradicionais . .
De la Dehesa iníbese da dirección e refúxiase nas Cámaras
de Comércio, terreo este que é
escollido para dar unha nova
batalla por parte das famílias
tradicionais, que non só pretende forzar a que De la Dehesa se
marche da Coruña senóri impedir que a Cámara coruñesa sexa controlada -palas_novas economías emerxentes na cidade.

As famílias tradicionais instaladas no Banco Pastor non permitiron os cámbios da estrutura interna do banco que pretendia
facer Guillermo de la Dehesa
despois de ser imposto polo
Banco de España para dirixir o
banco da Fundación Barrié. Xaime Crespo, responsábel de política financieira e Fernando Díaz, de política comercial , co
apoio de Vicente e Xosé Maria
Arias, estes últimos sobriños da
Condesa de Fenosa, opuxéronse con toda a forzas aos cámbios para non perder a dirección
efectiva do banco cos cámbios
que tentaba facer De la Dehesa,
mudando os servícios centrais
do banco e renovando as distintas áreas, coa inclusión de xente nova e titulada.

Se ben De la Dehesa era un
dos inimigos primordiais do hoxe director xeral de Caixa Galícia, Xosé Luis Méndez, por disputarlle o campo e preponderáncia bancária, hoxe, segundo
un amigo de ambos, as suas estratéxias poderian ser coincidentes. Ménd.ez está tan enfrontado
ás famílias tradicionais do Pastor que, cando o Banco de España o propuxo como un dos
tres posíbeis directores do banco de Barrié, este puxo como
condición que "desaparecesen
do meio os Arias e todas as famílias parásitas".

A estrutura actual, calificada por
fontes internas como "piramidal ,
burocratizada, caciquil e familiar",
está controlada completamente
polos Crespo e os Arias cunha
rede de lazos familiares, favores,
connivéncias e intereses mútuos
de non verse desprazado~.

paña. Daquela contaba con todo
o apoio da presidenta, a Condesa de Fenosa, que tiña que acatar as ardes do banco emisor.

O que podíamos denominar sector profisional considera que esta estrutura caduca é a causante
da pouca rendabilidade do banco e da sua perda de mercado
mesmo dentro de Galiza. Hai
quen afirma tamén que De la
Dehesa non foi capaz de dar unha batalla a fondo cando podía: ·
cando foi imposto como máximo
responsábel polo Banco de Es- .

Na vez de enfrontarse directaA dicotomia e a divisiqn de poCapitulación de
mente a Xaime Crespo e a Vi- · deres chegou a tal grado que os
De la Dehesa
cente Arias, De la Dehesa batiuproductos ofertados na Galiza e
Pero o enfrontamento polo conse en retirada e consentiu en
fóra eran diferentes e o mesmo
criar duas estruturas paralelas,
ocorria os intereses fixados. Ao -,trol dentro do banco seguiu. O
descalabro da división exterior,
funcionando na práctica como
cabo de dous anos esta división
que De la Dehesa quería converdous bancos independentes. Por
interna de poderes convertiuse
nun desbaraxuste total. De la - ter en exemplo para impor a sua
unha banda estaria a banca comercial, asentada a nível gale- - Dehesa, cumprindo as .directri- · restruturación, levou a que as famílias tradicionais, capitaneadas
go, dirixida por Xaime Crespo;
ces·do Banco de España que lle
polos Crespo, os Díaz e os Arias,
que hoxe é o auténtico director
demandaba rendabilizar o ban-

xeneral do banco. Por outro lado
estaba a banca de empresas, dirixida por De la Dehesa e que
operaba no resto do estado. -

co, ademais de renovar as suas
-estruturas, comezou a vender
as empresas, a desprenderse
do inmobilizado.

O intento de achegarse ao Pastor por parte da Caixa, levou a
esta entidade a mercar o cupo
m~imo de accións~ que lle permite a lei, perta do 5%. Méndez
xustificou esta merca A Nosa
Terra, aducindo "razóns de rendabilidade", pero calquer observador daráse canta que a ren- .
dabilidade do Pastor.hoxe é moi
baixa:· Por outra banda, Reinoso
Reino, o máximo dirixente de
Fenosa que pervive en Unión
Fenosa, está tamén enfrontado
ás famílias tradicionais que pretenderian retomar poder na empresa, aliándose co grupo de
Amáñcio Ortega (lnditex) e Xosé Luís Méndez. •
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

NO TRINTA ANIVERSÁRIO DA FUNDACIÓN DO PARTIDO SOCIALISTA GALEGO

UN SOSPEITOSO SILÉNCIO
DOMINGO MERINO

cia que medrara significativamente desde
meados dos 70 . Daquela propuxeron a
falsa dixuntiva: unidade da esquerda-unidade do nacionalismo facendo residir no
PSOE os valores da esquerda e o seu futuro, ao paso que se desacreditaban as
posicións rnais consecuentemente nacionalistas do PSG. Convén recordar que
este debate coincidiu coa prática absorción de todos os partidos socialistas periféricos participantes co PSG na Federación de Partidos Socialistas, empezando
polo Partit Socialista de Catalunya que
se integrou no PSOE. Só o PSG resistiu
aquel envite.

A azarosa vida do Partido Socialista Galega non explica suficientemente o siléncio sobre unha ferramenta do povo galega, cuxa história corre en paralelo coa do
nacionalismo e mesmo cos obxectivos e
aspiracións da política galega non dependente das últimas décadas.
Analisar a história do PSG require antes
que nada situarse no momento sócio-político concreto e desde logo diferenciar as
distintas etapas e o papel que nas mes-·
·mas as· sucesivas direccións do partido lle
asignaron ao mesmo. En calquer caso é
posíbel descobrir uns trazos definitórios
que, ao meu xuízo, caracterizan toda a história do PSG, como por exemplo: a radical
conceición democrática da sociedade e do
partido, a defensa da Galiza como nación
e consecuentemente a loita contra a dependéncia e a marxinación, a asunción
dos valores de esquerda, principalmente a
solidariedade, a igualdade, a xustiza e
desde logo a ética como valor de comportamento público e exemplo privado.

Internamente a cuestión clarificouse a
costa da prevista saída dun grupo de militantes cara o PSOE, onde en pouco tempo ocupaban os postes executivos rnáis
importantes. Nese tempo ese partido empezara a utilizar as siglas P.S. de G. de
rnaneira ilegal e sen que se dese audiéncia ao PSG de tal decisión, por parte do
Rexistro de Partidos Políticos e baseándose nun simples escrito de Felipe González
na sua condición de Secretário Xeral do
PSOE. De todos modos, á vista da situación actual do PSOE galega, non parece
que aqueles ex pexegos tivesen moito éxito na tarefa de defender os valores da esquerda e de galeguizar ese partido.

Esta positiva visión de tan exemplar ideário poi ítico non pode evitar a decepción .
polos insuficientes resultados no plano
eleitoral reflexo dun limitado apoio popular que non debe interpretarse unicamente como desacertos estratéxicos sen ter
en conta outros condicionantes dos momentos políticos vividos e das limitacións
evidentes dun proxecto sen máis apoio
que o dos seus afiliados e afiliadas.
·

Está claro que esta operación chantou limitacións obxectivas para unha tarefa xa de
por si enorme para o PSG neste panorama. Daí que o Partido Socialista Galego
orientase a sua acción política á acumulación de forzas nacionalistas que permitise
inverter a situación tan desfavorábel ao nacionalismo no momento clave no que se
pretendia impar un Estatuto de Autonornia,
desde o centralismo, sen a máis mínima
consideración dos aspectos culturais, políticos ou históricos da nosa nación.

Pésie a todo é necesário recordar o prestíxio acadado polo PSG na vida política ga'" .
lega e a influéncia exercida nas mil e unha •
batallas libradas. Prestíxio e respeito conseguido cunha traxectória democrática, coeréncia e honestidade. Nas eleicións de
1977 o PSG deu voz nos seus actos ao
ARQUIVOANT
Acto no Día da Galíza Martir. O que interven é X.L: Bóveda, fillo de Alexandre Bóveda.
M.C., daquela non legalizado polo Goverciais, económicas, culturais ou políticas . nómicos corno condicionantes da opinión
no de U.C.D. Atitudes solidárias como esta
que afectaban á Galiza.
pública. De feito a vocación de superación
Aí naceu Unidade Galega, para o Partido
son frecuentes na vida do P.S.G.
do PSOE estaba ben baseada. O PSG tiSocialista Galega a unidade posíbel do
ña, naquel momento, unha relativa implanNa evolución do PSG hai que destacar o
nacionalismo galega.
Na história do P.S.G. son facilmente pertación e presenza, uns cadros prestixioponto dé inflexión que supuxeron as eleiceptíbeis várias etapas:
sos, os prograrnas e as
cións lexislativas de
Calificaba no início deste artigo como sos1977. Concebido - - - - - - - - - - - - peitoso
o siléncio sobre o Partido SocialisA prirneira desde a fundación até 09 prialternativas. O PSOE
desde a sua fundapraticametne inexistenta Galega, que non sei se se pode interrneiros 70, caracterizada fundamentalmención como un proxecte na Galiza dependia
pretar en función das batallas perdidas e
te pola elaboración teórica e os contactos
da imaxe· estatal da
to destfnado a ocupar
da "desaparición" do PSG ou rnáis ben popolíticos nun·labor clandestino que culmina
hexernonicarnente o
sua alternativa.
los frutos felizmente presentes na ilusionaco acordo de constitución do Consello de
espazo socialista e
dora situación do nacionalismo galego.
Forzas Políticas Galegas, plataforma destisocialdemócrata en
Aqueles inxustos renada a representar os intereses de Galiza
Galiza, os resultados
sultados trouxeron
Na sistemática ocultación dalgunhas das
na espera da ruptura democrática.
consecuéncias de caeleitorais representanasas realidades nacionais máis rele ron un duro revés paracter estratéxico para
vantes como por exemplo: o importante
A ~egunda etapa coincide coa Reforma pora tal pretensión. Os
o PSG. A léxica deprogreso do sindicalismo nacionalista da
1ítica e as primeiras eleicións lexislativas,
cepción polos resultanacionalistas aprenCIG , o avance na consciéncia nacional
na que se van pór a proba os fundamentos
démos daquela a irndos eleitorais foi aproestratéxicos que deran orixe ao partido.
dos galegas e galegas , a extensión do
portáncia nas campañas eleitorais dos
ve itad a por alguns impacientes para
aprezo polo idioma galego, a progresiva
acentuar as . contradicións dunha militánmeios ·de comunicación .e dos meios ecoUnha terceira abarca desde o proceso
denúncia da discriminación, a exixéncia
constituinte español até a criación Domingo Merino, autor deste artigo, é aplaudido á saída do concello corufiés na sua etapa de alcalde da cidade. Nas elei- dunha economia que atenda e rede Unidade Galega. Etapa na cións municipais do 79, a coalición Unidade Galega (PSG, POG, PG) acadara un importante número de concelleiros nal- solva os problemas fundamentais
que o PSG recupera protagonis- gunhas capitais.
ARQUIVO I XURXO s. LOBATO dos nosos sectores produtivos bámo e exerce un papel importantísicos, a demanda de infraestruturas e servizos. En definitiva, nos sisimo no proceso preautonómico
aportando as posicións máis reinais que denotan a progresiva toma de consciéncia da sociedade
vindicativas en defensa dos direigalega sobre a sua própria realidatos nacionais da Galiza.
de. A todo isto ten contribuído a se• Posteriormente e lago da rupturél
menteira do Partido Socialista Ga( de UG, cuxas contradiccións pulega e todo isto non .convén aos
1
1
xeron a proba a perspectiva hispoderes actuais.
tóric~ de moitos dos seus protagonistas, o PSG iniciou un novo
No momento en que reaparecen na
rumbo na procura da unidade co
política galega as fracasadas tentacións "lerrouxistas", pretendendo
BNPG, proceso frustrado palas
incompatibilizar teoricarnente esdifíceis relacións internas e sequerda e nacionalismo, convén reg u rarn ente, porque _as condicordar co PSG que na Galiza non
cións ainda non- madureceran na
hai máis esquerda que a nacionaaltura.
lista, pois non pode merecer tal norne a esquerda que non racha coa
FINALMENTE A FUSIÓN CON EG
dependéncia e a subordinación teórica e política.+
Pé_sie ao esquematismo destas
aproximacións históric:as, non se
pode esquecer a enorme aportaD 0,\11 '\GO M ERl '\O MEJ LTO
ción téorica e o traballo militante .
é secretári o xeral de Unídade Galega e foi
me mbro destacado do PSG durante a transición
en torno ás grandes cuestións so-_

'A vocación

de superación
do PSOE estaba
ben baseada"

As TRANS-NACIONAIS AO COPO
A empresa símbolo da pesca galega cede o seu domínio no mercado. de conxelados

A transnacional agro-industrial Unilever
comprou parte da comerciOlizadora de Pescanovci
• G.L.T.

francés coa Frudesa.

Coren á mar.X.e

A transnacional agroindustrial Uni/ever, de
asento neerlandés,
comprou recentementé
parte da estrutu ra de
comercialización de Pescanova. Por esta
venda de activos, a
empresa símbolo da
pesca galega cede o seu
domínio no mercado de
conxelados ao tempo que
inicia o proceso de
liquidar corenta prazas
do seu persoal de
oficinas.

Fontes de Pescanova que recusaron identificarse, recoñeceron
que a venda representa a cesión do 51 por cento do negócio
de comercialización da compañia. A empresa estaria a acelerar consecuentemente a liquidación de parte do seu_ persoal na
factoria de Vigo, polo procedimento de baixas incentivadas.
O promédio das compensacións
por renunciar ao posto de traballo sitúase nos seis millóns de
pesetas.

Unha das consecuéncias da
transacción de títulos da e.mpresa galega á Unilever é que se
frustra o proxecto de colaboración anunciado entre Pescanova e Coren para a distribución
dos produtos da cooperativa ourensá a traveso da rede de frío
da pesqueira. O convénio entre
as duas compañías anunciábase como modelo da converxéncia de empresas para racionalizar e mellorar as estructuras de
comercialización. Meios próximos a Coren mostraron sorpresa polo acordo entre Pescanova
Unilever.

Ainda que conserve íntegro o
seu sistema de produción, repartido por todo o mundo en
empresas mixtas, considérase
que con esta operación de
venda , Pescanova perde o
control do sistema nervioso da
empresa. O contrato cos holandeses implica o compromiso de distribución dos productos da multi -nacional galega,
pero instáncias relacionadas
coa pesca temen que en prazo
breve se poidé1 producir unha
ocupación ex1erna do mercado
do conxelado , non distinta da
que Nestlé fixo coas leiteiras
Miko e A videsa ou a do capital

Outras versións procedentes
dos estamentos da dirección da
sede central da empresa en Vigo , calificaron esta venda de
activos de menor importáncia.
Con todo, recoñeceron que Unilever presiona desde hai dous
anos para se facer co governo
da comercializadora de Pescanova, que ten un 24 por cento
do mercado de conxelado en
todo o Estado. O xigante neerlandés só controlaba até hai
pouco arredor do 1 .por cento
deste mercado. Estes mesmos
informantes aseguraron que a
transferéncia non era distinta da
venda de 87 .385 accións no
ano 92, pola que o presidente,
Manuel Fernández , baixou a
sua participaciórr na compañia
até o 24,27 por cento. Doutra
parte , resistíronse a confirmar
ou negar a cifra de arredor de
40.000 millóns de pesetas en

e

·Armadores de pesca que confirmaron a venda da comercializadora de Pescanova valoraron a
operación como un feito de trasc endé nc ia negativa para a
trans-nacional galega e para a
sua importante proxección na
sociedade e na estrutura de
transformación do país. Estas
mesmas fontes compararon a
progresión dos holandeses dentro de Pescanova, coa dos franceses no sector lácteo en particular ou na comercialización de
l'F.SCANOVP., S..-\.
R:á1~J~~t.~tU>:;ir.J.f'll
productos
de alimentación en
•-'··--·······-········-··· - - · · - }
xeral. Información Comercial
lo bueno sale bien
Española ponderaba en Marzo
pasado
que as grandes superfíCoa venda da comercializadora de Pescanova pérdese o control do 24% do mercacies comerciais de capital frando do conxelado.
cés. tiñan control sobre o 73 por
débedas, que várias publicano último balance contábel de - cento do mercado galega de alimentos.+
cións económicas identificaban
Pescanova.

. .PiSCANOVA1
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Temor da frota galega á letra pequena no acceso ao bo~ irlandés

A integración na política pesqueira comun
non será en plano de igualdade
• SEVERINO XESTOSO

A pesca galega está a xogar en
Bruxelas, un mes si e outro tamén, unha partida interminábel.
Nestes finais do ano, un grupo
de Estados, trata de impedir
que se proiban as volantas, os
proxectos de regulamentos rebaixan os cupos de pescada, lago como se de un mercado persa se tratase, queda máis baixo
co ano anterior pero menos, e
como principal problema a debate. O acceso, da frota galega,
en igualdade de condicións á
política pesqueira. A posición de
forza do Estado, contado, vese
con cepticismo no sector pesqueiro, que teme que a última
hora apliquen un réxime específico para a frota galega.
"Penso que agora mesmo trátase de· atapar un compromiso, o
asunto é difícil e árduo e, polo
tanto, de solución difícil.. O Estado está comprometido co acordo do Parlamento de limitar a
incorporación de novas países
se non se nos f.ai membros de
pleno direito. E no sector témese que unha saída de aparente
acceso aos caladoiros nunhas
condicións de igualdade pero
que na letra pequena haxa diferéncias, ben por razóns de eslora ou polo control do esforzo
pesqueiro. Temos medo que se
nos de por bon algo que pode

ser mao", quen asi se expresa é
Xosé Ramón Fuertes, xerente
da Cooperativa de armadores
de Vigo, unha organización de
máxima importáncia para a frota
que faena no Mar Céltico.
Vários
estados
membros están a
mostrar unha atitude totalmente contrária á modificación
en plano de igualdade do réxime de
acceso aos caladoiros para a nosa frota. Douscentos barcos poden facer á
Unión Eu~opea pasar por unha grave
crise antes da ampliación; isto non se
xustifica -segundo
o sector- senón pola atitude totalmente aposta ao cumprimento dos pactos alcanzados no
seu momento e para liberar o acceso
aos bancos pesqueiros.
Por outra parte o
sector ere que non
vai haber unha auténtica integración
no Réxime Comun
de Pesca , xa que
vai a estabelecer un

novo sistema de xestión do esforzo pesqueiro, no que deberian
entrar todos os Estados interesados, pero no que ao Estado poderian aplicarlle un réxime "expecífico" diferenciado dos demais.
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Melloras cativas
Contado, poderia acadarse unha mellara na operatividade dos
buques, suprimindo as listas periódicas e as datas fixas de entrada e saída do caladoiro, pero hai un aumento de capturas.
Reino Unido, Irlanda e
Franza son os países
que seguen enfrentados á abertura do "box
irlandés", que segue
separando os illáns
dos acordos subscritos, mentres que· Fran-:za -tendo de fundo a
proibición das volantas- trata de pór lií!lites de barcos ou de
esforzo pesqueiro.
En calquer caso, para
o Estado .e para a frota o veto segue a ser
a grande baza negociadora. En Essen, o
Presidente González
fixo valer o acordo do
Parlamento español.
En palabras da frota
galega: "por unha vez
deféndense os intereses pesqueiros e non
se fai desta actividade mcieda de cámbio
para satisfacer a outros sectores".

Por outra banda Portugal
tampouco destaca por un
apoio decidido para os bu- ·
ques galegas. O seu problema non é o Mar Céltico , senón tratar de preservar o
máis posíbel as suas augas
dos Ac;ores e. Madeira, polo
que calquer solución restrictiva que se adopte neutras augas poderia satisfacer o seu
desexo de pechar o máximo
posíbel non só as augas insulares senón tamén o seu litoral continental co seu paralelo
de Peniche. Por outra banda,
o acceso de Portugal ás augas célticas non deixa de ser
unha formalidade literária.
O sector mira como uríha tras
outra vez vanse perdendo
oportunidades e desde a Cooperativa de Armadores demandan que a política pesqueira do
Estado colla un rumbo definido, que permita unha maior
participación e xestión na O.X.
XIV cunha coordenación con
Bruxelas, de acordo co peso
específico galega en matéria
pesqueira.
O primeir.o paso poderia se r
-din- unha Secretaria de Estado ou un Ministério para a pesca. En calquer caso , que a actual Secretaria Xeral de Pesca
teña máis peso dentro do organigrama do Ministéri o. •
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Localización
de empresas
MANUEL CAO

Dun tempo a esta parte, a póla máis retrógada, intolerante e galegofóbica da elite que opina e dirixe o noso país amósase preocupada cada vez que os nacionalistas cataláns ou bascos máis os primeiros- acadan unha nova competéncia ou incrementan o seu peso político no Estado ou en Europa. Aducen gozosos e temerosos á vez que Galiza nada ten a ver con Catalu- ·
ña senón que debe identificarse coa problemática de Extremadura, Andalucia ou Múrcia.

Ao acrto asistiron representantes de sindicatos e ~sociacións viciñais. ~foto, aspecto da mesa presidencial.

CARLOS PUGA

UG e BNG celebraron en Vigo

a unidade nacionalista
•M.V.

'Fixemos o que a sociedade demandaba, pero en Vigo a unidade é ainda máis importante porque convirte ao nacionalismo no
principal referente para as forzas sociais", sinalou Ana Gandón, concelleira de Unidade Galega, o pasado Venres 16, nunha cea coa que se festexaba a
incorporación desta forza ao
BNG. Entre os 500 asistentes
encontrábanse destacados dirixentes veciñais e sindicais.
O lema que servia de fondo á
mesa presidencial : Coa unidade
cara un governo nacionalista,
daba conta, ben ás claras, da
intencionalidade do proceso de
unidade nunha cidade como Vigo, onde a preséncia de Unidade Galega foi historicamente
moi destacada, o que permite
ao BNG aspirar a ser a referéncia que apontaba Gandón. A
concelleira e dirixente de UG
extendeuse ainda máis ao- vaticinar "catre anos máis de oposición para Manolo Pérez", cabeza de lista do PP, aludindo tamén á posibilidade de que algun
outro dirixente popular poidese

ingresar en prisión antes desa
data, en referéncia ás irregularidades urbanísticas denunciadas
nas últimas semanas.

lembrou, por último, que "UG
non desaparece senón que seguirá existindo dentro do BNG
aoque tratará de enriquecer".

Lois Castrillo, que foi presentado como candidato a alcaldia
pola formación naciCJnalista,
apontou a 'posibilidade de lograr
un governo "no que o naciona1is m o sexa determinante". E
"non só polos concelleiros -engadiu-, senón porque se apoiará no movimento social''.

Governo nacionalista

Entre os convidados, por parte
da direción das duas formacións, encontrábanse en lugar
destacado Domingo Merino e
Xosé M. Beiras. Merino, que foi
o primeiro en intervir, lembrou
que "a presión _da unidade viña
existindo desde hai moitos
anos. Era por exemplo -dixoalgo recurrente desde os meios
de comunicación., ·pero curiosamente agora que se conseguiu
parece que xa están a nos buscar outras metas". "lso é -sacou
en conclusión- porque o BNG
xa lle mete medo a alguns, porque rompeu o bipartidismo e está a piques de se convertir en
alternativa de poder". Merino

Xosé M. Beiras indicou, pola sua
parte, que "o nacionalismo sempre foi o centro de atenpión daqueles que non querían que fose
adiante'', apontando ademais que
"as tensións internas eran a consecuéncia do próprio proceso".
"Hoxe estamos aqui -sinalou o lider do BNG- porque a sociedade
asi o pide e, quitado que fosemos
insensatos, vimos que o BNG era
a organización que podía agruparnos a todos". Beiras acabou
por reclamar para a cidade "un
governo nacionalista".
Ana Gandón aludiu finalmente a
toda a gama de sectores sociais
que teñen a unidade nacionalista como "unha referéncia e como un ha esperanza", caso das
"asociacións veciñais, sindicatos, mozos cabreados cos partidos, xentes de esquerda, etc".
"Non podemos defraudar -sina. lou- a tantos ellos que están mirando para nós na cidade".•

ELEICIÓNS SINDICAIS

Os sindicatos empatados
a fin do primeiro trimestre eleitoral .
CCOO encabeza a lista de delegados obtidos, a pique de rematar o primeiro trimestre de
eleicións sindicais. UGT e CIG
seguen a esta central a moi
curta distáncia, o que permite
talar dun prático empate entre
os tres principais sindicatos. A
maior diferéncia, a respeito dos
comícios de 1990, está no descenso de UGT que perde nesta
altura. máis dun 10% de delegados.
A marcha do proceso hai que
valorala en función de tres situacións distintas. UGT partiu
coa eiva da PSV e a CIG cun
retraso na adaptación da sua

maquinária eleitoral, froito de
que esta central dedicou os
meses anteriores ao seu proceso interno de unificación. É

Resultados da Banca
m
1--~~~~~~~~~~-l<j
1994

1990

CIG ............ 142 ......... 152
UGT ........... 137 ......... 168
40 ........... 38
Outros _,......... .-84 '·········· 75

ccoo ..........

·&

Non surprende tal idea en persoas que desprezan ao naso pavo
e pretenden perpetuarse e reproducir o seu poder á sua costa e
convén sinalar que neste caso, desgraciadamente, conseguen o
que se propoñen de tal xeito que, posuidores dos principais
meios de comunicación e detentadores dos centros claves de
poder, deixan chegar ao exterior a certeza de que estamos no
país do flamenco, da sequía, das corridas de tauros e da pobreza. Ademais, din, Galiza é un
país pobre que necesita a so- lidariedade dos máis ricos e
que polo tanto nada ten a ver
cos intereses da "nefasta"
burguesia catalana ou basca.
Hai que resaltar que este tipo
de opinións existe, con maior
ou menor peso, no interior de
todos os grupos políticos que
operan en Galiza. As únicas
diferéncias virian ao localizar
a orixe de tal situación.

'Os dirixentes,
da própria
sociedade son
reácios á procura
de investimentos
onde pode
habelos''

Non discutiremos este tema
en profunidade só o utilizaremos para entender os procesós de localización industrial
das empresas estranxeiras,
pois para isa é indiferente
analisar a orixe de tal situación, senón a percepción e representación da situación mesma. Ao analisar os investimentos xaponeses
no Estado español observamos que case todas as empresas industriais "---aS principais en tecnoloxia e empregcr-- localízanse
en Cataluña, en tanto que as de servizos, de menor tamaño, instálanse en Madrid. Galiza é unha das poucas CCAA nas que non
hai instalada nengunha empresa nipona xunto con Extremadura e
La Rioja. Atopamos, aqui, un caso claro no que os desexos e as
realidades coinciden, abonando a idea da similitude coas áreas
menos desenvolvidas e máis centralistas. J. Buchanan, nunha recente viaxe a Santiago, declaraba que era necesário que Galiza
tivese cada vez máis competéncias e avogaba por un aumento do
poder das rexións en detrimento dos estados para poder asi facer
valer as suas diferéncias a escala internacional e competir con
outras zonas na captación de recursos reais, finaceiros ou tecnolóxicos e na ''mise en valeur" dos recursos existentes neste pais.
Se se fixan, tal posición é exactamente aposto á postulada polos
grupos hexemónicos aos que ao principio nos referíamos.
Moito se ten discutido dos factores favorábeis á localización: incentivos diversos, infraestruturas, cualificación da man de obra,
cercanía aos mercados, investimento público, etc. Nada disto
ten sentido se os dirixentes, da própria sociedade son reácios á
procura de investimentos onde pode habelos, quizais por incompeténcia manifesta ou por non perder unha posición de predomínio que, seguramente, perderían axiña, senda substituidos
por persoas máis abertas e capaces ao tempo que galegas. A
man de obra galega xa demostrou en Europa a sua competéncia e eficacia en condicións !abarais piares ás próprias dun capitalismo moderno.•

CCOO a central con mellares
condicións para sacar ventaxa
neste início de comícios.
O último proceso eleitoréll celebrado foi o da banca. A CIG colocouse en primeiro lugar, mantendo a s~a porcentaxe do
35, 1%. A central socialista mantivo a .sua maioria noutras empresas como os estaleiros Freire
ou lmenosa, se ben a perdeu en
Limeisa, onde gañou CCOO.
Esta última central logrou o primeiro lugar en Forgasa, Paradores e Fenosa, pero foi derrotada
por UGT en Televés. A CIG.obtivo a primacía en Universidades,
ensino e Endesa. • . . .
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ESPECTÁCLJLO DEPORTIVO
O Celta vence pqr 2.-1 ao Deportivo ea Riazor

Esta vez si estaba Donato
•PUCHEIRO

·

O Celta venceu por 2-1 ao
Deportivo en Riazor. A
equipa viguesa
sorprendeu aos coruñeses
saindo ao ataque ao
comezo dos dous tempos.
Lago o Deportivo non
seria quen de transformar
as numerosas ocasións.
Por fallar fallou até un
penalti. Esta vez non·hai
disculpa: estaba Donato e
tirouno fara.
O Celta non era o Celta. Saiu ao
ataque, coa equipa de perder,
con Gudelj e Losada en ponta.
O Deportivo tampouco era o Deportivo, ou mellar, era o Deportivo baixo a lousa de responsabilidade atenazándoo como ocorreu cando se xogou a liga contra do Valéncia. Esta vez tampouco lle querian entrar os goles. Kostadinov estivo rifando ou
co longueiro ou co corpo de Villanueva.
Tamén estaban os irmáns Sali-

nas, os Da/ton, como os coñecen en Bilbo. Rápidos en sacar
a perna máis ou menos de lareta. Xulio caeu e Díaz Vega pitou
penalti. Suspiros nas bancadas
nas que só uns mil vigueses se
envolvian nas cores albi-celestes e ondeaban unha bandeira
portuguesa. Desta volta non habia dúbida. Estaba Donato para
lanzar o-penalti.
Pero as cousas son como son e
non como un quer que sexan.
Donato tiña desequilibrado a Villanueva, só tiña que empurrar
mainiñamente o balón pero deixo u o pé esquerdo un pouco
;:itrás e cando quixo lanzar, na
vez de facelo raso , como fai
sempre, saiulle alto. Esta vez
non hai disculpas.

Non todo é má sorte
O Deportivo se ten que botarlle
a culpa a alguén non é á má serte, senón a non dar resalto ainda
os compromisos importantes. Os
homes de Arsénio gestan de xogar ao balón e ataféganse cando
o contrário corre máis ca eles e
non lle~ deixa montar o xogo no
meio do campo.

Se ademáis teñen que andar
contra reloxo, aturúllanse. Cando
é asi, todo depende das xenialidades individuais. Pero hai noites que estas non chegan, ou
na$ que o contrário está inspirado. Esata situación so logra vencelas, moi de cando en cando,
mentalizándose de que é preciso
traballar máis que os once homes que están enfronte. Moitas
veces lévalles tempo convencerse e non dan reaxido a tempo.
O Celta, pola sua banda, ten a
un Losada que sempre marca
nos compromisos que el considera importantes e un Gudelj,
que cando anda fino, que non é
sempre, tamén deixa ver a sua
calidade. O Deportivo, nesta ocasión saiu coa defensa descolocada, p_ensando que o Celta os ia
agardar no seu campo con todos
os homes. Pero non foi asi, sairon, golpearon e retrocederon.
Os afeizoados marcharon. tranquilos na sua maioria e os directivos dunha e doutra equipa terán
agora que dedicarlle máis tempo
ao resultado que ás suas loitas
fratricidas , ainda que tinguidas
nesta ocasión cun veo ritual.•

CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

A Fiscalia solicita prisión para o delegado de Política Territorial

O caso de Don Felisindo rematará no xulgado
. •A.ESTÉVEZ

A Fiscalia de Ourense formalizou
o escrito onde pede seis anos de
prisión para o delegado de Política Territorial de Ourense, .Amador Vázquez Vázquez, por prevaricación e falsificación de documentos no caso das obras de
Verfn e Castrelo de Val. Tamén
están acusados dous enxeñeiros, que redactaron o proxecto
de obras, o constructor das mesmas e o párroco de Tamaguelos,
Felisindo Rodríguez.
A Fiscalia chegou a esta decisión tras estudiar os informes do
xa famoso caso mália que non
puidera dispor da documentación da comisión parlaméntaria
que o estudou pala oposición,
no seu momento, do PP.
O 15 de setembro de 1993,

Amador Vazquez asinou un convénio coa Deputación de Ourense polo que a Conselleria de Política Territorial comprometiase á
contratación e execución de
obras de saneamento, abastecemento e pavimentación nos conce llos de Verín e Castrelo do
Val. As obras debían someterse
a concurso público pero, segundo o xuiz instructor, Amador
Vázquez cedeu aos requerimentos do cura Felisindo Rodríguez
e do constructor Xosé Luis Carrajo para facerse cos proxectos.
Vazquez xa coñecia a ambos
dunha visita á aldea de Veiga de
Nostre, obxecto dalgunhas das
obras irregulares, en compañia
do conselleiro Xosé Guiña.
Algunhas das obras estiveron
xa rematadas a finais de 1993 e
outras xa comezaran. Co proceso de concurso público ainda

pendente, o delegado provincial
contou coa axuda de dous ·enxeñeiros da delegación para redactar o proxecto de adxudicación, ocultando que algunhas
das obras xa finalizaran e as outras estaban iniciadas. A empresa constructora beneficiada foi,
segundo a fiscalia, "Hermanos
Carrajo S.A'', da que é xerente
Xosé Luis Carrajo.

Concurso pantasma para
legalizar o fraude
¡
Para legalizar as obras xa rematadas na parróquia de Veiga de
Nostre, Amador Vázquez puxo
en marcha q procedemento de
oferta pública para adxudicación
de obras cun presuposto de
14.400.000 pesetas. A Comisión
de Apertura de Proposicióhs da
Conselleria propón á empresa
que apresenta o presuposto

máis baixo, "Mateo y Freira S.L".
O delegado de Política Territorial
para salvar a situación decide
que o xefe do servizo de estradas, Fernando Villace, un dos
enxeñeiros que realizara a adxudicación, modifique a decisión
da Comisión. Finalmente e, segundó o relato do fiscal, a obra
de Veiga de Nostre, é adxudicada sen nengun tipo de xustificación a "Hermanos Carrajo S.A".

cura de Tamaguelos declararan
na única Comisión de Investigación que se criou desde que existe o Parlamento de Galiza, este
caso de adxudicación de obras
ilegais vai_a xuizo. Na Audiéncia
Provincial de Ourense, Amador
Vázquez será xulgado polo delito
de prevaricación e falsídade en
documento público polo que o fiscal pede seis anos de prisión e
oito de inabilitación especial.

As obras da pista polideportiva ·
de Tamaguelos, parróquia da
que é cura Felisindo Rodríguez,
seguiron un procedemento semellante. Realizouse a adxudicación directa e fíxose pública
para, segundo o informe da Fiscalia, "lexitimar a sua realización
fraudulenta".

Asimesmo, os enxeñeiros da
delegación provincial de Política
Territorial; Fernando Villace Mariño e Celestino Manuel Alvárez
Fernández están acusados dos
mesmos delitos polo que afrontan a mesma petición de condea. O constructor Xosé Luis
Carrajo e o cura Felisindo Rodríguez están acusados de prevaricación e pédenlle seis anos
de inabilitación especial.•

Despois de que tanto o conselleiro de Política Territorial. como o

Lacón

con grelos
(lilUJQ,~o)
OSABOR DE GALICIA

A SANIDADE DOENTE

Enrique Costas Lombardia, autor do Informe Abril
'O modelo sanitário da Xunta rep-roduce os erros do lnsalud
•MARIA ALONSO

Enrique Costas
Lombardia, economista
que intervira na redación
do Informe Abril di que a
Xunta perdeu unha
oportunidade histórica de
aplicar un novo modelo en
sustitución do vixente, que
considera acabado. A sua
posición conservadora,
contrária ao princípio de
gratuidade universal,
coincide cos que
denúncian os crecentes
problemas funcionais do
Servício Galega de
Saúde. Na sua visión, o
PP limítase a reproducir
os erros da sanidade ·
pública no resto do
Estado.
Cales son, na sua opinión, os
principais problemas do sistema?
A ineficiéncia e a insuficiéncia
dos recursos, comun a todos os
sistemas, resulta insuperábel,
porque as necesidades sempre
estarán por riba dos recursos.
Non só medran, senón que mesmo agallopan por causa dos
avances tecnolóxicos e o avellecemento da povoación. Este problema non ha ter solución en tanto non se admita que a xente cun
alto nível económico teña que
pagar parte da sanidade, como
se fai en toda Europa, agás no
Reino Unido. Financieramente, o
actual sistema está a piques de
estourar. Os que desexamos que
o sistema público se manteña,
queremos situalo na realidade
para que se consolide e deixe de
ser un conto de fadas.

Qué opina das medidas que
se están t~mando para solucionar os problemas da sanidade?
Son medidas cosméticas, de

á saúde, non pode exercelo nen
está sendo atendido. lsto demostra que o noso sistema está
pervertido desde o seu cerne.

maquillaxe, que non chegan ao
fondo. Hai que dicer que todo
para todo non pode ser. Ternos
que elexir entre oferecer todo
para alguns o~ - algunhas causas
para todos. E incoerente que,
ao mesmo tempo que se toman
medidas para controlar o crecem ento por riba do PIB e para
evitar o déficit, se diga que en
realidade se vai ampliar o catálogo de prestacións.

Considera positivo o novo
plano de finanzamento do sistema sanitário español?
Está ben polo que supón de ordenamento do sistema, por estabelecer presupostos pechados
sen posibilidade de ampliación e
esixir que calquer caste de endebed amento sexa aprobado
polo Parlamento. Pero esta suposta disciplina é incongruente
respecto ás declaracións do Governo e máis do PP no sentido
de oferecer máis recursos á povoación.

Cre que a última reunión de
responsábeis sanitários do
PP aportou algunha solución?
O que dixo o PP é tan incoerente como o que están a facer outros partidos e o Governo. Prometen unha sanidade ilimitada,
incrementar os recursos e mellorar a eficiéncia, pero iso ta- ·
mén o di o Governo central. O
discurso da eficiéncia .estase a
converter nun refúxio moi bó
nestes momentos. Dende lago,
se o Governo é incoerente ao
non querer tomar medidas, o PP
está abocado a dificultades
enormes, porque tampouco terá
maneira de atender esa sanidade ilimitada da que tala. Non se
pode confiar en que esa suposta eficiéncia vaia supoñer un
descenso das necesidades.. Está demostrado que a saude dunha povoación pode incrementarse mellorando a vivenda, a educación ou as infraestruturas, por
exemplo.

O PP prometeu en Galiza re~
ducir drásticamente as listas
de espera pero aumentounas
nun cen por cen.
As listas de espera son universais e pretender arranxalas é
outro soño, porque non aparecen por falla de recursos senón
por un mecanismo económico
derivado de que os usuários perciban un coste cero no momento
de seren atendidos. No Reino
Unido reduciuse o número de
persoas que agardaban máis de
2 anos para operárense, pero o
número global de pacientes nas
listas de espera medrou nos últi-

O descenso relativo dos recursos perxudicará a comunidades atrasadas históricamente na sanidade, como a
Galiza
Puidera ser que o novo sistema
de financiamento da sanidade
pública perxudicara a Galiza e
por isa seria necesario introducir
mecanismos correctores.

Cómo influe o mal funcionamento da atención primária
no conxunto da sanidade?

ANXO IGLESIAS

mos 1O anos, igual que en Nova
Zelanda, Irlanda, Suecia ou España. Só non sucede en países
onde o prezo xoga un papel, como nos Estados Unidos, qúe
non teñen colas.

de lograr.

Pero as fallas do sistema
asistencial norteamericano foran a causa principal da caida
de Bush.

Dese xeito adícanse uns recursos sanitários ao problema das
listas de espera e poden diminuir un pouco, pero así que deixas de dar eses cartas extraordi nários, as listas de disparan. É
certo que o sistema americano
é inxusto porque afasta a unha
parte importante da povoación,
pero tamén é certo que aqui o
asegurado non ten dereito algun

lso é certo, poque moita xente
nen sequer chega a expresar
que necesita ser atendida. Pretender suprimir as listas de espera pode estar ben como estratéxia política pero non se po-

Como ve a medida da Xunta
de pagar peonadas aos facultativos para aproveitar mellor
os quirófanos?

A atención primária é fundamental no sistema sanitário, porque
através dela deben pasar os casos antes de chegar a níveis
asistenciais superiores , pero
pretender responsabilizar aos
centros da saude da promoción
da saude e a prevención da enfermidade é un soño. Non considera a importáncia de factores
como o traballo, a renda, o ensino, a formación e o grao de satisfacción vital de cada persona.
Por riba, o médico, profisional
arredor do que debe xirar todo o
sistema sanitário, ten perdida a
sua léxica primacía a prol dunha
equipa que nen sequer coordena. Esta perda de responsabilidade e protagonismo que sofriron os médicos está a resultar
moi negativa para o sistema.•

CONCELLOS

A Alcaldia di que o parentesco non pode ser demérito

Recorrido o ·nomeamento do cuñado do alcalde de Nigrán
para dirixir a TV local
•G.L.T.

Un concurso de méritos convocado polo Concello de Nigrán
deu á Ramón Martinez Comesaña, cuñado do Alcalde, Avelino
Fernández, o posto de director
da TV local. A presidenta do. tribunal e tenante de alcalde, Elisa
Martinez, desafiou o coro de críticas que califican de trapalleira
a designación: "Ser par ente do
Alcalde non recorta o .direito ao
pasto".
O xurado deu a Martínez Comesaña a máxima calificación,
15 pontos sobre un total de 19,
apesar de que entre os oito
competidores desbotados habia profisionais que o superaban folgadamente en experiéncia .e Qql,ifjcac!óo. ,O cu.íila_do, d9

so eran máis tarde consideraalcalde é t.itulado en formación
profisional de segundo grao en
dos nulos.
electrónica e ten unha mención
nun 'testival da canción. Sete
Aspirantes recusados
dos dez aspirantes son licen- .
O Concello advertiu tamén á
ciados con ampla experiéncia
en diferentes meios de comuniconcursante Maria Nieves García
Centeno que o seu expediente
cación.
chegara fóra de prazo. A pesar
Alguns destes técnicos exornadeste e outros avisos semellanlistas que puxeron os seus métes, o tribunal publicou no Boletín
Oficial de Pontevedra de 18 ·de
ritos e saberes a concurso,
apresentaron recurso adminisNov3mbro unha relación de aspitrativo contra a decisión do trirantes admitidos que incluia este
bunal. Agás o cuñado do Alcalnome xunto co de outros concurde, todos eles viron como o trisantes previamente recusados
bunal recusaba as evidéncias
polo tribunal por non teren verifide mérit~s apr·esentados "por
cado os documentos que confirnon teren sido compulsadas ou
maban os seus méritos.
validadas". A sorpresa dos aspirantes foi grande cando atopaA alcaldía de Nigrári desafiou o
ron que os certificados rexistacoro de críticas e proclamou
dos no concello para o concurque o parentesco non limita o

direito a ingresar como funcionário do concello. Con este razonamento o concello convirte o
favoritismo en virtude e nemea
a un parente e amigo de Avelino
García. Os aspirantes frustrados
protestan porque se fixese realidade a entrega morganática do
pasto de director da TV, várias
veces advertida en comentários
xornalísticos. As críticas acaen
tamén sobre o entrevistador e
membro do tribunal Xosé Manuel Merelles Remy, designado
como técnico, que non coñecia
nen o vocabulário básico dos
meios de comun"icación.
Membro do tribunal examinador
como especialista foi asimesmo
Carlos Ojea Vidal, xenro do alcalde de Ponteareas Xosé Castro e director da emisora local

de TV. O modelo familiar e caciquil de governo da televisión de
Ponteareas foi o que tentaba
seguir Avelino Fernández. Os
procedimentos contenciosos
que seguirán ao pucheirazo envolverán nun novo proceso xudici al á alcaldía de Nigrán que
preiteou 43 veces nestes últimos catro anos.
Unidade Nacionalista de Esquerda de Nigrán (UNEN) lembrou que nun pleno celebrado
en Marzo votara contra as bases do concurso por considerar
que estaban cortadas á medida
dun familiar do alcalde. UN EN
reclama do portavoz socialista,
Xosé Manuel Rial Cadaval,
membro do tribunal que designou ao director da TV local, ·que
i.tnpU~Qn~, g Pf9~0~<:?,· +, ::. .; s ~;
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O ex concelleiro do

PP na espiral de corr.upción municipal máis relev~nte da Gali~a

Abelardo ·Pardo, un cazador furtivo
na selva urbanística viguesa
Todos os· membros do govern_o
municipal teñen a convición interior c::le que hai un grupo funcionarial que consegue benefícios a cámbio de recalificacións,
pero faltan as probas. Teñen
que conformarse con ver a Abelardo Pardo "rec~bir" ao público
na sua oficina do PP. No tempo
de alegacións ao Plano Xeral do
93 habia que pedir número para
talar con el.

•M.V.

Ten o estilo dun bon
cazador: experiéncia, vista
aguda, modais ingleses e
o respeto de todos,
porque todos lle deben
favores. Manuel Pérez,
lider do PP na cidade,
ainda non deixou de
consideralq1 o seu home
de confianza.

Pero non só o governo rexeitaba a Pardo. Na elaboración do
Plano Xeral desatouse a guerra
interna no seo do PP. Abelardo
Pardo ,queria _ser portavoz na
comisión, pero ao final resultou
derrotado por Comesaña; outro
concelleiro popular. Pero Pérez,
o xefe de filas, segue confiando
en Pardo, manteno á sua esquerda, en tanto que Pedrosa,
asesor económico, garda a sua
dereíta.

Coñecia mj llor ca ninguén a
vella casa
concello, situada
na Praza da Constitución. Hai
vintecinco ~rnos xa era f~ncio
nário municipal. Con Artónio
Ramilo de alcalde, el erixiuse
en home forte. Foi nomeado xefe de persoal do concello e desde aquelas non perdeu a sua
facilidade para entrar en calquer despacho e conseguir información. Coñece polo miudo
as congostras e as reviravoltas
da cidade, tanto como a lexislación . Oeste cotlecemento derivan moitos dos seus poderes.
Para os que hoxe talan de corrupción conven lembrar que el
xa tiña un bufete próprio que
compaxinaba co seu traballo
municipal. No franquisme non
habia lei de incompatibilidades
e Abelardo Pardo permitiase o
luxo de facer recursos contra o
próprio concello.

do

Un poder dentro do poder
Só nos últimos anos do socialista Soto -que estivo doce de alcalde- perdeu o pesto de xefe
de persoal do concello. lncorporouse logo á lista do PP coa certeza de que Manuel Pérez seria
alcalde, pero quedouse en responsabel de urbanismo do partido quE;J tivo que ir á oposición.

Na procura dun cerebro

O PP segue apoiando a Pardo.

Un dos seus sócios, Manuel Alvite, deulle un dos golpes máis
duros ao denuncialo no caso
Proneiras por presunta estafa.
Era un caso de recalificación e
andaba polo médio, ademais de
Pardo, Xosé Manuel Moreno,
aparellador municipal. O fiscal
sobreseeu provisoriamente o
caso, pero o PP relevou a Pardo

Os últimos tempos foron maos
para Abelardo Pardo. Os construtores denunciaron un rede de
extorsión municipal (ver ANT
64~). Eduardo Canabal apare- ·
ceu no cerne do volcán. Só el , e
por motivos personais, presentou 57 alegacións urbanísticas,
· amparándose na nova lexislación que permite deixar constáncia de calquer recurso no rexistro da propriedade, poñendo
ANXO IGLESIAS
sobre aviso a todo posíbel comprador. A presión destas alegacomo portavoz d~ urbanismo,
en tanto ·o governo municipal
cións, e o suposto cazo que se
poñia .a cámbio, foi denunciada
trasladou a Moreno para o secpolos construtores que, con totor de tráfico. Xunto con Pepe
do, seguen a gardar as probas
Rodríguez, outro dos expedendas extersións sofridas na gatados do ·Caso Proneiras, todos
veta. Pero todos din que Canaeles daban carpo a un poder
bal non é o cerebro. O grupo
fáctico funcionarial que só nos
contaría coa axuda de dous funúltimos tempos comeza á sair á
luz dos xornais.
ci onários, os menci~nados X.

QRGANIZACIÓN TERRITORIAL

•

M. Moreno e Pepe Rodríguez .
Pero o ideólogo seria Abelardo
Pardo. Non hai probas. Só que
Pardo toi avogado de Canabal
en tres ou c'atro casos hai alguns anos e · agora seguen a
ser vistos xuntos moitas veces.
Nas alegacións hai un estilo especial que non se lle qtribue a
Canabal. Abelardo Pard:lo, alonxado despois de moitos anos
do centro do poder, -teria optado
por condicionalo na medida do
posibel.

Un pase ao grupo mixto
pactado con Pérez
A denúncia dos construtores
coincidiu no tempo coa notícia
de que avivecia o caso Proneíras que pronto será fallado. Enton o PP decide retirarlle o car- ·
nét a Pardo que pasa ao grupo
mixto . A Pérez non lle queda
outro remédio se quere salvagardar o préstíxio do partido cara as eleicións municipais. Pero
o fio non se rompe. O PP pide
que o próprio Pardo esteña na
comisión de investigación do caso das extorsións na construción, ante a perplexidade de
próprios e extran9s. A preséncia
de Pardo bloquea toda posíbel
conclusión da mencionada comisión. Ademais o PP apoia a
sua liña argumental. O governo
tripartito non consegt1iu até ago. ra que .Pardo deixase de ser
xuiz e posíbel parte.
O poder vaise alonxando de Pardo, pero el aterece unha dura resisténcia. Manuel Pérez segue
confiando neste .veterano dos
despachos_ e mesmo son outros
concelleiros populares, como
Herrera, os que ás veces can en
desgrácia. Pérez só se desvinculará de Pardo cando se convenza de que pode cair con el.•

1

A Xunta decretou a sua secesión de Cervo para o 1 de Xaneiro

Burela segrégase porque como parróquia nunca acadou representación
• H.V.

O primeiro de ano unha xestora
constituirá o concello número
315 da Galiza. Trátase de Burela, que, coa decisión favorábel da Xunta, culmina un proceso de secesión do concello
de Qervo. A separación, de feíto, non tiña demasiados apoios
entre a povoación. De fundo
está un deseño territorial importado de Castela que dá releváncia aos concellos e ignora
ás parróquias.
En menos de tres anos, un movi merito segregacionista que
· partiu dunha asociación. de viciños, conseguiu culminar un proceso de secesión de Burela do .
concello de Cervo sen ter máis
apÓio que o PP.
"Cun artellamento da estrutura
administrativa natural do país
non haberia este tipo de conflitos", explicou o concelleiro do
BNG,·Manuel Parga, referindose -a que a división por canee-

llos choca coa estrutura por
parróqui~s, que ~un~a a~adou
recoñec1mento inst1t_uc1onal.
Para esta non é a única razón
para a secesión: "O alcalde do
PSOE sempre actuou con prepoténcia e non fixo nada para
integrar ás tres principais vilas
do concello".
O PP foi o principal impulsor do
proceso de secesión, ademais
dunha asoación de viciños. Par-

gal ere que "Cervo era unha espiña que tiña clavada o PP, xa
que era un concello grande que
non controlaban eles, de modo
que para o presidente da Deputación, Francisco Cacharro Pardo, o mellar era dividilo".
A povoación censada en Burela asinou maioritariamente a
favor da secesión, pero unha
vez coñecido o visto bon da
Xunt_a, as voces que avalaban

a decisión non foron tan unánimes: Por.wupos de idade, foron os· ma1s vellos quen se manifestaron a prol de que Burela
sexa concello, en troques entre
a mocidade non houbo tanto
clamor pola separación. "En realidade foron as razóns sentimentais_as que levaron á xente
a apoiar a segregación, pero
non hai as razóns económicas
c¡ue foron argumentadas", dicia
un viciño.

r---------------------------------------------------------------------------,
Na llla a por¡centaxe a prol da segregación
é superior á de Burela ,, . ·
_Mentres o proceso de segregación de Burela foi moi rápido, na llla arrincaron o compromiso de Cuiña Crespo, da
COTOP, de facilitar a sua secesión nun prazo tamén breve,
., como manifestou o conselleiro
: recentemente, ao ser coñecido
1 a resolución sobre Cervo e
1
1 Burela:
1

'

Fraga, sen embargo, dixo que o
proceso da llla non foi aberto
porque nen hai un pronunciamento favorábel do concello de
Vilanova de Arousa nen un ha
posición asembleáriá de carácter maioritário. Esta afirmación
contradi o feíto de que o 84% do
censo da Ula asinou unha petición de segregación que está a
1

' •

•

•

promm,tier un grupo de viciños.

7

·· Na llla de Arousa hai on sentimento de discriminación en
canto eles demandan a separación desde hai máis tempo e
a posición dos máis dos viciñas a pral de ser concello é
maior que en Burela, onde só
asinou un 54% do censo.+
•

L---~------------------------~--------~----------------------------~--------

O BNG chave
da governabilidade

.
A correlación de forzas políticas
dá ao BNG a chave da govemabilidade no organismo xestor do
novo concello, que estará en vigor até as eleicións municipais
de Maio. O PSOE terá seis representantes, os mesmos que o
PP. O BNG só terá un membro.
Manuel Parga, que será a o
membro do BNG na xestora, declarou que xa tivo unha reunión
co PSOE e que mantivo un contacto informal co PP, pero indicou que até o momento non hai
acordes para configurar unha
equipa "de governo. Neste sentido manifestou o seu agrado por
que todos os grupos pude,sen
participar na xestora. "De todos
xeitos -explicou-, vai ser difícil o
acorde porque o PSOE aquí non
significou unha opción de progreso, polo tanto non nos irnos
sentir condicionados para votar
ao PSOE contra a direita. O
PSOE foi direita en Cervo". •

DEBATE SOBRE OS PARQUES NATURAIS

A CONTRADICIÓN INEVITÁBEL
RESPOSTA A MIGUEL MÉNDEZ E A.O SLG
XoAN CARws CARREmA

agresivas co meio ambiente?

Non tiña intención de escreber este artigo, porq"ue consideraba .que
a miña aportación ao debate sobre
os parques naturais xa estaba feita
e non é cuestión de cansar ás leitoras é leitores de A Nosa ferra.
Sen embargo o último artigo de Miguel Méndez obrígame a facelo.

Non todo o m·undo ten que ser
marxista, pero eu considérome como tal e se non interpreto mal este
método de análise teño que acreditar en que o poder é utilizado por
. unha clase social determinada para os seus própriQs intereses. Pero, ao mesmo tempo, teño que reCando se recorre ás descalificacoñecer que ás veces se vexa preción persoais, algo que nesta polécisada de ceder á presión social,
mica utilizaron moito os membros
precisamente para seguir dominando SLG, é que O,S argumentos de
do "democraticamente". Por isa teque se dispón son moi pobres. E
rnos hoxe Seguridade Social e xusen embargo eu creo qüe os do
bilación e por iso, en canto a con.SLG teñen a sua consisténcia, que
xuntura lles é favorábel, tratan de
se vai perdendo a medida que se·
recortalas. Outra cousa é que bus"pecha filas" e sen lanzar anateque sacarlle partido económico.
mas contra os "herexes" que o úniDesde o meu ponto de vista, a
co que pretenden é facer un debaconservación ecolóxica interésalle
te crítico. Que mágoa!
á maioria e non á minoría que osSupoño que teño a suficiente dose
tenta o poder. As medidas que tome neste sanso serán resposta ás
de compañeirismo para non respostar aos ataques persoais. Aló a
demandas sociais, ainda que desconciéncia de cadaquén se se me
.
pois trate de utilizalas para os seus
quer apresentar como un ha per- Meio ambiente e agricultura produtiva deben ser compatlbels, sinala o autor. Na fotografia, palsaxe invernal na serrado obxectivos particulares, aproveitanCourel. ·
DELMI ALVAREZ
do para vender tecnoloxia ecolóxisoa que deixa os refugallos por aí,
que é cómplice do que aconteceu coa teSLG e que eu comparto (mádia leva, vertender unha·produción que é vital para o
ca ou de rebote, se cai, eliminar explotase de Mancho Varela, encobridor dos
dade, Miguel?). Pero neutro lugar di que · país desde o ponto de vista económico
cións. Tamén as cancións de Víctor Jara
pero que, dalgun xeito, vai contra o mochegaron aos nasos ouvidos por unha
efeitos da choiva ácida e algunha causa
a Xunta "utiliza fundamentalmente o meio
piar.
ambiente para destruir a actividade prodelo que defendemos para o futuro. A
multinacional e non por isa perden o seu
· dutiva, maiormente o sector lácteo".
decisión non é doada e hai que fiar moi
carácter revolucionário.
fino. Se se escolle aviada defensa a ulNon quera cair tampouco na tentación de
Supoño que a estas alturas as leitoras e
tranza do sector lácteo, a postura xustifíSe os esquemas do meu razoamento 16seguir o xogo introducindo temas que non
leitores estarán cansos, pero permítancase por si mesma desde o ponto de visxico non me fallan, só se poden manter
son obxecto do debate. Por iso non lemme un último argumento. A postura dos
ta sindical. Sen embargo, o SLG tratou
as duas afirmacións ao mesmo tempo
brarei por que Miguel Méndez non fata do
que defendemos os parques naturais é
de buscar unha coartada teórica, en lubaixo unha destas duas premisas: Ou
uso indebido dos purins, das cisternas
a da nasa organización. No programa
gar de recoñecer que a contradición en
ben a política de meio ambiente da Xunta
que se lavan nos rios ou dos vertedoiros
eleitoral do B.N .G. nas autonómicas de
que se está a cair ·é inevitábel, e que non
non é a axeitada nen serve ao modelo
incontrolados que se xeran nas próprias
1993, dicíase:
por iso se perdeu de vista o modelo agráque defendemos, ou ben a produción lácaldeas. Eses son outros temas, coma o
rio que defende a nível xeral.
tea que actualmente se está a dar na Gade ENDE9A e non vou entrar neles.
"Alén da protección de espazos naturais,
liza non encaixa neste modelo respeituocompre unha política que integre o forestal
Esa coartada é a crítica aos parques naso co meio ambente.
Centrareime, xa que logo, naquilo que
dentro dun marco xeraJ do uso do território
turais que todos/as compartimos. Moitas
non son ataques persoais, para convenconsiderando globalmente a gadaria, agripersoas, mesmo os autores que citan os
Eu creo que é a primeira destas premisas
cer a quen acolla as críticas de maneira
cultura e forestal. A mellara ambiental non
membros do SLG, pensamos que só poa que resolve a aparente contradición dos
aberta. Aos demais moito me temo que
ten que afectar unicamente aos espazos
de ir nunha dirección que parte da necesiargumentos de Miguel Méndez. Se é así,
será inútil.
naturais senón a todo o território", pero na
dade da sua existéncia e fai fincapé na
a política meio-ambiental da Xunta non
mesma páxina amósase que isto non é
sua insuficiéncia se non se inscrebe nunO primeiro que compre aclarar é que Mipode recebar o nome de tal, por canto non
contraditório coa protección dos mesmos
ha política global. O SLG, pala contra,
guel Méndez resposta a algo que eu nunhai política ecolóxica real que non vaia
porque se estabelece como "prioridade letrasformouna nun non inxustificábel. A
ca defendin (ao igual que X.e. Garrido, a
unida a unha agricultura produtiva e un
xislativa", "a elaboración dunha Lei de Essua liña argumental lévaos a facer afirmameio rural que estexa vivo. Por isa eu dequen lle agradezo o ton que mantivo no
pazos Naturais da Galiza".
cións tan pouco afortunadas como a do
debate). Rogaríalle que tese o meu artigo
fendo que é só unha resposta defensiva á
editorial do FOUCE onde di: "( .. ./... ) se
con calma, sen prexuízos e lembrando
demanda social ou un sinxelo pretexto (e
Hai anos o SLG participou activamente
pensa que dentro das cidades os parques
que o escrebe a mesma persoa que reMiguel dame a razón case textualmente
na recollida de asinaturas para unha inison maravillosos e non se cuestiona para
dactou boa parte dos textos que serviron,
noutro lugar do seu artigo). Neste senso o
ciativa lexislativa popular sobre o PatriSLG cai nun erro grave ao contrapar meio
nada o monstruoso modelo de cidadese ainda serven dalgun xeito, como base
mónio Forestal. Ali recollíase un aspecto
cemento que se consambiente versus agriprogram~tica para o SLG. (non o digo con
que
despois asumiu o B.N.G. no seu proánimo de chl!farm~ de nada, senón para
cultura produtiva, sen - - - - - - - - - - - truen (.. ./... )".
grama eleitoral. Dicíase:
que non se perda de vista que estamos
matizar e contextualiOu sexa que os/as
do mesmo lado da trincheira política).
zar esta consigna. O
"Dos fundos públicos destinados á foresque pelexan porque
seu modelo agrário
tación, reservarase un 20% ao incremenSe o fai asi decatarase de que nu-nca dehaxa máis zonas vernon o .contrapón, pero
to do património forestal de titularidade
des estanlle facendo o
fendin que o turismo rural fose unha ala idea que transmitiron
pública, dedicándose este preferentexogo aos especuladoternativa frente á produción de leite. Dícara fora en todo este
mente á investigación, uso social e fogoo ali expresamente. Polo tanto non fatema si o fixo (Eu non
res urbanísticos. Nese
go o xogo á política dominante que "non
mento das espécies autóctonas".
só leo, Miguel, tamén
senso, no programa
aterece o turismo, os parques, etc. como
eleitoral dos nacionaescoito á xente, sobrecomplemento do desenvolvimento agráNon pensará Miguel Méndez que eses
listas ás próximas mutodo á mocidade e obrio, senón que os utiliza como argumenmontes de titularidade pública os coiden
servo como percebeoicipais deberia figutos para destruir a nosa capacidade proos labregos ·e labregas entre munxidura e
rar o noso pronunciaron a mensaxe do
dutiva". A intención do meu artigo é desmunxidura. Terán que ser persoas pagamento en contra dos
SLG) . .
mascarar este xogo e, precisamente, a
das pela Administración e ·a ser posíbel
parques e xardins até
miña crítica á postura do SLG prodúcese
habitantes do meio rural, digo eu. Velaí
Por que se caiu neste
ter unhas cidades
porque considero que non serve para eserro? Ao meu entenmáis habitábeis.
por onde esa figura dos "coidadores/as
te obxectivo.
der porque a segunda
da natureza" ~an criticada por Miguel
Posibelmente é esta
das premisas das que
Méndez, se desprende implícitamente
A razón diso está en que é' claramente
eu talaba tamén se
liña argumental a que
dunha proposta que apoia o próprio SLG.
contraditória. Esta contradición reffíctese
cumpre, en certa mefai que non se cuesmoi ben no artigo de Miguel Méndez. Así
dida. A produción lácQuédanme ainda moitos argumentos, petionen alguns pontos
nalgun mornento dise que neste modelo ·.. tea que existe hoxe na
ro xa non hai espazo para máis. Pola mifebles da sua argunon hai vantaxes comparativas, senón
Galiza non é a que o
ña banda dou xa por rematada esta polémentación. Se os parhistóricas. E máis tarde afirma que Galiza
SLG defende no seu modelo agrário, semica, cunha certa amargura polos ataques naturais son claves na estratéxia da
teria "vantaxes naturais comparativas co
nón que, segundo as teses nacionalistas,
ques persoais con que reaccionaron alU.E. e da Xunta, por que Galiza é un país
exterior".
non é máis que ' unha prolongación do
guns membros do SLG, pero coa espesen apenas espazos naturais protexidos
ranza de que sirva de precedente para
mesmo tipo de gadaria inter:isiva que se
e non se albisca que podan aumentar a
Pero a contradición fundamental, ao meu
dá no Centro do sistema e que Miguel
que os debates que necesariamente
médio prazo? Por que dos 141.000 mientender, é a seguinte. Nun momento di:
t.an bEtn descrebe no que respeita aos - llóns que astes dias se anúnciari para
irnos ter que dar daqui en diante se fagan
,"A ecoloxia, o produto tradicional e autócsobre as ideas de cadaquén, dun xeito
seus custos ecolóxicos. O SLG atópase
promoción de agricultura "branda" nos en,tono, o turismo rural, serian consecuén- . pois nunha situación que se vai dar máis
reflexivo e aberto. + ·
tornos de espazos naturais non vai vir
cia do modelo e non xustificacións". ,; Enveces ~xa se está dando en Vigo, pór
nen unha peseta para o naso país? Por
téndese pois qu,e serian aspectos positiexemplo, co tema da empacadora) e que
qu~. é no Terceiro mundo onde $e aplican
XOA\ CARLOS CARREIRA PÉREZ
vos no modelo agrário que defende o . nos situa entre a espada e a parede. Deé Concelleiro do BNG en Lugo
as técnica$ <;!~ pr99~ción ag(~rja .rlJífii.s _

'O SLG tratou

de buscar
unha coartada
teórica, en lugar
de recoñecer que
a contradición
en que se está a cair
é inevitábel"
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COMUNICACIÓNS

A Plataforma prevé unha grande manifestación en Santiago perante a Xunta

Renfe anúncia novos recortes
nas liñas ferrroviárias a partir de Xaneiro
• ARANTXA ESTÉVEZ

O anúncio de Rente de suprimir
várias liñas ferroviárias na Galiza a partir de primeiros de ano,
volveu a mobilizar á Plataforma
~alega en Defensa do Camiño
de Ferro, integrada por sindicatos, partidos políticos e diferentes asociacións. Unha manifestación, na pasada fin de serna:
na, na estacipn de Arcade e intentos noutros puntos da Galiza,
cortados pala policia, foron a
mostra do rexeitamento ao novo
recorte de liñas despois do xa
sof rido neste ano que remata.
Para a Plataforma, "a sociedade
non pode permanecer impasíbel
diante do paulatino desmantelamento dunha rede de comunicacións de vital importáncia para
a vertebración do território e a
potenciación do noso tecido
económico".
As liñas que se suprimirán , a
partir de Xaneiro, son A CoruñaFerrol, A Coruña-Lugo-Monforte
e Ourense-Zamora. Ademais a
empresa ferroviária pretende reducir a frecuéncia da liña Monf orte-Ou re nse e PonterradaMonforte. Renfe argumenta a
baixa rentabilidade destas liñas
xa que, segundo a compañia, a
cobertura entre ingresos e gastos non acada o 10% e deixa a
porta aberta para que sexa a
administración autonómica a
que participe- na financiación
das liñas se quer conservalas.
O secretário provincial do sector
ferroviario na Coruña de UGT,
sindicato integrado na Plataforma, non ten notícias oficiais de
que a Xunta pense financiar as liñas. "O que sí creo é que a Xunta tivo constáncia desta nova supresión de liñas antes de que se
dese a coñecer públicamente. Isto non pode acordarse da noite á
mañán. Penso que xa na última
negociación da Xunta coa empresa, acordáronse suprimir paradas nalgunhas liñas. Por esta
razón, amósome escéptico ante
a posíbel financiación da Xunta",
explica Angel Chas.
O recorte de liñas supón para o
secretario de UGT, sumir nunha
maior marxinación a zonas galegas que .xa están deprimidas
económicamente. Para os responsábeis de CCOO, sindicato
tamén integrado na Plataforma,
a defensa do tren conta coas
grandes avantaxes que aterece
este medio de transporte máis
alá da rendabilidade económica:
seguridade, pouco consumo
enerxético, o carácter público e
a menor contaminación.
Segundo Angel Chas, estas medidas de Rente convértennos en
"cidadáns de terceira". "Desde
hai anos, o Governo Central só
nos está deixando a posibilidad e de viaxar en coche e en
avión. Se pedimos mellaras nos
ferrocarris, dinnos que ternos
avións. Por suposto que pensamos que o Governo actua ca
apoio da Xunta'', di. Segundo
CCOO, nos últimos dezasete
anos, o tren na Galiza vai máis
despacio e presta menos servi.iOS ás povoacións do interior.

,

Perda de f>ostos
de traballo
"Ao aspecto da marxinación que
sofren as zonas que quedan
sen liñas ferroviárias, engádese
outro problema: cando Rente di
que hai que suprimir unha liña,
tamén está dicindo que sobra
persoal ferroviário", indica o secretário do sector de UGT na
·
Coruña.
As forzas sindicais, integrantes
na Plataforma, manterán reunións nos próximos dias para
coordinar os puntos de actuación. As mobilizacións continuarán e Angel Chas, aponta a unha masiva. manifestación en
Santiago ante a Xunta. A Plataforma sostén que a precariedade no servizo ferroviário derivase "da falla de vontade política á
hora de plasmar investímentos
na sua mellora e potenciación".+

A. IGLESIAS

A alternativa ferroviária ao transporte é sempre a máis·barata.

A NOSA TERRA~
oferécelle aos leitores _o s mellares ·viñas galegos
cun 20% de descanto
ABADIA DE SAN CAMPIO 94
Monovarietal. Elaborado coa variedade albariño (100%)
Fase Visual: limpo e brillante, amarelo palla de boa·
intensidade.
Fase Olfativa:.arrecendos primários, intensos con tons
afrutados. Moi francos:
Fase Gostativa: equilibrado; cunha acidez que destaca,
dándolle frescura ao viño. O final de boca é suave e
moi agradábel.

TF.RRM GAUDA 93 ETIQUETA PRETA
Unha experiéncia única con aroma.5 varietais de albo.riño,
loureiro e caiño branca, con características própriac; do
seu paso por barricas de carballo que non lle fan perder a
xuventude. Mosto macerado e deslamado, fermentado en
pipa nova durante 3 semanac; e mexedura posterior coa
sua nai (borras) durante nove semanas máis.
Un viño ~uilibrado, de suave filtraxe, do que só se
elaboran 3.000 botellas.

Galardóos

Fase V-~ual:viño branco, limpo e brillante, con algun
reflexo a nácar. Cor dourada verdexante.
Fase oHativa: arrecendos afrutados conxugados con tons
a vainilla e fume procedentes da pipa. Matices de
ramo de laranxeira e de canela.
Fase Gostativa: Na boaca é fresco, arrecendente, de
notábel corpo e final agradábel, longo e arrecendente.

XV Trafeo Internacional de Allimentación e Bebida
(Barcelona 1992).
Baca de Duro á mellor marca nova pola Unión Española de
Catadores (Madrid 1992).
Medalla de Duro Vinexpo. (Burdeos 1993).
Meda/Ja de Prata XXX1X Foro Internacional (Ljub!Bina 1993).
Mención Especial Premios Zarcillo (O Biérzo 1993).
Diploma de Honor. Selección Mundial (Montreal 1994).
Diploma de Honor. VI Cata dos Viños de Galicia (Santiago 1994).
I Prémio XU1 Festa do Albariño (Cambados 1994)

A marca Terras Gauda non se presenta a concursos.
PRflOS

TARXETA DE PEDIMENTO

TERRAS GAUDA 93 ETIQUETA PRETA
Caixa de 6botellas18.515 pta. ·

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

ABADIA DE SAN CAMPIO 94
Caixa de 12 botellas 9.545 pta.
Cabra de 6 botellas 5.060 pta.
Desconto do 20% xa aplicado. Nestes prezos está incluído o NA
e o transporte dentro da Galiz.a. Os pedimentos de fora teñen un

incremento de 400 pta./caixa.
Aprodución da adega este ano é de 410.000 botellas sendo as
previsións nun prazo de 3 a 4 anos, de 700.000 l. cando estexan
a pleno rendimento a totalidade das 60 Ha. da plantación. As
ins1alacións, moi modernas, contan cos últimos avances
temolóxicos.
Aelaboración realí?.ase en pure7.a varietal por ~
escalonada, determinándose logo por cata cada ano o coupage
máis idóneo para cada tipo de viño. Avendima faise en caixas de
plástico de pouco volume, séndolle retirada a madeira aos ácios
totahnente, xa que se reali7.a "maceración prefennentantiva por
ftio". Na fermentación alcoólica, controlada a baixa temperatura,
empréganse levaduras autóctonas mediante "pé de cuba"de
mostos das mesmas vendimas. Actualmente esta.se exportando a
ltália, Grande Bretaña e Portugal, prevéndose faceto a máis países.

Terras Gauda 93 Etq. Preta Cant.
Cailca de 6 botellas ......................... O

Cant.
Abadia de San Campio 94
Cailca de 12 botella<; ....................... O
Cailca de 6 botellas ......................... O

.

NOME ................................................................ APElJOOS ..................................................................................................... .
ENDEREZO ................................................................................................................................................................................ .
TELÉFONO ........................................................ POVOACIÓN ....................................:............................................................. .

Forma de pagamento:
O Talón bancário adxunto

O Ao recibo do pedimento

O Pago domiciliadd11

(A D010! de ADEOO DAS BRAS SAi

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

BANCO/ CAfi.A ................................................... Nº DE CONIA /LIBRETA .............................................;........................... ..
TITUlAR DA CONTA OU LIBRETA ........................................................................................................................................... ..
Nº SUCURSAL ...................................................... POVOACIÓN ............................................................................................. ..
PROVÍNCIA ........................................................... DATA ...................................................................................... ........;.......... .
Atentamente:
(Sinatura)

_1_6_~_º:_~_-~2-~_~_EC_EM_BR_O_DE_199_4_ _ _ _ _ _ ____,·~_
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RECICLAXE ETRAMENTO DE RESÍDUOS
do vidro, pero fálase menos da
rendabilidade de convertir a
matéria orgánica en compost.
Vostede especializouse nisto
último, ten posibilidades no naso país?
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O único elemento de todo o lixo
co que se pode traballar, porque
é fermentábel, é a matéria orgánica. Ademais é o problema principal porque é foco de contaminación, dá maus olores ... Se en calquer povoación se controla a matéria orgánica tes case todo gañado. Se non consegues reciclar os
demais elementos, non deben supoñer maiores problemas, mesmo estando acumulados en vertedoiros, porque son inertes. Nós
apostamos por procesos de fermentación con presenza de todos
os materiais non susceptíbeis de
reciclar, para esterilizalos antes
de os enterrar.

En que consiste a compostaxe?

É fermentar e transformar a matéria orgánica do tixo , grácias ao
traballo de microorganismos, que
en preséncia de osíxeno dixiren
ese material , e convérteno nun
producto moi mineralizado, semellante á terra, desprendendo anhídrido carbónico e calor. Na base
é un proceso natural e para facer
compost se acelera en condicións
controladas . O que na natureza,
espontaneamente dura un ano
aqui realízase nun mes.
ANXO IGLESIAS

Salustiano Mato
'Reciclar o papel bota abaixo o plan de resíduos da Xunta'
"O Plan da Xunta ten como eixo queimar lixo nunha super-incineradora, pero se reciclas o papel todo
ese sistema se ven abaixo", afirma Salustiano Mato, director do único grupo especializado en
biotecnoloxia ambiental na Universidade Galega. Mato tense especializado nas técnicas de
compostaxe e transformación de r·esíduos nos Estados Unidos, elaborando novas técnicas que non
foron tomadas en canta polo actual governo galega.
• XAN CARBALLA

Vostede participou no plan de
resíduos do governo tripartito.
En que se diferéncia do actual?
No primeiro que aquel tivo unha
grande publicidade e este apenas
se deu a coñecer. Basicamente o
anterior contemplaba máis vias
alternativas de tratamento e o actual básase nunha super-incineradora e todo o demais son centros
de empaquetado ou transferéncia
de lixo. A maiores haberá vertedoiros de apoio mentres non se
eliminen. O anterior basábase en
espallar eses vertedoiros de xeito
que se concentraran por manco- .
munidades de municípios e ta. mén propuñan duas incineradoras para grandes cidades (A Coruña e Vigo). Daquela tamén habia un intento tímido de reciclaxe,
non sei se máis por márketing
que con vontade de facelo. Basábase en montar unha planta-tipo
en Ferrol, que se fixo e fracasou,
coido que premeditadamente. Tamén habia unha experiéncia no
rural (Silleda/Lalin), na que se el'lsaiaba unha técnica nova de reciclaxe que deseñáramos nós, e
que se facia en plan piloto para
municípios ou mancomunidades
co n pouco volume de lixo. No

plan actual eliminouse toda posibilidade de reciclaxe.

Unha alternativa posíbel

A apresentación da reciclaxe
Se se empeza a reciclar o papel · como alternativa ao tratamento
a idea de produde resíduos,
cir enerxia na
aparece ás veces como utópicombustión do
lixo vense abai- ,
reciclaxe
ca. Realmente é
xo, e a maiores
viábel?
responsábeis de
non é cara a non
Por suposto que o
Fenosa dixeron
ser que se
é. O que sucede é
recente mente,
que se contraponun encontro en
compare co
ñen moitos interePonteareas, que
ses.
lixo non
ainda non está
barato que resulta fose Seuno servizo
claro que se vaia .
incinerar o lixo.
guindar o lixo en público, senón
que todos tivéselsto é unha escalquer s ítio sen mos que resolvelo
tratéxia de copola nasa conta,
municación para
protección"
nunca iriamos a
encubrir o imalternativas caras.
pacto?

'A

Todo o plan é incompatíbel tecnicamente coa reciclaxe de papel e
dos plásticos. Desde ese ponto
de vista só lles pode interesar escoller o · vid ro ou os metais, porque non teñen poder calorífico.
Pero se· vai adiante o Plan de Res í d u os coa super-incineradora
non se vai promover máis que reciclaxe destas duas matérias ,
nunca do papel.

A hiperprodución
de lixo está relacionada co actual
sistema de consumo e ten que haber vontade clara de diminuir o
uso de materiais que non se podan reutilizar nos procesos productivos. Polo xeral é máis barato
un vertedoiro que unha planta de
recicla:xe pero esta nunca é máis
cara que- unha incineradora. Cando se queima ninguén pergunta
os costes de instalación, persoal e

Nós buscamos maneiras máis
baratas e sinxelas que as patentadas internacionalmente ,
para facer ese proceso biolóxico. Foi polémico porque o facia- mos con toda a basura: descargábamos o camión , desgarrábamos as bolsas e conseguiamos
a fermentación esterilizando o
lixo. Esa investigación fixémola
para a Xunta, na etapa final de
Albor, na de Laxe , e só timidamente con Guiña. A viabilidade
está probada até con 60 toneladas de lixo, non só en laboratório. Pero non in t eresa levala
adiante porque a obra civil é
moi cativa, pode facela calquera
pequena empresa e a tecnoloxia é moi sinxela. O ataque fundamental que se fai é dicer que
o compost non se vende , e tamén que os solos galegas teñen
exceso de matér i a orgánica ,
que valeria en todo caso en Valéncia. Diante de min nunca fomentan esta discusión , porque
realmente era certo que habia
moita matéria orgánica pero
agora as cousas foron mudan do. Ainda así hai moitas necesidades de matérial orgánico e en
todo caso non hai que esquecer
que se trata dun servizo público.
O compost é unha fonte de abono, de emenda orgánica para
chans desertizados, incendiados, escombreiras de minas
(por exemplo na recuperación
das Pontes), para xardins ...

mantimento, pero se reciclas sempre perguntan polos cartos que se
van obter da venda de productos
para amortizar os gastos de investimento. A produción de enerxia apreséntase como a grande
maneira de amortizar os costes
do tratamento de resíduos e iso é
moito máis utópico que instalar
unha planta de reciclaxe integral
que amortice custes coa venda de
productos derivados. Cando tiven
que facer estudos sobre isto sempre deseñei sistemas que fosen
blandos en tecnoloxia, para convencer á administración de que se
podía facer sen investimentos importantes. O tri$te foi
que ao director xer-al daquela, só se
lle ocorreu perguntar pola obra civil ,
da planta, cando o
ara a
resultado interesante non ten naincineración
da que ver con iso.

p

A compostaxe
tamén serve
pa'r a Galiza
Coñécese a recicla xe do papel,

só
lles pode interesar
escoller o vidro ou
os metais, porque
non teñen poder
calorífico"
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O problema é

que choca con
intereses doutra
. indústria?
·
A reciclaxe sempre interfire con
procesos productivos. Todo o que
recicle compite
con todo un grupo de empresas
e mercados que
van presionar para que non se fag a. Até que por
determinadas léxicas económicas
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comecen a intereción ou algunha
sarse, como está
empresa que se
máis barato
sucedendo co paanime porque reun vertedoiro que cebe algunha
pe l. A incineración provoca mesubvención.
unha planta de
nos contradicións
con outras emCultura
reciclaxe pero
presas, mesmo
da
reciclaxe
porque sempre se
esta nunca é máis
tan asociadas con
Hai toda unha
cara que unha
indústrias
da
cultura tradicioenerxia. O capitanal de separar o
incineradora"
1ism o actual, eslixo. Nas aldeas o
peculativo e a caorgánico separáda menos producbase no caldeiro
tivo, é especialda lavadura para
mente suxo_ Se
darllo aos pornon hai vontade
cos. Pero se o
da administración non se irán mopr.o ceso f~lla, e comezan a apadificando as cousas . Por exemrecer os contedores ateigados e
plo, o sistema que nós deseñanon se recollen se veña abaixo o
mos non podemos oferecelo até
proceso?
que se monte unha planta piloto,
e as únicas vias son a administraMesmo en paises de fóra cando
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hai unha gran diseminación da povoación hai unha proposta.de autoxestión do lixo. No rural dase unha reutilización xa tradicional e en
definitiva a-feciclaxe cópia destes
usos, que son sinxelos e que teñen un trasfondo cultural. Máis importante que o sistema que eu deseñei é fomentar ao máximo a reutilización e a própria educación cidadán neste tratamento, porque
debe partir desde as casas.
Cales son as grandes directrices da Unión Europea a respeito da reciclaxe?
A tendéncia é a non pronunciarse
para así canear os conflitos de intereses. Pero os pronunciamentos que se teñen producido van
na liña de ir acabando coa incineración, sobretodo desde que se
demostrou que habia biosíntese
de dioxina nas chaminés nas fases de enfriamento. Alemaña ten
unha vocación absoluta no tema
do lixo para implicar ao cidadán
na reutilización , na recollida selectiva e na educación ambiental ,
e isa é decisivo para saber por
onde van ir as cousas. As directrices que saen, por exemplo en
matéria de embalaxes , van a financiar empresas que no producto de consumo simpliJiquen o envoltório e tendan a recollelo. En
Suiza teñen depósitos para oito
tipos distintos de lixo ...
Parece como se a reciclaxe fo-se só para momentos de grand.e ou de escaso desenvolvimento.
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A matéria orgánica é o elemento clave nos cheiros e na contaminación dos resíduos
sólidos urbanos. Na foto, vertedoiro do Carqueixo (Lugo).
X. MARRA J ARQUIVO
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Se a aposta política é palas fado ten que pechar un vertedoiro,
mosas tres R (redución-reutilinon ten capacidade para montar
un plan alternativo desde a nazación-reciclaxe) o que había
era que , no ámbito do organisda, que supere a alternativa que
mo concreto (concello ou manimpón a Xunta. Ainda por riba se
dos técnicos.
se boicotean outros emprazacomunidade). traballar na rementos da empadución de resíOs investigadores sempre queren aparecer na sociedade como
cadora o resultaduos e
son
do é o que ternos
campañas que
asépticos, pero os traballos que ti
saen polo xeral
fas teñen unha incidéncia sociona cidade , que 'Os concellos
ademais é maniben, porque as
económica importante e tes que
poderian dar
pulado, porque se
empresas desmollarte dar a tua opinión. Hai
quen se queda en non dar alteraos afectados
pois véndeno
alternativas
como aportp.nativas. O problema dos programáis que o proción ecolóxica.
blema ecolóxico
mas que se fan é que só se acparciáis e
ou de impacto ·
Outro aspecto é
tuan no prazo imediato, apremiaambiental lles prea
educación
dos pola rendabilidade eleitoral.
intentar
ambiental , impliocupa a desvaloridesmarcarse
cando ao cidazación de proprieDentro de cinco meses hai
dán na reciclaxe
dades é moi difícil
unhas eleicións municipais.
do plan da
en orixe, como
dialogar. Coa siOs concellos poden teoricaagora sucede ·
tuación absurda
mente sairse do Plan da XunXunta.
Pero
co vidro e .o pade que o partido
ta, pero é viábel tóra do marque abandeira o
co xeral facer un tratamento
resulta imposíbel pel, procurando
ademais que rePlan mantén posalternativo máis na liíia da resairse de vez"
cebes en proturas distintas seciclaxe?
ductos obtidos
gundo lle vaia a
do· tratamento
Poderian dar alternativas par- · causa en cada ludeses materiais,
ciais e gradualmente intentar
gar. Sobre o tratapara que- se vedesmarcarse do plan da Xunta.
mento de resíxa que é un ciPero o que resulta imposíber é
duos sólidos hai
clo completo, mesmo regalánsa!rse de vez. En Vigo evitouse
que ter posición políticas claras
dollos. As causas extendéndoa incineradora e a alternativa
e fortes porque supón enfrentaque deixou a Xunta é a Planta
mento con intereses criados de · se desde pequenos ámbitos
acaban funcionando .+
Empacadora. Un concello, can- · cértas empresas.
No debate dos resíduos en Vigo, que ao final é o de toda
Galiza, o PP sempre fai fíncapé en que é cousa dos estu-
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Como se estivese nos dous estremos: ou os hipercivilizados ou os
desfavorecidos, que teñen menos
consumo e producen menos lixo.
Pero a reciclaxe non é cara a non
ser que se compare co barato
que resulta guindar o lixo en calquer sítio sen protección ou mentres non haxa empresas adicadas
a el. Pero en canto se comece a
ver a rendabilidade social e tamén económica, a situación muda por completo.+
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Anti-nacionalismo
de direitas e esquerdas
A revista INICIATIVA SocIAllSTA de 31 de Outubro trata no seu editorial do anti-catalanismo das direitas e das esquerdas. "Non se trata
só do acubillo máis ou menos explícito que o PP foi dando aos que
actúan contra a normalización lingüística na Catalunya. Debecendo
por chegar áo governo, o Partido Popular sente arrepios poios acordes do PSOE con Corvergéncia e o PNV en m·enor medida.( ...)
Abandoada a táctica de xiro aq centro o PP tírase ao monte: O
PSOE entrl¡ga o poder aos nacionalistas catalans. Tras deste demagóxico boureo hai eleitoralismo (... )e tamén a vontade inequívoca
de negar o caracter plurinacional do Estado. Lamentábelmente este
fenómeno excede o ámbito da direita. Hai un anti-catalanismo latente
entre unha parte do proprio eleitorado da esquerda e non falta na esquerda social xente que coide que os acordes PSOE-CIU privilexien
á catalunya á súa costa.( ... ) Desde Iniciativa Socialista non podemos
compartir as repetidas delcaracións e actuacións de dirixentes de Esquerd.a Unida e da corrente guerrista do do PSOE que amais de deixarse levar por inoportunos símiles históricos, ven denunciando agrávios comparativos entre comunidades autónomas. ( ...)Parafraseando_a Andreu Nin, poderiamos dicer que non hai que confundir A Internacional co Hino Nacional Español. Contra menos comprende a esquerda o carácter pluri-nacional do Estado, máis se agrava o seu
proceso actual de cantonalización organizativa e poi ítica". +

O PP contra a língua e
o território no País Valenciá
A seis meses das autonómicas en Valéncia, o semanário EL 1'EMPS
de 19 de Decembro, repasa as experiéncias do governo da direita
"unha política que procurou de cote o enfrontamento e a confusión
entre os valencianos, a forza de utilizar temas tan trascendentais coma a língua ou a vertebración do território". No comentário editorial,
a revista retírese no primeiro a Castelló. "O defensor do cidadán, unha institución establecida pa:ra valer polos intereses xerais, contestaba unha demanda contra a discriminación do catalán nas comunicacións do concello, cunha restra de· acusacións contra os que empregan a lingua por criar polémica e non asumen o destino natural
das línguas minoritárias". En ~lacant, a Cámara de Comércio, presidida por Diaz Alperi, candidato probá~el dos populares á alcaldía,
defende a criación dun Consórcio Sur-Leste con Múrcia, Albacete e
Almeria, o vello proxecto franquista do Sur-L~ste ( .. .) Despois de
dous anos de governo socialista, os populares aproveitaron a falla
de decisión do partido no governo, para avivecer as pantasmas dos
últimos anos do franquismo. Os seguidores de Zaplana (candidato
do PP á Generalitat] empregan agora os mesmos métodos: utilizan
a língua como instrumento de confusión e enfrontamento, alimentan
os complexos de discriminación que padece a cidade de Alacant
con solució~s que xa tentaran os tecnócratas do Caudillo."+

Ao xeito sérbio
Mikel Larraz, compara no número 52 de Hika a toma de postura da
Académia Española no seu documento sobre a hwmonia Hngüística
"coas campaña~ contra o mergullamento linguístico praticado en
Catalunya durante as primeiras etapas do ensino. Unhas protestas
que, ainda que existiron desde a promulgación da leí de normalización do Catalán, a partir dos acordes entre C IU e o PSOE no 93, tiveran nos meios de comunicacións máis achegados ao PP, e nomeadamente no ABC un eco moi por riba da importáncia que tiveran en
Catalunya. Máis remotamente, a misiva académica sintoniza co estado de ánimo que levantara a poeira do ñ e, en xeral, co espírito
do vitimismo ao xeito sérbío que a cada máis ás claras aparece en
determinadas elites intelectuais e no funcionariado monolingue castelán, amolado por se atapar no seu próprio país q:m atrancos por
non dominar máis lingua que a materna. Tan universal como é." +
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POR QUE ME FIXEN GARDA CIVIL
RlcARDo DEUs VIÑA

.Metinme na garda civil con dezasete
anos. Moito$ perguntaranse para que
raios me puxen de picoleta. Quérevos
dar un motivo, unha explicación, do meu
ingreso. Vaia por diante que non me quera autoxustificar, senón unicamente abrir
o meu pensamento a desafogar, neste
tempo de reclusión militar.
Pois ben, despois dé facer o E.X.8., púxenme a traballar de pintor, máis tarde
traballei na construción axudando a meu
pai, e así chegou o momento de tomar
unha decisión. Na miña cachola andara
ás· voltas o marchar para Suíza, como
por desgrácia fixeron a maiaria dos meus
viciños e amigos. lsto ocorria cando para
min o mundo era Carballo e en concreto
a sua parróquia de Entrecruces. Foi daquela, cando por circunstáncías que non
veñen ao caso xurdiu outro camiño de
sobreviver. Metinme a facer a mili na garda civil, onde gañaba máis ca rompendo
os ósos contra os sacos de cemento, e
picando oas pedras para facer casas.

(.

Nengun basca e case nengun catalán!
Doce anos despois, é curioso, reflexiono
asi. Pero seguen a entrar irmáns de voluntários no exército español; e seguen
os emigrados polo mundo adiante.
O PAPEL DA GARDA OVIL

Do militar ao policial debia haber unha
distáncia cualitativa, pero eu, Ricardo,
atópome nunha cadea militar, facendo
compañia aos soldados semiprofisionais
do exército. Os xefes proceden da académia xeneral militar e a todos nos aplican as leis militares. Eu nas leis civis non
teño nengunha débeda coa sociedade.

A garda civil é máis militar ca o exército
Se me puxen en taiga de fame non é pamesmo. Facendo un
ra que cámbie ou pasímil gráfico: a garda - - - - - - - - - - - - raque mellore; senón
para que o povo tome
civil está a facer a laconsciéncia de que
bou ra que facian as
debe desaparecer
SS no 111 Reich ou a
comp.letamente o seu
que facia no franquisorganigrama supramimo, e que segue a falitar e ela mesma, por
cer nesta democrádiversas razóns: ,
cia.

'Apesar do que din:
"que é,un carpo
xoven", canta cun
espírito oitocentista,
en defensa sempre
do poderoso"

Non existe a intención
de desenrolar un ha
función policial ao servizo do cidadán. Penso que esa intención
non camparte moito
máis do 5% dos seus
70.000 membros. A
intención vai no senso
da presión militar armada, na mesma liña
do exército español: a
defensa, unidade e integridade da sua pátria, como di o artículo 8 da Constitución.

a

O me'-' foi o conto de centos de miles de
gaJegos; tillos de pais albaneis ou labregos e nais adicadas ~ sachar as patacas
ou lavar a roupa no rió. Uns emigraron á
Suíza, Alemaña ou Franza. Por todo o
mundo! Outros ~migramos ao Estado
español: fixémonos gardas, policias, .
carteiros ou varrendeiros. lsto é unha
realidade social. Na Galiza non era posíbel viver cunha dignidade mínima. Os ti- _
A Garda Civil é como o exército, mesmo
llos lonxe da Terra. Pobre Galiza! Sempre chuchada! Non vos minto se vos diconta con menos sentimentos democrátigo que, alomenos, o 40% dos gardas
cos, dadas as suas teoricamente diferentes funcións.
somos galegas ou nados na Galiza.

a) O poder constituinte (o pavo) ten direito
a unha policia integral
ao seu servizo (e non
ao servizo do poder
constituído (partido
político de turno)).

b) A garda civil, apesar do que os governantes din "que é un
carpo xovenº, "que é
unha institución fundamentaJ para democrácia" (sic), conta
cun espírito oitocentista, en defensa
sempre do poderoso, do cacique e do
burgués. Permanece, case no século
XXI, cos ideários do XIX, onde, se ben,
se talaba de Estado de Direito, para nada
ten que ver co que· hoxe se ten dado en

chamar "Estado social y democrático de Derecho".
·
Moitos dirán, se non che gasta, vaite. lso
seria unha falácia. Seria como dicer: se
non estás contento coa Galiza actual,
vaite. Pois non! Eu quera e teño direito a
unha Galiza mellar. E tamén teño que
exixir, desde dentro ou desde fóra, unha
función policial mellar.
E a nación galega necesita unha policia
autóctona integral, como as outras, que
xa a teñen, e utilizala para marcar o feito
diferencial.
Polo que a min respeita, reivindicarei e
loitarei, democraticamente, para defender os direitos fundamentais. Tanto
dentro da garda civil coma fóra dela.
Teño esperanzas de que, dunha vez
por todas, desapareza este híbrido tan
estraño. Véxoo difícit, porque é un grupo de presión militar moi fprte, un poder
de facto.
E para rematar, digo que a miña postura
é coerente desde o ponto de vista policial
ben entendido: defensa, sobretodo, dos
Direitos das persoas e dos povos. Esta é
a auténtica· razón de ser dunha persoa
que traballe de policia. A outra función,
malchamada policial, de defensa unicamente dos direitos dos governantes de
turno, dos caciques, dos Roldáns; e de
represión , pura e dura dos que discrepan, non vai comigo. •
RICARDO DEL"S V1\; é
Garda Civil, acrualmenrc en folga de fame e recluido
na Penicenciaria Militar de Alcalá

CRISE EN ITÁLIA

BERLUSCONI, o ·HOME QUE O IA ARRANXAR
TODO EN CINCO MINUTOS
M.V. -G.L
Berlusconi é o clásico radical de dereita
que sustenta a sua teoría política no· pilar de frases como: "isto arránxoo eu en
cinco minutos". Máis que en tomos de
Montesquieu apóiase no recurso do puñetazo na mesa, acusa aos demais de
indecisos e critica a política de consenso democrático por lenta, corrupta e ineficaz. O cabalo de Pavia pensaba algo
parecido. Esa nostálxia da man dura renaceu agora nunha ltália abrigada a unha reforma do Estado, toda vez que a
caída da URSS deixou sen argumentos
ao conglomerado anticomunista Demócrata-Cristián.

. Pero velaí que o soño naceu morto. O
chamando á mobilización dos seus seguidores na rua, pero o efecto foi menor
governo criado polo proprietário de tres
cadeas privadas de televisión (cuxa condo esperado. As televisións sensacionacesión lle tora outorgada por un Estado
listas moven mellar aos afeizoados do
que el alcumaba de
Milan que aos do seu
corrupto) era o froito - - - - - - - - - - - - - partido. O prestixioso
xuiz Di Pietro presendunha coalición inestabel con Bossi e os
tou a dimisión "a cauneofascistas. Berlussa das presións que
coni ensaiou de conrecibo" e iso despois
de que Berluscohi titad o unha amnistia
v es e que voltarse
para os condeados
polos xuices de Mans
atrás na amnistía aos
corruptos, apenas unLimpas e botou as
suas gadoupas sobra
h a semana despois
a RAI, a televisión púde concedida.
A chegada de Berlusconi á presidéncia blica. Pero, axiña taalentou as especulacións futuristas de
mén, viuse que o uniAgora este presidendúcias de intelectuais de tertúlia televisi- · verso político italián
te salvífica culpa a
va. A detnocrácia clásica agoniaba, o
era máis complexo do
Bossi da sua desgráeleitor convertiase nun televidente, as teque explicaran os escia. Era da teoria de
ses de participación estaban obsoletas.
peculad ores. Habia
que o Estado debia
O Estado criado ao abeiro da revolución
funcionar como unha
sindicatos e unha esfrancesa, e moi influido poi~ rusa, seria querda poderosa que
empresa, pero non
sustituido por un dictador telemático que
convocaron as manipensou que a sua
cambiaba o lema /iberdade, igualdade,
festacións antiguverempresa, a Fininvest,
fratemidade, por estoutro de eficácia, efinamentais máis grandes da década. Ber- tamén ia ser investigada polos xuices
cácia e efieácia.
·lusconi ameazou con respostar el tamén,
anti-corrup~ión.•
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Fago un pequeno _ :
anúncio nun
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A NOSA TERRA
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: Telf. (986) 43 38 30 :
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'Os que ventaban
únha democrácia
televisiva esqueceron
a forza do tecido
político e sindical
italiano"
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO {A Coruña)

1I·

Telf. {981) 66 62 28 ~~
Fax {981) 66 17 75
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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Cubre o último tramo e únete
aos máis de 600 accionistas que xa ten
A Nosa Terra
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a nosa ·alterna-t iva
na· información

a
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Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma:

e
e

CoNIADO:
é
o
á

•

Mediante cheque emitido a favor de
ANOSA TERRA

•Mediante ingreso nas cantas s~guintes:
304-501-3897-6 de CAIXA GAUCIA O.P.,
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P.,

todas elas de Vigo, especificando

"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is Galegas S.A.
4/1994", e nome, enderezo-e NIF de
quenofat

DOMICIIJAOON DO PAGO ATÉ

6 MESES

Contra o ingreso ernitirase resgardo.
provisório até a entrega dos títulos,

PREzo DE CADA ACOON:· 5.000 _PfA.

Se vostede xa é accionista pode comprar
un número de accións menor ou igual ao
que xa ten ao prezo nominal de-5.000 pta.
Se supera esta cantidade debe aboar unha
prima de 5.000 por cada acción. Os riovos
accionistas pagarán a prima en todas as
accións, polo que o prezo final de cada
unha será de 1O.000 pta.

Faite proprietário de
A Nbsa Terra

)

J
)

,,
UBSCRICIÓN
ENVIE ESTE BOLETIN DES

de cobro que serán

eaforro Nº. . . . . . :.:.: : ~s;:~u;:~~: de. . . . . . pta

o á miña canta corrente/d
accións da segumte forma. .
.
. .~
.
data se sirVan atender con cargconceito de compra de ... .. .. .. .
.
.
.
.
.
........... ... .......-._. __ .... ........, .... .. ..... ..
Rógolle que a partir desta 'óns Culturais Galegas S.A. en
entados por Promoc1
.
.
.. .. ... . .. .. ... .. .. .... .... ..
....... ,................. .. .

Sr. Director.

=~LAR CON~~DA

.
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Oposición
específica para
prótes~ dental
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)
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A Rádio Galega

loita porque
Augusto Assia non
se dea retirado e
entrevístao cada
dez día~ Na última
: (Sábado 17), o
¡·veterano xo_rnalista
¡ explica o problema
¡ do leite: "O que
¡ pasa é que os
: franceses ¡ producen máis
: leite, de mellar
¡ calidade e máis
: barato. Nós non
¡ producimos igual
: ca eles porque non
¡ madrugamos. Nas
¡ aldeas durmen até
: as dez da mañá
¡ en canto os
franceses erguen
ás seis. Nas aldeas
andan en coche
dun sítio para outro
pero non queren
traballar". A Rádio
Galega di que
Assia (Fernández
Armesto) é un
1
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A Asociación de Técnicos Especialistas en Prótese Dental da
Galiza quer facer pública a burla
e desprestíxio á que se ve submetido o colectivo de Protésicos
Dentais por parte da Consellaria
de Educación na convocatória
de oposicións
públicas da rama sanitária do
ano en curso. De43 temas ,
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auténtico
especialista no
Mercado Comun.

O PSOE anda falto
de líder en Vilalba.
Din que queren

NON'

SE

Mé ~N'i$Nt)E t14Al,,,

f.IA 1· Qi1Vi Ó>/.t P~E.Af/)éR. ·&Jf/€.
JIA ~v€tE5 Aw06 ...

É esta unha que entran
profisión con na oposición
carácter diferenciado do resto tan só un é
da rama sanitá- de prótese
ria, cun baremo
específico para
cobrir as prazas
de interinos,
cun programa teórico e prático,
do que nengun licenciado ten os
máis mínimos coñecimentos que
os capaciten pra impartir esta
matéria1 e moito menos a xulgala desde un tribunal.
Así unha Consellaria que promove e fináncia 4 escotas públicas na Galiza, e subvenciona dalgunha maneira a 4 privadas, permítese desaproveitar a
oportunidade de poder con~ar
cos máis cualificados especialistas en prótese dental de Galiza, convocando unha oposición onde se priman aos licenciados para impartir -as maté. rías práticas en FP, e relegando delas aos profisionais capacitados.
Respeito á convocatória en si, a
arbitrariedade e maiúscula posta que de 43 temas que entran
na oposición tan só un é de prótese e outro poderí ase considerar afín polo seu contido xeral.
No exame prático (4 supostos
de 30 perguntas) nen tan sequer 2 perguntas por suposto se
podian considerar de prótese, e
estando algunhas das que si o
eran, planteadas penosamente
ou sen nengun valor prático, por
exemplo: -Que é a "campana" de rechupad9? lmaxino que se referirá
á CAMARA de rechupado.

1
1

metidas nestas organizaclóns a
certa xente, xente católica que
coas suas grandes misións colonizadoras maquillan con grandes pregárias e oracións o imperialismo, a devastación ecolóxica, o roubo contínuo de matérias primas, etc., menos mal que
Deus nos vai salvar, iaguantade! Xente do P.P. do P.S.O.E.,
cómplices e xendarmes ~o sistema, auténtico expliador dos
países pobres, auténtico e único
culpábel de moitas guerras que
nos son apresentapas como loitas de nacionalismos retrógados de loitas entre tribus, etc.
No~. non se trata de solidariedade, do que se trata é simplesmente de xustiza. pero eu pergúntome, se estamos de acorde
nas desigualdades existentes ,
por que se pede só o 0,7?, por
que non se pede aos países intervencionistas un pago xusto
ao que agora están roubando?,
non se trata dun problema político? Pero claro , chegado este
ponto tampouco resulta estraño
que algunhas das O.N.G. sexan
ante todo "apolíticas", nen resul ta estraño que teñan acceso a
sítios onde acampar, pór pancartas , dar charlas , etc. , sítios
onde outras organizacións están
vetadas de por vida.

GONZALO

-Humectantes dun dentífrico
terapéutico.
No suposto de que no sorteo
dos 4 temas da encerrona, un
deles sexa de Prótese, e que o
protésico, como seria lóxico, o
escolla para expolo ante un tribunal que non ten coñecimento
sobre do tema (teñen ent,re 15 e
30 minutos para preparalo). Que
tipo de valoración se fai nestes
casos?

dos que dispón o Conselleiro
de Educació"n, o señor Piñeiro
Permui.+

XEsus DOMINGUEZ
(Presidente da ATEPDG)

A F.P.G. e o

conflito de Teis
A Dirección Local da Frente
Popular Galega quer facer pública algunhas consideracións
a respeito da empacadora que
se pretende instalar no bairro
de Teis:
1. Defendendo calquer das posicións enfrentadas neste conflito,
resulta inadmisíbel a atitude do
actual Governo Municipal, que
pretende continuar cunha política de feítos
consumados,
que nega dia a
dia as palabras Teis
dalguns dos
seus membros. . non é o sítio
Os supostos axeitado
chamamentos
ao diálogo entre as partes
f
enfrentadas, deixa'n de ser críbeis cando ternos en canta que
o problema das basuras non é
de hOxe, xa que este governo
dispuxo de catro anos para bus. car unha solución.

duos do P.P. é incompatíbel.
Pero estando en 1994 e na Galiza de Fraga e nun Concello
P.S.O.E . e dun novo B.N.G. a
realidade manda, e haberá que
xogar con esta realidade e aceitando todos os argumentos do
Governo Municipal (moitos completamente criticábeis), eremos
que Teis non é o sítio adecuado
para a instalación da empacadora, por unha razón tan simples como contundente: non se
pode instalar unha indústria de
tratamentos de resíduos (ou calquer outra) no centro urbano
dunha cidade, xa que isto non
só vulnera todas as normas urbanísticas modernas senón tamén calquer razoamento léxico
que non se sustente unicamente
por razóns económicas senón
tamén en sociais e urbanísticas.
A F.P.G. sempre pensou que a
solución de todo conflito pasa
por un verdadeiro diálogo sen
posicións apriorísticas onde se
poda falar de calquer tema e alternativa, é unha lástima que o
Governo bipartito non pense º"
mesmo.+
/

Xuuo

FERNANDEZ ~NSO

/ (Vigo)

Só 0,7?

/

Claro que iso é ser moi. maJ pen:
sado, e ao final o que importa e
o que dixo o presiden t e de
N.N.G.G . de Galiza: ''ternos que
darnos canta de que se acabamos co Terceiro mundo, acabamos co Primeiro".
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Non quixera esquecer o dita por
Miguel Edreira cando fala de
que "en aras da modernidade
ou europeidade ou solidariedade o imperialísmo é xustificado"
Señoras/es do 0,7 , iso non é
mais que un parche, unha esmola para tranquilizar ás nosas
conciéncias e xustificar a nosa
humanidade, ou, por exemplo,
dáselle máis li berdade á muller ampliándolle a cociña?

Tampouco

Estou s~guro resulta
da boa ir tención de certa estraño que \
xente , pero ta- algunhasda
mén estou seguro da inten- ONG ~exan
cionalidade de ante fodo
cer1a xente integrada neses apolíticas
movimentos, de
desviar a atención, responsabilidade e solucións a un problema criado polo próprio sistema
capitalista, polos países ricos ou
subordinados destes, en definitiva por nós mesmos, porque podemos votar!

Supoño que xa estadas cansos
Non lles deades unha man, quide tanto 0,7, pero un non pode
tádelle as duas de enriba. +
pasar certos artigos sen interPero isto non é o máis grave, o
vir. Para empezar sempre se
G.N.
realmente grave e até perigoso
fai referéncia á história cando a
(fogo)
Con seguridade van ser licenO.N.U. no ano 73 acordou enson os intentos de forzar un enciados en Farmácia, Medicina,
tregar 0 0,7 do PIB dos países
frentamento entre os viciños de
bioloxia, ou similares, os que
Vigo, transmiti_
ndo unha imaxe
ricos aos chamados do Tercei- ·
accedan ás prazas de Protésico
dos viciños de Teis como vánro mundo. É até certo punto
Dental no ensino público facendalos insolidáriós.
· - estraño que certas organizado .máis palpábel o deterioro ao
cións de esquerda, prógresisque se está submetendo o siste2. Denunciamos a atitude oportas, etc. (as de direitas non,
má educativo.
tunista e hipócrita do P.P., que
porque é-a sua "obra") teñan
ten nas suas mans a paralisacomo base este organismo, aución do proxecto, xa que o mesPor todo o exposto, a ATEPDG
téntico órgao executor dos. paímo encádrase dentro do seu
considera que se debe convoses ricos. Que nos vai ensinar
Recentemente lin neste xornal a
Plano _de Tratamento de Resícar unha oposición específica
a ONU? Non é a organización
postura que adoptou o PP coruduos Sólidos a todas luces nepara cobrir as prazas de titulados países hexemómicos ecoñés con respeito ao topónimo
res de práticas de Prótese , fasto, no cal o proxecto de Teis
lonizadores que pregoa en sada nasa cidade. A sua postura
non é máis que un elo.
Dental en FP, (con outras esmaritanas resolucións a nova
é: "nosotros nos decantamos
pecialidades de FP acontecen
arde mundial? Penso que non
por La Coruña, aunque nos pacausas similares), rentabilizanA nosa alternativa basearíase
vale a pena falar mais, non?
rece bien someter la cuestión a
do deste xeito os recursos tanna reciclaxe integral (modelo
un referéndum". Este é -o subtil
suízo), coque o Plano de Resíto humanos como económicos
Tamén resulta moi estraño ver
modo con que ~s pf líticos ás

O PP e

o topónimo
A Coruña
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v·e ces se lavan as mans. Só
quera subliñar cinco aprezacións ao respeito:
1.- O PP governa o país, é o
responsábel e asi o asume da
normalizac~ón lingüística, a recuperación dos topónimos, etc.
Onde está o
compromiso do
PP na Coruña?

Nengunha

2.- A hipocresia lingua
do PP coruñés
xa non ten para se sortea
onde ir, os seus
en referendo
líderes peden
votos ao povo
talando galego, pero só en tempo eleitoral. Nas decisións de
partido, apóstase polo mantimento do español.
3.- Todos os partidos eleitos con
representación polo pavo galega
no Parlamento, aprobaron e
aceitaron a lei de normalización
lingüística. O PP non cumpre na
Coruña.

do o galega é máis fermoso e
económico.

EMBARAZOSO

Eu non entendo como hoxe as
nais non lle talan aos nenas no
NANINA SANTOS
galega que e las talan (é triste
ouvir causas como que cando
saen do pais non o van a usar
O presidente Pujol non ten capaddade de parir nen a sua vida
ten estado centrada na crianza dos fillos e das fillas. Os embara- _ para progresar), asi pasaríamos
de 3:000 línguas a talar e viver
zos, desexados ou non, tampouco teñen sido unha barriga na
coma os americanos, só unha
sua existéncia. Nisto coin~ide, ce por be, .co presidente González
cultura universal. Os islandeses
que tampouco coñeceu as angúrias dos embarazos, das ~rianzas
sen pou'cos e non se teñen por
menos-.
nen dos partos maximam~nte cando non eran queridos.

Poderian, non obstante, ter a sensibilidade suficiente para entender as capacidades reprodutivas .das mulleres. e as ·emocións
que tais posibilidades poden levar aparelladas.
Porén non, porque as mulleres non ~on, con propriedade, mulleres senón fémias da espécie humana a se reproducir que é
quefacer das fémias por exceléncia. Non alcanzaron, ainda, a ·
cualidade "persoa" que autorizaría a intervir sobre a reprodución p asa ndo , como <licia o outro, da casualidade a intención.

O aborto "Xa encontrará o seu tempo" (un), "Non é momento
político oportuno" (outro), que é o mesmo que dicer: esquézanse, señoras, os direitos das mulleres Celas mesmas tamén)
4.- Quera manifestar que nen- . carecen de releváncia.

gunha língua a corrixe, a estuda e analisa o povo . Quen o
decide son as institucións lingüísticas, os estudosos da filoloxia, etc. Aí está o pronunciamento do Tribunal Superior de
Xustiza da Galiza e a decisión
da Real Académia Galega. O
topónimo é A Coruña.

5.- Nengunha língua se sortea
en referéndum. Quera eu entender que sexa un chiste do PP. E
no caso de que vaian en sério
reto ao PP referéndum para todas as decisións da nosa sociedade, por exemplo, que se atrevan a facer un referéndum en
Euskadi sobre a autodeterminación do pavo basca. A que non
se atreven?•
ENRIQUE GARCIA RoDRIGUEZ
E TRES ASINATURAS MAIS

A Coruña)

Decepcionados,
pero á
vasa disposición
No número 650 da vosa publicación A Nosa Terra puidemos ler
un artigo baixo o título "O enfrentamento PNV-KAS pode paralisar calquer via negociadora a
curto prazo" que partindo do actual momento de crispación política existente en Euskal Herria,
desatado despois que a Ertzantza dera marte ao militante abertzale Angel lrazabalbeitia, recolle
as opinións dun "antigo dirixente
abertzale" para arr~meter contra
a esquerda abertzale en xeral e
Herri Batasuna en particular.
Tras a primeira leitura dolorosa
e decepcionante volvimolo ler,
pero a nosa indignación non desapareceu. Porque non esperabamos e porque non entendemos que A Nosa Terra publique
informacións deste tipo sen contrastar para nada a información
publicada coa parte aludida, é
dicer, con Herri Batasuna, máxime cando coñece a nosa disposición a colaborar. Porque non
esperabamos e porque non entendemos que unha publicación
como A Nosa Terra, á que enviamos sistematicamente información da actividade que Herri
Batasuna desenvolve, ofereza o
seu espácio para este tipo de
el.ucubraaións :~ Po'rque flaco fa~

Iso que se trataba dun remen·d iño cativo moi lonxe do direito
da mulleres a decidir libremente.•

vor fai á opinión pública, á obxetividade informativa e á verdade
unha publicación de esquerdas
e nacionalista
galega se inserta nas suas páx in as artigas Non
como o mencio- entendemos
nado.

que unha

Herri Batasuna publicación
dispense a desenvolver nos comaANosa
próximos me- Terra oferezca
ses un amplo,
aberto e sincei- o seu espácio
ro debate e es- para este tipo
tamos acostumados a que de
desde determielucubracións
nados méios de
comunicación
se nos intente
someter a unha dinámica de debate falsa, procurando desviar
os auténticos pontos de interese, utilizando para iso a mentira,
o falso rumor ou a interpretación
interesada de datos sesgados
da realidade. "Estamos nos prolegómenos dun auténtico serial
cuxo obxectivo non é outro que
o inicio dunha nova liña de ataque a Herri Batasuna, que ten
como obxetivo bombardear o
proceso de debate que emprederemos nos próximos meses, e
coartar en xeral a liberdade para
expresar as ideas no s~no de
Herri Batasuna sen presións
nen intentos de inxeréncia por
parte de elementos externos,

sexan estes formacións políticas, méios de comunicación ou
outros instrumentos de poder",
sinalabamos o 12 de novembro
ante a proliferación de diversas
notícias neste sentido.

Eu non entendo como son o único tillo galega talante de pais
galeg9s, será polo harmónico e ·
diglósico. Será porque optaron
"libremente" en plebiscito o non
talar galegq e
non influe o feíto de que todo
estexa en cas- Se isto fose
tellano. Non por
isa renúncio ao Puerto Rico
castellano ca- leríamos
mo língua de
cultura e de re- todos os dias
!ación. Pero eu novas
en comun non
teño nada cun sobre
toledano. ~ontodo, a xente na aopresión
Galiza sabe e
tala ás veces
galega ·e teremos que axudar a
que o talen sempre, a ver se o
tacemos ben. · A alternativa é
normalizar ou esmorecer ...

O que si que entendo é que a
nasa terra non é nasa: Se isto
fose Puerto Rico lería:mos todos
os dias novas sobre a opresión ... eu só falo o meu idioma,
Non pretendemos extender esta
pero se1 vário~ (non son tan curcrítica a A Nosa Terra, méio independente e comprometido co. · to), non os falo á vez. Os de León non o talan por min. Coidado
seu pavo, polo que esperamos
porque o que a ferro m?ta ...
no sucesivo que feítos como iste
non volvan suceder. Herri BataO que si que enteñdo é que a
suna está disposta en todo moXunta non é nosa: Deixannos lemento a contrastar calquer inforvar o leite, o tren e a Fala e non
mación e a colaborar con A Nopiamos.
sa Terra desde o recoñecimento

e o respeto mútuo.
Desde Euskal Herria un saúdo
solidário para todos os galegas
e galegas que loitan por unha
pátria ceibe, de homes e mulleres ceibes, nun novo mundo
máis xusto e solidário. •
}UAN MÁRI ARRIETA
(Responsábel de HB para o
Estado espafiol) e
}ON PETRAIANDA

(Responsábel de prensa)

I don't
understand.~.
Eu non entendo como para nós

.é máis importante o inglés, can-

Eu non entendo como outros
entanden que o que está' a suceder co Galega é entendítJel. +
C::ARLOS G.
(-Chantada)

fichar ao ·pQrtavoz
do partido _Q,O
concello de Muras.
Está ben recorrer á
equipa filial. A
canteira-própria
sempre-~ai máis
económicaque as
fichaxes de sana.

Un dirixente ·
cubano explica en,
Vigo, ~un acto de \
axuda a Cuba e
diante' dun video, a
situación dos
balseiros. "Ven a
'
ese -di~, miren
que xente". A
cámara enfoca a
-un fuxido de coleta
e pendente na
orella. "Ese é o tipo
de ghichos
-engade- que se
van de Cuba:
marxinais". Quen
está vendo é un
rapaz, insubmiso,
de coleta e
pendente _que este /
verán estivo en
Cuba, na
solidariedade
internacional.

O_SLG e

as parcelárias
No número 648 de A Nosa Terra
hai un artigo asinado por Manuel Da Cal, membro do SLG,
que se titula Carlos Vales e o
PP.
Eu nom seise Carlos Vales está-lhe a facer o jogo aos intereses da C_onselharia de Agricultura ou nom. Porém.si sei que, por
utópico ou bucólico que pareza,
o senhor Vales está velando polos intereses da natureza.

A cadea Ser
ofereceu, desde a
Coruña; un
programa sobre ·o
narcotráfico. Os
intermédios foron
amenizados por
Ba/Jantine 's.

HERMO

/\!t'.)NCl-W, lt. TRA. )6l;
LA RoSA f>oR rvDUS t...o5 SANTIJ$.
y oYes... TE fVEt>V cA.MB'flR

¿

[L A~iDVPE lA u{PÍ!)ll?
fS Q~ t:s TAN B"~u. .. .

Polo menos no tema das concentracións parcelárias, aludido
por Manuel Da Cal no seu escrito, co~pre dizer em justiza que
Carlos Vales vem realizando um
metódico e importante labor, denunciando arreo o gravísimo impacto ambiental que estes procesos concentradores estám
provocando em toda Galiza.
Contado, eu gostaria de saber
que está facendo o SLG no tema das parcelárias. Tenho um
grande interese en conhecer as
acc;ons que está levando a cabo
o SLG para loitar contra esta
desfeita ecolóxica. Necesito
conhece~ vqµe mediQs. está por;i- .

Que _estarán a
matinar os
estudantes da
·Faculdade de
Económicas de
Santiago que hai
causa dun par de .
anos case rompen
as _
rnan§ . .
.~
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¡ aplaudí ndolle a
1

: Mário Conde?
1

1,

O ex conselleiro
e actual director da
vivencia, Xil Sotres,
calificaba, o 13 de
Abril de 1993 nun .
seminário na Toxa,
a Mário Conde de
"extraordinário
economista" e·
"financeiro de
grande visión".

A Xunta de

Galicia convidaba
ao banqueiro ás
recepcióris do 25
de Xullo. Era o seu
buque insígnia,
· xunto con Xúlio
Jglesías.

A Colómbia
comezaron a
pagarlle pouco o
café. E velaí unha
das razóns de que
os agricultores se
dediquen en maior
medida á
produción de coca.
A Galiza
trincáronlle a
pesca. Velaí un
frente que debia
atacar Carme
Avendaño.+

••••••••••••••

do o SLG para informar e asesorar aos labregos que padf:1cem nestes procesos todo tipo
de abusos, favoritismos e caciquismos. Por último quero que o
SLG comunique publicamente
se vai seguir, como até agora,
numha posi~om cómoda· e contemplativa, '{endo como se degrada a sociedade rural ou pola
contra vai reagir con forza iniciando unha estrategia firme e
decidida.
No conflito das
concentrac;ons
parcelárias sobran as posturas testemunhais, pois o que
reaJmente se
necesita som
feítos e nom palavras.

Eu gostaria
de saber
que está
facendo
oSLG
no tema das
parcelárias

Na Límia a parte de patacas
houvo tamén carvalhos, pero
claro as patacas dam de comer ·
e os carvalhos dam sombra, por
iso o SLG tivo muito interese em
facef umha boa campanha de
protesta polo baixo prezo da pataca e nom fijo mais que solidarizar-se cos ecologistas, eses
"niñatos margaritos de arbe",
cando se lhes pediu colaborac;om para adoptar medidas de
presom que freasem a desvatac;om. Eu penso que o silencio
do SLG do pasado asi como a
sua pasividade actual estám-lhe
a facer o jogo aos intereses da
Xunta e nom falamos dumhas
poucas hectares como as Fragas do Eume, falamos do case
un milhom e medio de hectares
afectadas por pasadas, presentes e futuras concentrac;ons parcelarias. Espertem senhores do
SLG que as criticas minifundistas nom levam a ·ningures. •
MIGUEL MARvoA DA LIMIA

Ergamos
un coléxio!!
Os Centros de Ensino para Menores, no Concello de Ponteare.as, son hoxe motivo de polémica.
Non hai moito tempo o Alcalde
Pepe Castro daba carpetazo ao
asunto da Gardaria Municipal,
entre as controvétsias e escurantismos que caracterizan ao
alcalde.
Recentemente, a APA (Asociación de Pais de Alunes) do Coléxio Nasa Señora dos Remédios (Número 1) facia un comunicado de prensa denunciando
a situación limite que apresenta
o devandito Coléxio.
Alfonso Porto Prego, o Presi-

FUGADOS
X.PIÑEmo

6 fugado pode que non fose precisamente un cerebro pero si
levaba camiño de facerse rico. Volvera para pasar o Nadal na
sua vila e comentoume como entre el e tres biólogos mái daqui á beira, est~ban desenvolvendo no mar da Alemaña un
programa para cultivar un excelente marisco que despois nos
ian vender a nós.

Os governantes
e a língua
Estas son unhas liñas que quero
adicar a eses elementos que ternos como governantes, que tratan a nosa língua como algo tan
superficial e material que semente a empregan para parecer.
Correspondíavos dar exemplo
e sodes oexemplo non desexado.

e sedes un tren de despropós~os.

-E nós mercaremos iso?

Poderíades ser omástro dunha cultura
e sodes un pau de galiñeiro.

Aí o fugado dixo non sei que en alemán xusto antes de amegar da parvidade autóctona . Seguro que acababa de decatarse
de que a min, por se non bastase coa careza dos crustáceos,
acabáranseme as ganas de tomar mariscos nestas datas.•

dente da APA, anúncia que estarán dispostos a emprender
accións reivindicativas (manifestacións, paróns das clases,
etc.), para que se tomen a sério
estas reivindicacións, pbis polo
que sabemos o edifício toi
construído no ano 70. Hoxe cai
en anacos, as paredes están
rachadas e, en xeral, o estado é
sumamente precário e perigoso
para garantir a integridade física dos/as nasos/as tillos/as.
Aqui os que ra- As paredes
chan coa pana
s o n d i r e c t a - están fendidas
mente o al cal- eo estado é
·de, que non intervén nen se sumamente
preocupa en precário
absoluto, e
mais o Conse11 e i ro de Educación da Xunta de Galiza: son uns pasotas
de medo!
O señor Conselleiro sabe moi
ben que o problema é grave e
urxe unha solución. A que espera a Delegación de Educación?
Esperan 'á que o edifício se derrube e cause unha catástrofe?
Por favor!!, sexamos coerentes
e humanos: estamos talando da
seguridade de moitísimos nenos
e nenas.
Dilapidar cartas en piscinas,
vertedoiros, e outras "obras"
praticamente inúteis, é sinónimo
de incapacidade de governar e,
por conseguinte, o señor alcalde
pasa a ser un persoeiro con sé-

rios problemas de identificación
coa maioria da povoación; entre
outras patoloxias.
Pero, resulta ledo e comovedor
que exista xente disposta a
plantarlle cara ao "Caso Coléxio
Público"; a impar os nasos direitos coma cidadáns; a defender
o Meio Ambiente; a progresar
en todos os sentidos.
Pala sua Banda está o BNG que
leva o asunto ao Parlamento para que nos presupostos se incluan os gastos que suporia a
construción dun novo Coléxio.
Esperamos que se teña moi en
sério esta cuestión e se cumpran as normas legais, xustas e
humanas reivindicacións de caron a conquerir uns Centros de
Ensino que nos garantan a seguridade e óptimo trato para cos
cativos.
Aproveito para solidarizarme
.coa APA, con todos os mestres
e demais persoal que traballan
e loitan conxuntamente connosco, e con toda aquela persoa
que sinta a coraxe, a impoténcia
e o medo que sinto eu. • .

informacións, opinións ou críticas
enviadas polos leitores sobre
calquer tema, incluidadas fotos
ou deseños.
As colaboracións poderán ser
resumidas. Prégase que non
excedan das 60 liñas.

---------------~------~
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Fostes portadores de ilusión e esperanza
e ambas morreron nas vosas bocas.
Deberíades ser o transporte do orgullo

Pregoades ser fillos dunha terra
que como nai xa non vos recoñece.
Decides crer oque non sentides
e xogades co sentimento dun pobo.
Deberíades ser esimplemente non sodes. •
XosÉ

~

MAR11NEz GoNZALEZ
(Salvaterra d e Miño)

Socioloxia
versus Traballo
Social
A respeito dunha carta publicada en La Voz de Galicia sobre
os diplomados en Traballo Social, na que o asinante dicia
que estaban capacitados para
entrar no 22 ciclo de Socioloxia,
os alunas desta faculdade ,
queremos manifestar:
1º) É inaceitábel que a unha diplomatura que só comparte o
6% da matéria con Socioloxia
se lle permita entrar en 42 curso
con só un cursiño de adaptación
de 36 créditos, mentres os estudantes de Socioloxia ternos no
primeiro ciclo 180 créditos.
2º) É denig_rante que a unha diplomada en Traballo Social, fai
agora catro anos, se lle convalidasen tan só algunha asignatura para comezar a carreira $
agora aos seus colegas permPteselle entrar en cuarto.

.ANTON RODRIGUEZ ÜJEA

r----------------------,
Esta seccion está aberta ás
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-O que ·estamos á investigar --explicoume- é a adaptación
de espécies de cultivo a unhas augas que teñen catro graus
menos de temperatura que estas e, como hai cartos para levar
o proxecto adiante, daqui a pouco, a produción exportábel vai
surprender a toda Europa.

-Sen dúbida , a fin de contas non deixan de ser fillos dos mariscos daqui e , como~ xente xa lle foi perdendo o gosto, non
lle van pedir pasaporte.

SI

3º) As autoridades universitárias
estanse cargando a carreira.
SocioJoxía, que ainda non ten
nengun froito (licenciado/a) xal a
están matando.•

+

ENRIQUE GARCIA RODRIGuJ E

5~ SINATIJRAS

(Faculdade de Sociolox,a.
da Coruñj )
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O Centro Ramón Piñeiro só responde

ás expectativas de Manuel Regueiro
Entre os seus proxectos está unha investigación sobre a "identidade galega" dirixida por un profesor israelita
fíxose público. A vinculación de
Constantino García ao ILG e ao
Ra»Wn Piñeiro serviu como·resorte para que o enfrentamento non
fose amáis. Mesmo asi, o ILG,
con 23 anos de história e 21 millóns de presuposto para os seus
bolseiros, comezaba a ver perigar
a hexemonia que até o momento
· tivo nos estudos oficiais da língua.

• CARME VIDAL

Case un ano despois do
seu comezo o Ramón
Piñeiro, que d.e pende
dos presupostos de ·
Política Lingüística,
segue a ser obxecto de
críticas por se tratar
dun centro de
investigación que
duplica funcións e nada
está a facer pola
normalización
lingüística. Segundo
inalou Fraga na sua
inauguración, ia ser
unha proposta de
futuro: Velaí a
responsabilidade de
todos: marchar xuntos
e adiante, cara o mañá,
nunha esperanza
comun, que é Galiza".
No entanto, a prática
do Ramón Piñeiro,
privilexiado pola
Administración, mira
máis cara o pasado.
O Ramón Piñeiro naceu como un
servizo dentro da Dirección Xeral
de Política Lingüística orientado
de cara á investigación lingüística
e literária presidido polo próprio
conselleiro de Educación, Piñeiro
Permuy, no que se con iderou un
novo intento de controlar a cultura. Na ua própria definición naceu a polémica, e cuestionouse
daquela que o carto destinados
a normalización da língua revertisen nun organi mo para-govemamental e que e estivese a redundar no obxectivo cobertos por
departamentos e centros das univesidade .

O director do Instituto, Antón
Santamarina, pensa que "ten que
haber un solapamento forzoso no
que a investigación lingüística se
refue. Nos ternos moito camiño
andado en xeografia e lingüística.
dialectoloxia e lexicografía. fonética e gramática. Non creo que haxa camiños polos que investigar
dos que o ILG non teña algo que
dicer e, por iso, considero que o
· Centro de Investigación Lingüísticas e Literárias non era necesário". DesdeO ILG apóntase que a
falta de comunicación entre ambos centros permite que mesmo se
poda estar a traballar simultaneamente no mesmo proxecto. Pola
contra, a administración do Ramón Piñeiro nega esta posibilidade e chega a gabarse das boas re. lacións co ILG. as tres universidades e a Real Académia.

Escuros orzamentos

1

A Mesa pola Normalización Lingüística foi unha das entidades
que se mostrou mái crítica coa
criación do centro. Segundo o seu
presidente, Xosé Manuel Sarille
"non é a Dirección de Política
Lingüística quen ten que pagar un
organismo <leste tipo que se dedica a facer arqueoloxia que nada
ten a ver cunha actuación lingüística efectiva". Como exemplo fala
da edición facsímil de Aturu.xo
que ven de publicar ou o o refraneiro sobre a vaca que "poderian
ter feíto outros organismos que xa
existen, queda patente a falta de
obxectivos e desinterese pola normalización lingüística".
Da Mesa saira unha proposta encamiñada a potenciar un instituto
de sócio-lingüística co fin de "tomar o pulso periodicamente á realidade lingilística, ver o cámbio
de hábitos, como a diglósia se
transforma, en que ámbitos avánza o prestíxio e en que outros retrocede, saber como está o idioma no rural e no urbano e por
idades ... , ver a sintomatoloxia e a
partir diso dar alternativas de actuaeión". Sarille di que frente a
esta iniciativa criouse un centro

Nas Jnstalacións do Ramón p;ñe/ro téñense gastado vários centos de millóns.

que só está a facer
arqueoloxia e clientelismo c uns carros
que darían resultados
excelentes na dinamización dos usos da
língua.

O solapamento
está servido

A.

PANARO

criación do Ramón
Piñeiro. Sen se decidir nunca a facer
unha crítica aberta,
as suas opiniÓns
negativas transpasaron as suas paredes e Ó malestar
dos investigadores,
que viron como o
seu traballo se podía ver minorizado
ante un novo centro que contaba
co beneprácito da Administración,

Desde o ILG apóntase que a falta
de comunicación entre ambos
centros permite que mesmo se
poda estar a traballar
simultaneamente no mesmo.

O Instituto da Língua
Galega (ILG), como centro de investigacións lingüísticas da Uni-

1

versidade de Santiago, mirou desde o comezo con desconfianza a

1

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

Máis

ce~tros

A deputada do BNG Pilar García Negro afirma que desde Política Lingüística se está a "financiar o desuso do idioma e a
imposición do español. Momificase e imobilízase o galego que
ten unha enorme desproporción
entre a situación dos estudos e
os usos, a superestrutura está
: funcionando cada vez mellor fi: nanciada mentres que a língua
• está cada vez máis desprotexida". A deputada nacionalista
constata que os 313 millóns de
pesetas consignados nos presupostos do 1994 para o Ramón
Piñeiro abonda "nunha redundáncia a respeito doutros centros, cando moitos departamentos universitários están ermos".

que investigadores
A parlamentária nacionalista
apresentara várias preguntas na
Cámara a respeito do Ramón Piñeiro, que se demandaba do director xeral de política lingüística, Manuel Regueiro, resposta
sobre os critérios para o nomeamento do personal director, os
seus obxectivos e a sua superposición a departamentos e centros
de investigación xa existentes.
Na sua comparecéncia en comisión, Manuel Regueiro xustificaba a criación do Ramón Piñeiro
pola irnportáncia dos estudos i;obre o galego, ao tempo que afirmaba que os investigadores que
estaban traballando ne] era "da
mellor solvéncia e prestáncia
dentro da nosa pátria".

Á duplicidacle do centro sumáselle
a dos seus proprios directores, toda
vez que ~to Anxo Tarrio, na área
de Literatura e Guillenno Rojo, na
de lingüística, son tamén profesores da Universidade de Santiago.
Caso aparte é a multiplicidade do
coordenador xeral, Constantino
García, que acapara no seu haber
postos na prática totalidade de centros de investigación na matéria.
Neste sentido. perguntado Constantino García polo transcorrer
deste ano do Centro rexeitou responder xa que: "estou no Ramón
Piñeiro na Real Académia. no ILG
e, por riba. na TVG. Se son eu o
que opino do centro vai parecer
que estou sempre pondo a miña
imaxe nos meios". •

.•............•..............••..•............•......................................................•••

O BNG ten denunciado no Parlamento os elevados presupostos
que Política Lingüística adica ao .
Ramón Piñeiro que oeste ano foron de 313 millóns de pesetas. No
proxecto para o 95 consígnanse 45
millóns para bolsas de investigación e 60 para investimentos no
edíficio, pero non ~on estes os
únicos cartos dos que se vai favorecer o centro.
A administración do Ramón Piñeiro critica a má leitura dos pre. supostos de Política Lingüística,
aducindo que o centr.o, ao non se
tratar dun organismo, non ten estipulada unha cantidade específica
para el. Tratándose dun servizo
dentro da DXPL disfruta de todas
as suas partidas presupostárias,
quer dicer, pode optar aos gastos
previstos de carácter irnaterial, publicacións, programas, traballos e
estudos... Prevese des te xeito que
sexa tamén o principal beneficiário dos cen millóns que Política
Lingüística adicará o próximo ano.
a investigación.

O Ramón Piñeiro pódese nutrir
ademais de convénios asinados
con outras consellarias, como está
a pasar coa de Pesca, para a elaboración dun proxecto sobre léxico
mariñeiro.
Pola sua configuración dentro de
Política Lingüística. o centro presidido por Piñeiro Permuy está a
ser criticado polos altos investimentos que nel se están a facer en
detrimento da normalización lingüística e doutros organismos como os departamentos universitários. O marcado carácter político e
o clientelismo dos seus obxectivos
é tamén obxecto de critica. destacándose que entre os proxecto en
curso no centro. está unha investigación sobre identidade galega dirixido por Itamar Evenzohar da
universidade de Te1 Aviv.+

·
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Biografia de Xosé Mª Álvarez Bláz(¡uez ·
editada por Ir Indo
· Primeiro número dunha colección de vidas de galegas

•Nova gravación
de Zenzar
O grupo Zenzar, ·antes chamado
Mordor, están gravando neste mes
unha cinta con oito temas próprios.
Esta formación de Cerceda
comezou a sua carreira facendo
versións de Rolling Stones ou
Ilegales, despois gravou a maqueta
de cinto temas "Contos e leridas de
terra adentro" e tamén participou
no disco "Rock na costa da morte",
compilatório de s~is bandas da
província da Coruña. Agora, co
selo Treboada, editan a sua cinta
en Barcelona que conta con temas
como "Acento dez" ou "Nós
pensamos por ti".+

•A crónica da
revolución
zapatista en
Outrasvozes

"" t
1

Outrasvozes, revista editada polo
Comité de Solidariedade (Cosal),
adica un número extra á crónica
da revolución do Exército
Zapatista de Liberación Nacional.
O número contén cartas,
entrevistas e discursos dos
protagonistas do movemento, os
membros do EZLN, e fai especial
fin capé nos escritos do seu líder, o

Venres 23, na librería Deirin de
Vigo (Urzáii 32), ás oito e meia
celebraráse o acto de presentación da biografía de Xosé Maria
Alvarez Blázquez, editada pola
editorial Ir Indo, da que é autor
Alfonso Alvarez Cáccamo.

Xosé María Álvarez Blázquez.

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

subcomandante Marcos. Os
textos, verquidos todos ao galego,
seguen un fio cronolóxico que
abrangué dende a declaración da
selva Lacandona do 31 de
Decem bro de 1993 ate as
. reaccións do EZLN tras as
eleicións presidenciais mexicanas
do 21 de Agosto deste ano.
Através dos textos de
Outrasvozes, é posíbel seguir o
último ano na historia de México.

A revista, que conta con 143
.
. páxinas, pódese atapar nalgunbas
librarías galegas como Couceiro,
na Coruña e Santiago, Ronsel e
Tanco en Ourense, Librouro,
Babel e Sirius en Vigo, Trazos en
Cee e A Bodega, no Carballiño .
Outrasvozes sae a venda co prezo
de 600' pesetas. +

•Nova colección
de arte galega
en Galaxia
"Monografías de Arte Galega" é
unha nova colección que inícia
Editorial Galaxia co libro
"Manuel Colmeiro", do autor
Xosé Antón Castro, profesor de
· Belas Artes e conservador do
Centro Galego de.Arte
Contemporánea. O libro contén
reproduccións en cor das obras de
Colmeiro, moitas delas pouco
divulgadas por formar parte da
colección do pintor de ChapaSilleda.

Zapata é todo un símbolo para o povo mexicano.

•Lisboa despédese
da capitalidade
cultural
O Sábado 17 de Decembro,
Lisboa festexou o se último dia
como Capital Cultural de Europa
1994. Despois dun ano de intensa
actividade cultural, Lisboa deixa a
capitalidade a Luxemburgo, que a
desenvolverá durante o próximo
ano. O investimento lisboeta nos
actos culturais ascendeu a 6.500
rnillóns de pesetas e desfilaron
pola capital portuguesa ao redor
dun millón e médio de per oas
perante todo o ano. O seu
programa contou con exposicións,
mostras de teatro, concertos
rnusicais, ciclos de cinema e
congresos. A actividades que
contaron con maior afluéncia do
público foron a expo icións e os
concertos de música. Durante toda
a xornada de peche, teatro , cine
e mu eus, integrados no programa
da capitalidade cultural,
perrnaneceron abertos de forma
gratuita para o público.+

O estudo biográfico é a primeira
entrega da colección H ornes da
Galiza, que ten un plano editorial de cen títulos.'
Xosé Maria Alvarez Blazquez
foi co-fundador de .Edicións
Monterrei e fundador e director
de Edicións Castre/os. Neste segundo selo editorial, alentou a
colección O Moucho, que coa
definición de libros do povo para o povo sinalou cifras de edición nunca antes alcanzadas. Alvarez Blázquez praticou a poe• sía, o ensaio e a dramatúrxia e
continuando unha rica tradición
familiar de compromiso coa recuperación cultural e política ·da
Galiza investigou á literatura -e o
legado cultural e alentou estudos
e traballos entre os novos sobre a
reaHdade do país. +

Ignacio Taibo e Xesús Manl!el
Marcos, que receberon o primeiro
e segundo áccesit
respeitivamente. •

A colección "Monografias de Arte

<..C) 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 e~ selos de correos
P.V.P. 200 PTA UNIDADE -'

Galega" está coordenada polo
profesor Basilio Ceg·arra e
considérase a continuación
renovada de "Monografías de
Arte Novo", colección publicada
por Galaxia nas décadas dos 50 e
60. Xa están previstos novos
volumes sobre a escultura de
Gambino e a arquitectura dos
pazos galegas. •

• ,Expolíngua na
Habana
O Centro de Traduccións e
Terminoloxia Especializada
organiza, un ano máis, a
Expolíngua, que nesta edición
desenvolverase do 18 ao 23 de
Abril de 1995. Expolíngua
Habana 95 adicarase á "Língua e
a comunicación en José Martí"
recollendo as suas facetas de
escritor, profesor de idiomas,
traductor de inglés e francés e
xomalista no centenário da sua
morte. O encontro conta con
simpósios, clases e conferéncias,
mesas redondas, talleres,
seminários e días das lfuguas e ·
das culturas.
·

• Herberto Helder
rexeita a
concesión do
Prémio Pessoa 94
O poeta portugués Herberto
Helder foi o premiado este ano co
Pessoa ainda que manifestou a
sua intención de rexeitalo, como é
costurne nel á hora de recibir
galardóns. Helder xa estivo na
lista de posíbeis premiados en
anos anteriores pero era eliminado
polo xurado, sabedor da intención
do poeta de non aceitalo. Neste, o
xurado optou por concederllo a
sabendas de que o recusarla. O
seu desexo de manterse oculto e o
seu desinterese en coñecer a
cuantía do prémio e o seu de tino
reforzan a máxima que un día o
poeta escrebeu: "nao estou no
comércio".

Os direitos de inscripción na
Expolíngua rematan o 31 de
Marzo de 1995. Para roáis
información, deben dirixirse á
Comisión Organizadora, Capitolio
Nacional, Prado y Sa1_1 José,
Apartado Postal 2014, Código
Postal 10200, La Habana, Cuba.•

• Riveiro Loureiro
gaña o Modesto
Figueiredo
·
Manuel Riveiro Loureiro foi o
gañador da XX Edición do prémio
de relato curto Modesto
Figueiredo coa sua obra "O coxo
de gamboa". Outros galardonados,
nesta fin de semana, nesta
convocatória do Patronato 'do
Pedrón de Ouro foron Xoán

O xúri valorou a far.za das
palabras na obra de Helder e a sua
teima na criación dun mundo
poetico singular. Os críticos
considéranno un dos maiores
poetas portugueses vivos e falan
da sua obra como froito dos
impulsos de destrucciónconstrucción, que sumen a sua
poesía na obsesión e a oscuridade.
Algunhas das suas obras poéticas
son "Poesía Toda'', "Photomaton
&. Vox" e "Do Mundo'', o seu
libro roáis recente.+
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canta de libros
no que os protagonistas, dous
irmáns (unha moza de dezaoito e
un adolescente de trece) afrontan
unha ameaza case ilimitada e á qu e
s·ó poden opor a forza dos
sentimentos e o valor dos herois

As sombras
dunha novela
O último de

Rábade Paredes
A somb1'.a s do Barroco(l) é a última novela, por agora, que Xesus
Rábade Paredes apresenta ao público. A novela divídese en duas
partes "ben diferenciadas", di o
lapelista: " Memorias dun
expósito" e "Aldo Polo en
Compostela". Continuando
coa propaganda editorial, na
contracapa avísasenos que
coa presente remata "un ciclo novelístico iniciado con
Branca de Loboso e que pon
ante nós a conflictiva trama
da Ga1icia barroca". O século XVII. Excesivos, os paratextos editoriais.

O último
Gar cía Barros
Aniba l C. Malvar ven de p ublica r en
Sotelo Blanco A man dereita, que
recebeu este ano o Prémio Garcia
Barros, conced ido polo Concell o de
A Estrada. A intriga xira arredor do
protagonista, un xornalista que se
pre. ta a seivir de informante sobre
o movemento
dun grupo
de
activistas
polític no
que decide
infiltrarse. t

Artigo
de Mella
Economi ta ,
polirico e
e cricor, Cario
!ella ven de
recoUer nun
volume o eu
artigo no xomal

Edicións do Cúmio publica
Amor de cinema, de
Fra ncisco Castro. Arra eso de
Tánia, unha estrela de
Hollywood , tráca e sobre o
cinema pero tamén sobre o
amor, sobre as lembranzas
que se esquecen cando nos
fan dano. Hiscória dunha
obsesión de como se tolea
can do o corazón é quen
manda nas vidas de homes
e mu lleres.•

El Correo Gallego_ Coa palletta
distraida, editado por Espiral
Maior, dividese en once dife rentes
apartado : do galega , de Galicia
Terra nai, de nacionalistas, de
política galega ou de autoridades e
cacique , entre outro . t

O novo de Toro
Apresentada como unha novela na
que . uso de Toro dá unha c ita de
180" na sua obra A ombca
cazadora inaugura a colección
Fóra de ·ogo d ' Xerais. É un relato

Verbo da segunda (parte ou novela, ben que para nós é novela), cabe dicer que é unha investigación
sobre diversos personaxes (da novela anterior ou de Branca de Loboso) levada a cabo polo autor das
devanditas obras. En última instáncia, Rábade Paredes. Misturando ficción e realidade, história e
falsa erudición (a pé feíto, o autor
camiña por diversos vieiros que
non o levan a nengunha parte. Por
falta de intensidade narrativa e de
crenza no que esta a escreber -o
final é paradigmático, que me pa-

Non estamos perante unha
novela (el non serán duas?)
que sexa un fresco, un mural, da sociedade galega do
XVII, do tempo do barroco.
Trátase, na primeira parte ou
primeira novela, das memórias dun home, fi11o de inquisidor e monxa, xulgado e
condenado pola Inquisición.
Expósito Maseda, tal é seu
nome, escrebe as suas memórias e, aqui e acolá, fai
apontamentos sobre a sociedade galega do seu .tempo. Xesus Rábade Paredes.
Mais só iso, apontamentos.
rece · completamente desligado da
"A conflictiva trama" da Galiza
liña vertebral da ñarracion, xa que
barroca non aparece por parte
é unha solución moi fácil dun connengunha, xa que o autor fai unha
flito que se ia complicando o que
selección moi parcial da realidade
cun pouco máis de intensidade psi(ou, talvez, porque, mália todo, o
colóxica nos personaxes -ou cun
que intentaba o autor non era
uso profundo da ironia- teria conapresentar a trama conflitiva esa,
ducido a un final menos sóbrio.
senón os momentos dunha vida) e
o deseño narrativo que seria necePero a novela, máis qu.e no deseño
sário para apresentarnos unha sode personaxes ou na recriación
ciedade cos seus conflitos, e as
dunha sociedade ou no invento
suas luces e sombras está ausente
dunha falsa erudición a la borgeana presente novela. Na sua prina, susténtase, en cerra maneira,
meira parte.

NARRATIVA

Lumefrío, marcado xa no propio título polo tensión dos contrarios, aborda o conflicto
entre ciencia-tecnoloxía e sociedade, a loita do creador por facer rea1 unha obra que
ninguén poida volver contra el, ou as diferentes ~eaccións humanas perante os verdugos
do noso tempo; cancro, sida, drogas ...

NA MES/\M COLECCIÓN

LUMEFRÍO
Ramón Caride Ogando

XERAIS

~~
~~

PANIFICADORA ·

Xosé Cid Cabido

A CIDADE DAS CHUVIAS

Xosé Fernández Ferreiro

pola linguaxe. O esforzo de Rábade Paredes por conseguir un léxico rico e colorido é evidente. O
que xa non· é tan evidente é en que
linguaxe falan os diversos personaxes das duas parte& (ou novelas). Propúxose o autoi: achegarse
a unha posíbel verosemellanza no
fa1ar das xentes daquela época?
Escreber unha novela nesa linguaxe exixiria un esforzo de documentación moi importante. Materiais non faltaban. Mália a pobreza da produción literária galega
durante o que se chamou, cunha
cómoda etiqueta, "os ·séculas escuras". Paréceme que
Rábade , apesar dunha linguaxe en certo momento
"luxuriosa", non foi por aí
(na páxina 25 pódese ler,
escrito por Expósito Maseda, século XVII: "segundo
me confesa todo deus"). Se
o propósito de Rábade norí
foi traba11ar sobre a língua
do XVII, un pódese perguritar quen é a voz narrativa
das duas partes? Porque todos falan igual, usan das
mesmas palabras, sexa no
século que sexa. Á vista da
novela, a conclusión máis
lóxica, xa que non existen
diferéncias substanciais entre as duas partes no que
respeita á redacción, é que
existe un único narrador, o
que é un erro.
Erro no que cai Rábade debido ao seu µso da linguaxe,
xa que o seu manipulador
está máis preocupado por
darlle un ton correcto do que pola
intensidade da expresión. A tinguaxe retorta, recarregada de imaxes e metáforas remata secuestrando ao autor e prexudica -desde o meu ponto de vista- o resultado final. Un uso da linguaxe que
leva ao autor a non desenvolver a
dimensión temporal - a novela é
esencialmente un tempo que corre- e darlle validez á dimensión
do espazo. Dimensión que se ben
ten validez na segunda parte, non
acaba de encaixar na primeira. A
non ser que tanto Branca de Loboso como Memorias dun expósito estivesen escritas en función de
Aldo Polo en Compostela ...
Non vexo eu, quizá por miopía, en
As sombras do Barroco a tram a
conflitiva da
Galiza do
XVII. Pero
penso que o
autor se equi- Se o
v ocou aqui
tanto de vi - propósito de
sión como de Rábade non
expresión , foi traballar
por usar unha
sobre a
terminolox..ia
língua
do
cernudiana.
De visión , ·XVII, un
porque a se- pódese
lección da reperguntar
a1idade é demasiado par- quen é a
cial. De ex- voz
presión, por- narrativa das
que Rábade
non profun- duas partes?
diza · nunha
posíbel expresión barroca; unha
expresión na que a realidade vén
detrás de cada frase, ou, para dicelo con outras palabras, a realidade
é unha prolongación da frase.+

XGG
1) Col. Narrativa núm . 124. Editorial
Galaxia. Vigo, 1994. 156 páx. 1.390 pta.

.)
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cedade e resgata
La Gallineta; pa-

..
l

A ponte azul
de Llach
Concertos
na Galiza
¡·

Chegou Lluis Llach un Martes 13
a Compostela e os meios de comu-nicación convencionais adicáronlle
ao sobranceiro artista a atención
que se merece. Poucas veces un
cantautor suscita ese trato de acontecemento como desta vez.
Con tales condicionantes, Llach
ainda acadou a capacidade de entusiasmar aos seus incondicionais.
Desta vez, nos cenários galegos
fallou a area que hai cousa dun
ano cobiía o Palau S. Jordi de Barcelona, cando o artista ampurdanés apresentaba seu penúltimo
disco Un pont de mar blava, que
na información errónea da prensa
diaria deste País pasaba por ser a
máis recente producción discográfica, en contra do informado por
este mesmo
periódico re·cen temen te.
Pero dá o mesmo, a fin- de Na sua
contas, no caso concepción
que nos ocupa.,
musical.
non son neceactual,
sários grandes
cámbios dun salienta un
disco a outro POD:SO
para reparar a
negroide
nosa atención
na produción que o
do artista.
aproxima

aomundo
do soul.
Desde esta
música
construe a
arquitectura
da beleza.

Llach comezou o seu conc e rto- recital
des ex ando
"que teñamos
sorte"; a nosa,
de poder percorrer da sua
man a traxectória dun "árbore nu", que
paseniñamente
vai povoándose de roupaxe mediterránea, e non renúncia á sua fa- ·
· ciana contestatária, mália esta democrácia que a el, como a moitos
dos seus seguidcres, non satisfai
de todo. Llach teima en ser un home de esquerdas, asi o manifestou
sobre o cenário, e asumiu que indo para vello fáise máis difícil
mantero ideal, pero recorre á mo-

saron vinte anos,
pero seguramente cando berra
"visea Ja revolució" pensa nalgunha idem. penden te. A ponte
de mar azul ocupou a segunda
parte do espectáculo: toda a amp u 1os idade que
no disco fai <leste
unha ob1 a grandilocuente queda
xustificada no
cenário, co enorme impacto visual desplegado,
esp.ecial mente
por un atinado
xogo de iluminación. E, naturalmente, houbo bises, con adicatória aos insubmisos en trance de
ANXO IGLESIAS
condea; logo de
que o artista lera a relación individualizada de insumisos galegos,
era qe agardar que a canción fose
lnsubmís, pero non, foi Viatge a
/taca, belida metáfora para quen
desexa unha viaxe longa: "que sexas vello ao fondear a ill~"; a sua
particular loita contra da militarización da sociedade vai máis aló
dunha reivindicación pontual. Tamén lle adicou no repertório previsto outro tema á sua colega Mª.
Mar Bonet, presente entre o público no recital vigués. Por certo que
Vigo, a diferéncia de Santiago e A
Coruña, foi a única cidade na que
a breve xira do catalán non contou
co apoio económico do Concello.
Nesta cidade os responsábeis do
Centro Cutural caixa Vigo non ermitiron que a entidade organizadora, SOS Racismo, colocase unha mesa pedindo firmas, e obrigou
a que as pancartas <lesa organización e da CIG, que flanqueaban o
cenário dacordo co artista catalán,
fosen rtiradas _até facelas prácticamente invisíbeis.
Llach desplegou a súas cualidades
. ao Jongo dun cenário cuberto por
nove músicos, amáis doutras duas
cantantes coxunturais, e nalgunhas
cancións defendeuse el só ao piano. As suas boas dotes musicais,
ahondo coñecidas no contexto dos
cantautores, quedaron patentes
verbo dos novos arranxos de venas cancións, da facilidade coa
que modula a sua voz por unha
ampla tesitura na que o grave e o
agudo sucédense doadamente. A
sólida percusión, como alicerce
dun edificio musical no que o saxo aporta a necesária aspereza para que o son non deveña empalagoso; as guitarras, coma concisos
lóstregos, a)umean co seu resplandor unha instrumentación artellada para conmover ao respeitábel.
E turraron da concorréncia ate acadar os máis afervoados aplausos
que se poidan escoitar nun teatro,
porque ademais Llach fixo a apresentación das cancións en galego,
e mergullounos no seu Mediterráneo, musicalmente máis grego que
catalán, ainda que se esculcamos
máis a fondo, a pouco que reparemos n,a sua concepción musical
actual, salienta un pouso negroide
que o aproxima ao mundo do soui.
Desde esta música, própria de clases subalternas, o artista construe a
arquitectura da beleza. •
XOAN M. ESTÉVEz·

Música

1

~I
ha Obra, <lesas que certos cantautores -Llach, Prada- son quen de desenrolar, e das que Fausto xa <lera
unha mostra
difícil de superar hai dez
anos, cando Soubo
acometera ou- recoller a
tra gravación vitaHdade
ambiciosa: Por do son
Este Río Acima, baseada afro, a
igualmente nun preguiza
referente litera- dun
rio, tal que A território
Peregrina<;áo
de F. Mendez cálido.
Pinto. A seme11 a n za, pois,
entre ambas producións resulta inevitábel, mesmo desde a valoración
estrictamente musicaJ.

Un pura sangue
chamado
Vargas
O excepcional guitarrista Javier
Vargas desenvolveu grande parte
da sua carreira como músico ao
· servizo doutros intérpretes. Especialmente lembrada é a sua participación como acompañante de
Miguel Ríos para quen compuxo a
fermosa "Un cabalo chamado
morte". Moitos músicos de talento
pérdense exercendo como asalariados, sen poder desenrolar todas
as suas facetas como intérpretes.
Desde hai uns anos J. Vargas
montou a sua banda (Vargas
Blues Band) na que dá redea solta
aos seus instintos musicais sen
nengun tipo de limites.

Desta vez, a temática móve e a
carón da terca e o Jume. Crónicas ... comeza con "A Travessia",
gaita e percusión preceden a unha
melodía coral:

Agora, el é o xefe e os seus guitarreos non se fan esperar. Mentres
como "currante" só se lle permitían escasos momentos de efémera
glória, desta volta ten todas as
olladas concentradas nel. Vargas
tamén cultiva agora a sua faceta
como compositor, asinando pezas
co cantante Jeff Espinoza e con R.
Sañudo. O guitarrista participa en
todas -as composicións, exercendo
o seu liderazgo na formación.
A Vargas Blues Band acada toda a
sua expresividade nas potentes pezas de blues-rock coa atafegante
guitarra do líder marcando o paso.
Eisa grande baza <leste grupo que
perde intensidade nos temas de
ritmo medio ou lento, agás no belo instrumental "Blues latino" con
influéncias notórias de Carlos
Santana. ·Afortunadamente son
máis as composicións moi rítmicas, o que se agradece, con especial destaque para a festeira Pachuco boogie e a abafante Brand
new blues. Esta banda ten a sua
identidade vencellada aos agresivos blues-rock e é nese eido onde
adquiren a sua maior entidade como grupo, incapaces, polo momento, de dar o mesmo ton noutros estilos máis lenes incluídos
neste traballo.

Entre as colaboracións especiais
están a de Chris Rea, o acordeonista Flaco Jiménez, o bluesman Junior Wells e Andrés Calamaro. Este último canta no pior tema do álbum (Amapola negra), mentres
que a peza na que intervén Rea semella dun disco <leste mais ca dun
da Vargas. Se alguén quer escoitar
a música de Rea xa mercará algo
seu, pero non é unha idea acertada
metela nun disco dunha formación
caracterizada poJos ritmos potentes, nos que se atopa moi a gosto. •
ÓSCAR LOSADA

Viaxe interior

"descer os rios
entrar no mar
olhar os céus
subir aterra".

Logo comeza a roita, cun ritmo
que podería ser de malhi'io
"penetrando a grandeza
dos oceamis das ilhas".

Unha vez en altamar acontece de
todo. Arribada a Puerto Rico. rumo ao Brasil -Cabo de Boa Esperarn;:a-; engaiolado por "Todo este
céu" anceia
"abra\:a-me bem
e cobre o meu corpo"
logo vén un naufraxio
"e todo o mar se cobriu de infinitas riquezas";

posterior destino africano dos sobrevivintes
"andam tao tristes
sozinhos
no desamparo dos días".

Mestizaxe cos oriundos. Novo
éxodo cunha íntima mensaxe
"tu nunca me deixas
saudade
tu nunca me deixas".

Reencontrado consigo mesmo, o
autor reflexiona e atópase nunha
viaxe interior. Ciclo vital, que vai
acompañado musicalmente da
precisa ambientación. Hai momentos de ledícia, lirismo, frustración, e o ouvinte pode facilmente
identificarse con cada unh~ das situacións. O Fausto músico soubo
recoller a vitalidade do son afro, a
preguiza duna território cálido, a
presenza da música portuguesa na
lonxana xeográfica, o desacougo
que só atopa co~forto no arte ...
A súa voz, baixo mínimos, ás veces parece servir de guia do relato.
Na instrumentación bótase en falla
o son por exemplo dun harpa, que
faria a Obra aínda máis creíbel; de

·r··.·..·

:~

Crónicas da terra
ardente de Fausto
Fíxose de agardar este novo disco
do F~usto, que no verán de 1.992
foi entrevistado por este periódico,
en pleno proceso criativo do que
agora é un brilante duplo CD. Unha longa gravación con vinte can. cións encadeadas, unidas por un fio
conductor, o que marca a História
Trágico-Marítima e outros cantos
compilados por Bernardo Gónies
de Brito. Estamos, porén, ante un-

.· s:~J:·
?~

todas formas, os seis instrumentistas -incluído ·o próprio cantor- están á altura das circunstáncias.
Unha demostración máis de que
na música popular pódense utilizar sons modernos, tales como os
que aparecen neste disco: baixo,
bateria, guitarra eléctrica, sintetizador, amais' de acordeón, piano
ou viola acústica.+

qt

XOAN M. ESTÉVEZ

Popular e
exquisito
Acústico,
de Júlio Pereira
Continuando a línea do seu anterior disco, O meu bandoUm, e de
outro anteriore -Cavaquinho ,
Braguesa-, Júlio Pereira fai honor
ó eu título ne te novo di co :
Acústico. Nos trece tema que e
suceden, o veterano músico enfróntase co eu oficio en trampa
nen cartón, sen artilúxios que en
outras producións -por exemplo,
Jane/as Verdes- embazaban o engado que, de seu, posue a mú ica
popular portuguesa, resgatada instrumental mente por e te virtuoso
do bandolim, cavaquinho, guitarra
e viola, que é como se amosa neste novo disco.
Completan a gravación senllo coros masculino e femenino, -entre os
que alientan a voces de Minela e
María Joao, amáis de Moz Carrapa
na guitarra; pero o disco, bá icamente in trumental e tá centrado
neste home, que vén endo ao longo da sua carreira albo de loubanzas e tamén de algunha crítica :
opinións autorizada teñen atribuído a Pereira unha certa e tandarizac i ón do repertório de
procedencia
folclórica.
Pereira

enfrónta e
E ainda que tal co seu
opinión sexa
tan respei tábel oficio en
como discutí- trampa nen
.bel, persoal- cartón, sen
mente quédo- artilúxios
me con este
brilante profe- que en
sional do seu outras proofício, que é duccións
quen de man- embazaban
ter o engado
aceso da sua o engado.
música, sinxela, directa, que
situa o conceito popular ó par do
exquisito. Autor, amais de responsábel dos arranxos e direción musical, J. Pereira confúndese no panorama musical do seu País con
calquera creador anónimo que lexitima unha expresividade lusa. E
neste disco atrévese cun Improviso sobre excerto do Coral 1O de
J.S. Bach., chegando nun outro tema -Feiti~·o da maré- a coquetear
coa vangarda contemporánea. +
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1
orno até agora
non habia museus
de arte
contemporánea
propriamente na
.Galiza, hai que
empezar por lle
explicar á xente en
que consisten". Maria
Luísa Sobrino é
profe sora de História
da Arte na Faculdade
de .x eografia e
Historia e membro
do Instituto de
Estudos Galegas
Padre Sarmiento.
Participou na
comisión do
Con ello da Cultura
que deseñou as
directrices do recén
estreado Centro
Galega de Arte
Contemporánea.
8 ARANTXA ESTÉVEZ

Vostede estivo na comisión do
Consello da Cultura na que se
estabeleceroo os critérios idóneos
para a xestióo do CGAC. Agora,
que xa está constituída a equipa
directiva, reOíctese o modelo que
vostedes planificaron?
Coido que se vai seguir o modelo
que nós ideámos porque, prirneiro, un membro da dirección é Antón Ca tro, que estivo na comisión
e, ademais a directora , Gloria
Moure, foi a proposta polo Consello de Cultura. Nós tratamos de
planificar un modelo internacional, que fuxi e do locali mo e que
tive e unha vi ión de futuro. En
Europa, o debate que se está axerar en torno ao grande centro
de arte é e é beneficio o criar circuítos artí tico que e convirtah
en cultura-e pectáculo . O ca o
francé é paradigmático; o eu
mu eu receben moreas de visitante pero a ituación artística da
Franza pa a por un momento baixo. O que e cuestiona é se convén ter mu eu para turistas ou
unha calidade de visitante que
xere debate ao redor do arte. Na
Galiza, como realmente non existen mu eus de arte contemporáneo, hai que empezar por explicarlle á xente de que se trata.

ANDRÉ PANARO

Maria Luísa Sobrino
'O CGAC debe proxectar internacionalmente a arte·galegá'
Xunta por:que foron mercados sen
critério nengun. Parécenos que se
deben deix.ar para dependéncias da
Xunta pero non para a colección do
museu. É un herdo que, sen querer,
vai ter que asumir o museu pero, na
miña opinión, tiña que nacer sen
nengun tipo de lastre.

Instrumentación política
Cal é a leitura que fai da dupla
inauguración do centro cando a
primeira se fixo para de contado
pechar un ano?
Aqueta inauguración foi absolutamente eleitoralista. tratando de rentabilizar un edificio que naceu cunha caréncia total de programa Había que xustificar os cartas gastados en algo que, nese momento,
non e sabia para que ia ervir. Foi
abrir e pechar. Isto é unha das servidume de ser unha institución política. UtiHzase un centro que só debería ter rentabilidade social para
obter unha rendtabilidade política.

Segue sen existir a planificación,
unha vez posto en marcha o
CGAC?

O centro non pode quedar nunlra
simple sala de áibición. Os
grandes museus teñen grande
parte do seu capital nos fundos
que posuen. Se tes
obra, podes conseguir traer exposicións internacionais doutros museus porque tes a
posibilidade de in0
tercambiar, tes unha garantía. Asi
funciona o IV AM
(Instituto Valenciano .de Arte Moderno). Se hai que
importar todo, exixe uns custos moito máis altos. Os
fundos dun museu
son, basicamente,
o seu capital e o
aval que ten. Agora hai que saber se
o CGAC vai ter
fundos ou non e se
estes lle poden interesar a outros
museus. Quer dicer, tes que ter obra que poda · j
competir internacionalmente.

En Galiza hai tres focos de arte
contemporánea: na Coruña o Museu de Belas Artes, en Vigo está
Castrelos e agora, o CGAC en
Santiago. Hai moitos museus máis
pero o que aconte- ·
ce é que os centros
de arte contemporánea rachan coa
conceición do museu tradicional. O
da Coruña, é un
museu tradicional
que ten de todo
ademais de arte
0
contemporánea. En
Vigo hai moi bons
fundos de arte contemporánea galega,
algo que non ten o
de Santiago pero
Castrelos non está
concebido como
museu senón como
un .edificio multiusos onde se poden
organizar até xantares. Hai un proxecto de transladar
os máis de mil cadros que hai en
Vigo ao edificio do cárcere vello

'D eberia

d
prescin irse
para CGAC
düS fondos
que leva
d
d
a quiri a
Xunta
p9rque foron
mercados
sen Cft"te,,,fl.O
nengun"
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· 'Os artistas gal egos traballan f ora'
Que diagnóstico fai vostede da
arte galega nestes momentos
despois dos movimentos dos
anos oitenta?

Cales son as pautas a seguir na
xestión efectiva do centro?

Penso que o centro debe ser absolutamente autónomo. Ainda que os
Coido que hai individualidades
cartos procedan do Estado, unha
interesantes. O que ocorre, por
vez que estexan concedidos os predesgrácia, é que os artistas galesupostos, o museu debe autoxestiogos non traballan na Galiza ou,
nalos nos gastos e no persoal. Aincoma no caso de Paco Leiro, que
da que sexa unha institución públitraballa a metade en Cambados e
ca, non debe haber un traspaso de
a outra en Nova York. Na Galiza
persoal doutras institucións senón
: non hai tradición criativa porque
que 'debe ter un persoal próprio e
yespecializado con capacidade para : : tampouco houbo escolas de Be• las Artes, nen museus. Moita
levalo adiante. Véxoo con pouca ·
xente tivo que irse.
x.ente e moi preparada, non como
un organismo máis de ·funcionários
Isto non quer dicir que, individo Estado. Por exemplo, nós na podualmente, non haxa obras intenéncia do Consello da Cultura, diresantes. Coido que a produción
xemos que se debería prescindir
dos fundos que leva adquirindo a

.

artística depende duns val ores
culturais de tradición pero, sobretodo, económicos. Quer dicer,
nós non vivemos na periféria, estamos ao corrente do que pasa no
mundo, xa non existen as barreiras que nos facian ser uns marxinais pero seguen sen existir condici óns económicas e culturais
para aqui se dar un movimento
de criación. O CGAC pode servir
para cultivar a arte porque, entre
outras cousas, atrai ás galerías,
pero, até agora, non habia nengun organismo que propiciase a
criación galega.
Na arte en Galiza atopámonos
fenómenos curiosos. Coino
. exemplo, o pasado ano organizá-

mos unha exposición do proceso
abstracto. Quixemos traer artistas galegos e descobrimos que a
maioria vivian fora. Descobrimos obras boísimas dos anos 50,
artistas que estiveran representando ao Estado en mostras internacionais e que non están nos
museus galegas. Paralelamente,
estábase a dar na prensa un debate sobre a abstracción e informalismo e non abstracción e formalismo. Escrebian Cunqueiro,
Mendez Ferrín, Raimundo Patiño, Marina Mayoral. O nacionalismo militante defendía ao informalismo e xente como Cunq ueiro aos renovadores como
Laxeiro. É surprendente porque
aqui non se expuña esa arte.+

.
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pero ainda está sen madurar. Agora, co CGAC, en Santiago podemos falar de centros e non de museus tradicionais xa que teñen unha
idea diferente.

Ruptura de supones
e espazos
Esa diferencia ven dada polo tipo de arte que vai instalarse no
centro ou segue submetido á
pintura?
A arte contemporánea é unha ruptura total de uportes e materiais. A
pintura é unha parte xa que se traba11 a con grandes instalacións,
son, video. Precisamente, unha das
cuestións á hora de afrontar o centro . é definir os espazos. Os tamaños das pinturas variaron, agora
poden chegar a ter cinco metros de
altura. As instalacións artísticas levan a unha nova conceición do espazo arquiteétónico do próptio
centro, o que o diferéncia do museu tradicional. O centro caracterízase por unha nova organización
da arte, novas leituras. Non pendurar os cadros nas .paredes porque si
senón cun determinado critério.
De todos xeitos, non están claras de
abondo as diferéncias entre centro e
museu. O que realmente define aos
museus é que teñan coleccións próprias. Un centro, ainda que naza sen
unha colección permanente, tende
co tempo a conseguila, a ir adquirindo obra e, daquela, transfórmase
en museu. O Centro Galego de Arte
Contemporánea pode ter a longo
prazo unha colección própria. O
que ocorre é que hai que adoptar
sistemas para conseguila e un deles
é viaxar e acudir a sub-hasta onde
se poda adquirir boa obra a bon prezo. Pero primeiro ten que definir o
centro que tipo de colección quer
ter. Mália que sexa un centro galego, non pode quedarse en loc'a.lista e
ten que buscar arte internacional e
proxectarse internacionalmente.
Non só ten que traer obra senón que
ten que levar a obra dos nasos artistas por todo o mundo.+

.
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Fernando Balboa,
barítono

Fernando Balboa é un barítono
galega de 33 anos que desenvolveu a
meirande parte da sua carreira no
Teatro da Zarzuela en Madrid. Ten
cantado con Plácido Domingo,
Teresa Berganza ou Alfredo Kraus, e

realizado xitas por Venezuela e
Arxentina. ~gora quer asentarse no
seu país e f~ríalle ilusión "Compartir
os meus corlecimentos, para que .
ninguén paJe os meus sofrimentos á \ \
hora de ford1arse".
1

1

1

'Destráganse moitas voces cand en Galiza hai unhas faculdades tretliendas'
• ÓSCAR LOSADA

"En Galiza ternos unhas faculdades vogais tremendas. Ti vas a unha taberna e se a xente canta, alucinas. Destrágase moito material
humano. É importante que non
desapreza o traballo das cantarei- ·
ras. Galiza é o único lugar do estado onde non cantei, e non sei
por que. Marchei hai 11 anos e teño mpitas ganas de actuar na miña
terra, a verdade é que o necesito".

O sen mestre, Pedro Farres, é
un seguidor dos métodos do
grande Caruso... ·
A procura do que quer aprender a
cantar é un tormento. Hai afonias,
clasificacións trabucadas da tua
voz, tamén hai quen le un libro de
canto e xa se pon a dar clase. Princípian a eloxiarte, o teu ego sube e
eres todo, mais non sabes ren. En
Madrid traballei cqs mellores profesores de Europa en canto a prestíxio. Aprendes moito estilo, moita interpretac'ión pero o uso da
voz, que é o primeiro, está c~mo
perdido, non sei por que. O meu
profesor actual escoitoume e gorentoulle a miña voz, polo que se
ofereceu a darme clases dun xeito
desinteresado. Ese foi o momento
no que empecei a aprender a cantar, a empregar a técnica.

Estásenos vendendo a algunha
xente por mellor do que é?

ELITES LUSÓFONAS?

!so ocorre. Hai duas formas de ' 1 tiven a_piques, pero truncouse. A
cantar: por faculdades e por técni- \ que ma1s me marcou fo1 a estrea
ca, e xa cando se unen as duas es
de "Secreto Enamorado", do meu
un "grande". As
irmán Manuel,
persoas que cantan
porque unha estrea
por faculdades dué un suceso imporran pouco tempo.
tantísimo. Por moi
Os que cantan por
Ull
ben que cantes
técnica, morrerán
"Rigo1etto ", xa o
cantando se quefixeron
outro s
ren. Plácido Domoito antes e memingo está a cantar
llor, por iso o feito
de e trear é moi
mellor que nunca,
agora si é dunha
e pecial.
perfeizón absoluta.
Cando pode cheHoxe en dia é un
gar ao seu tope
mestre, anteriorinterpretativo?
mente fora un
grande cantante
Unha voz de barípero non chegara
tono como a miña
até o cúmio actual.
ta rda e n f ace r e .
Pen s o qu e a ind a
Hai algunha idanon e nce te i realde mellor para un
mente a miña cacantante de óperre ira. Ti ven ofera?
rec im ento para ir\
m e a A le m a ña e
Se a técnica é boa, a
In g l a te rr a, pero
voz non ten por que
non me pareceu o
oscilar. O meu mesintre mái oportutre ten 63 anos e
no. Encantarfame facer un reperoxalá pudese cantar coma el. A téctório clás ico galego , canción de
nica é o alicerce para un cantante.
concerto como eu penso que e
debe facer. Gostaríame interpretar
Que ópera quixera interpretar e
a música galega con dignidade,
ainda non tivo ocasión de facenon por lucirme. Ainda que a
lo?
grande ilusión é o momento do
canto , gravar un di sco non me
Unha grande ilusión , desde hai
anos, é facer "Don Giovanni". Esquita o sono. +

'Encantaname
,

facer
repertórib
clásico gal ego,
canción
de concerto
con dignidade,
non
por lucirme"
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CEISO ÁLVAREZ CACCAMO

Hoje fui ao Corte Ingles e \comprei os quatro compactos do cativante Frupo portugues
Madredeus .. Nao sei que m~ satisfaz mais: a
sua música ou o elitismo de saber que, entre
escrito e escrito ou entre cigarro e cigarro,
ainda tenho tempo de escutar. Enquanto sigo as letras ímpressas, encanta-me também
pensar que nao lhe se entende tudo a solista
de primeíras porque é cantado. Deve ser a
mesma sensac;ao de iluminada reverencia
que tinham as nobrezas proto-alernas do
XVIII ao escutarem o' bel canto ita1iano, ou
os aristocratas russos finisseculares ao escutarem as lic;oes de frances das filhas, ou a
gue sentiam os latifundiários autóctonos da
India ao escutarem um recitado em ingles
de Cambridge. Esse foi sempre o problema
das elites da Gal iza: nao olharerr.i para jora.
Cada país precisa olhar para fora. Os ca- ·
talaes, para a Franc;a. Os japoneses, para a
China. Os portugueses, para a Espanna.
E nós? Para onde o1hámos nós? Bom, Galiza é rebelde porque el mundo la hizo así. É
rebelde porque deve ser ufn dos poucos países que, infringindo a lógica da história, se
nega a aceitar que o seu triste dialecto sobreviva. A Galiza espanhola resiste dh a día
contra a sua assimilafáo ao galego, mas porém nao acaba de assumir a sua identidade
espanhola, aque1a que lhe daria a verdadeira
escusa e forc;a para, agora sim, olhar definitivamente para fora.
Em realidade, o problema das elites galegas
é que olhar, sempre olhararn para fora, mas
na direcc;ao errada. Primeiro olharam para a
Mae Irlanda. Mas a Mae Irlanda estava longe, e nao podía oferecer mais do que um
Yeats (em ingles) ou um Joyce (em ingles),

quer dizer, mais va11e-íncláns para acompanhar o que já tínhamos. Logo, ou simultaneamente, as elites galegas olharam para a
Mátria Catalunya. Mas a Mátria Catalunya
estava longe, e só podía nos oferecer um
Miró (em frances) ou um Dalí (em espanho1), para encher-nos de inveja pelo que nao
-tínhamos. E logo, ou simultaneamente, veio
o engendro Galeuzca, que persiste na imaginac;ao dos que escrevem e pensam dando as • • • • • • • • • •
costas a História.
.

vez mais a nossa espanholidade, agora que
por fim comec;amos a vencer a nossa longuíssima batalha contra tudo o que for galego, estarnos em condic;oes imelhoráveis para nos sentir por primeira vez distintos. Das
novas gerac;oes de espanhol-falantes nativos
sairao (já estao a sair) as minorías letradas
lusófonas que o nosso páis precisa. Quando
por fim deixernos de nos crer "Galicia" e
sejamos Espanha plena• • • • • • • • · mente, o jogo da distinc;ao terá urna única
coordenada, um único
lugar para olhar, urna
Arcádia inacessível que
justificará urna nova
danc;a de prebendas:
Portugal. Daí, tambérn,
esse interesse do fascis. mo portugues pelo lusismo, um facto constatável que o companheíro Álvaro Vida] sempre
que pode se encarrega
de lembrar. Os meus recalcitrantes amigos lusistas compreendem isto
melhor do que os meus
recalcitrantes amigos
isolacionistas.

'O grande erro

Muitos objectarao que
sou absurdo, pois as elites galegas sempre estiveram olhando para fora: para a Espanha. O
argumento é inválido,
singelamente porque a
Espanhaa nunca esteve
fora, mas dentro da Galiza. O grande erro táctico das elites galegas
desde a pós-guerra é
quererern ser a vez espanholas e galegas. Daí
o seu fracasso crescente, que só posso celebrar: as elites oficiais e
para-oficiais galegas ignoram que a distin~·áo
bourdíeuana consiste na ·
apropiac;áo táctica e resignificac;ao da diferenc;a. E nao se pode ser
igual e diferente ao mesmo tempo.

táctico das elites
galegas desde a
pós-guerr_a é
quererem ser a vez
espanholas e
galegas. Daí o seu
fracasso crescente,
qu.e só posso
celebrat'

·Por isso, agora que os galegos transmitimos
a filhas e filhos cada vez menos o nosso
triste dialecto, agora que assumimos cada

Mas erram os meus recalcitrantes ami.g os lusistas quando acusam
os recalcitrantes isolacionistas de "cac;a de
bruxas". Deixemos tranquilas com as suas
apózemas as pobres bruxas, que sao apenas
o último elo da cadeira heterodoxa. Detrás
de cada bruxa há sempre um Dianho, esse
avezado anjo primogénito que, no mais an-

tigo Tordesillas registrado, conseguiu se repartir corn Deus o mundo entre o meridianos do Bem e do Mal. Agora, de novo, Jutam Deuses por fixarern inexi rentes paralelos , Dianhos por reintegrarem Gali za a
murchos meridiano .
Por isso o pafs precisa dos " eñore Ju i tas", como os dignifica um bom e critor nun
mau artigo d'A Trabe de Ouro. Galiza precisa dos senhores e senhoras Ju i ta nao
porque a Jíngua do Sul seja .a mesma que o
nosso triste dialecto (que isso tanto tem) ,
mas porque o código do isolacionismo já resulta demasiado fácil, a sua semantica social
demasiado evidente. Agora precisamos de
alguém que saiba escrever as escondidas os
sacerdotais esses duplos e acentos circunflexos, alguém que esteja ao día dos ritos de
vanguarda de além-Minho, alguém que só
empregue no seu ordenador software em
portugues, alguém que, num novo Fahrenheit, possa cultivar a sós a chama clandestina da elitista distin~·áo: alguém, enfim, que
escute com iluminada reverencia o novo código arcano enquanto, pouco a pouco, devagar na obscuridade duma tarde de lazer, vaise desprendendo como as serpes da sua caduca pele galega baixo a qual mora o alongado corpo do nosso Ser Original que, como sabemos, é espanhol.
Talvez, como ]hes acontece a Madredeus, nao
se compreenda tudo isto de primeiras. Mas
"devagar, sem preocupac;ao, tudo a seu tempo
se tomará claro. Tudo o que já tem tempo, leva tempo a compreender". Porque só sendo
todos nós verdadeiramente Espanhois poderernos alguns por fim ser Portugueses. Galiza,
nao nos deixes sós aos iniciados.+

Guieir·Q
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É o autor da Hi~tó1a de Caliza Infantil qué publica A Nasa Terra

Pepe Carreiro
'O que l1láis l1le gostaria

·

Promete contar a
história de Galiia desde
o big-bang até os·
Celtarras. Pepe Carreiro
é o autor desta História
de Galiza In/antil da
que xa viron a luz os
dous p~imeiros
volumes. Trátase de
relatos breve ilustrados
que contan coa asesoria
de cadanseu historiador
profi ional.
Como fixo para realizar este
traballo sen ser historiador?
A base de notas e guiándome pola
coleción de história que está a publicar A Nosa Terra. A asesoría é
fundamental e nese sentido o rigor
está garantido, mália algun erro
que sempre poida haber. Eu poño
o que outros saben , ainda que, como debuxame que canta ademais
con experiéncia de ilustrar libros
para neno , pódia que teña unha
visión máis didáctica. O asesor de
cada libro repasa o texto e mesmo
o debuxo.

Resultoulle difícil facer unha
sí o tese?
algun ca os, como no tocante á
relixión no tempo dos Castrexos,
sobre o que, egundo Calo, hai demasiadas fanta ias. Á veces houbo que reprimir e, para non perder
en rigor.

Nen parvo
n n uper-herói
A colecións infantis, con tema
hi tórico adoitan a cair na mitificación ou na ridiculización.
Como logrou fuxir de ambos extremos?
Eu parto dunha conceición materiali ta da história e iso supoño
que inala unha diferéncia con
cerras ver ións tradicionais ou

da ron, como acaba de dker, bistória de Galiza, se cadra esta é a
ocasión de comezar?

\

Para a inmensa maioria que non
adoita a ler, estes libros poden resultar úteis. Tamén houbo quen se
enterou de que houbo unha guerra
das Gálias por médio de Obelix.

\

~.:ue os nen~~t~~~irisen autoestima'

29

Pero este seo traballo non é de
viñetas?

\

Non. É un relato breve, pensado
para nenas de entre 8 e 12 anos,
que procura entrarlle tamén polos
ollos, de xeito moi asimilabel e
moi didáctico.

que estudabamos no
bacherelaJo. Non teño esa iqea do super-~ero~', porque
supono q e os castrexos e an xente
máis ou enos coma nós e tampouco
tiñan p rque ser
parvos. Da mesma
maneira, non creo
que os romanos viñesen aquí para facer pontes, senón
por interés económico, na procura de
ouro se cadra. Ninguén manda lexións
polo mundo adían.te
para facerlle favores \
aos demais. Supoño
que os rdmanos farian igual que os Estad os Unidos no
Golfo Pérsico.

'Ternos complexo
: ante todo o que
~· ven de f ora,
pero nas aldeas
hai dolmens e
petroglifos"

1

Entre os dous xa pubJicados que
lle chamou a atención? -

Antes faciase histó- '
ria de reís e batallas, despois engadíuse a história
económica e outras
facetas. Os seos trab.a 11 os, dentro da
síntese, oferecen
unha visión globalizad ora. Fala de
conquistas, mais tamén de modos de
vestir.
Creo que todas as
cousas son importantes. A xente non
vive só da política e
da economía. Igual
hai un conto ou unha pintura que nos
marcaron a todos.
Ao mellor no futuro
lembran o noso costume de tornar os viños, máis que
o que fixo o presidente da Xunta.

Outro aspecto que sobrasae nestes libros é o sentido do humor.
1
É que eu son humorista. Ademais
o humor achega máis as histórias
aos cativos. Tendo en conta o que
sempre digo que o humor non é
comicidade chocalleira, senón un
xeito de crítica comprensiva e

GUA TRADUCCIÓNS S.L.
U raducción directa e inversa ·e
interpretación: galega, inglés,
francés, alemán, italiano,
portugués, ruso, español, etc.
Uraduccións técnicas -e xuradas.
Baixo 36202 Vigo . Teléfono e Fax: (986) 43 52 59

FUCOLOJS
SanPaio 12

rr'elf. 56 34 47
Santiago áe Compostefa ·
(aberto desde as 7 do

será~

Os gatos. Cando estaba redactando
o prirneiro libro, con Calo, o que
fixo o da História Castrexa, decia- me que había que ter cuidado con
non meter a pata. Poñer, por exemplo, unha comida que non había re- .
sultaria un anacronismo feo. Enton
eu pergunteille que animais domésticos existian daquela e <;líxome
que os gatos que non os metésemos porque entraran aqui procedentes de Africa na Idade Média.
Pareceume simpático. Tamén sae
Xúlio Cesar que estivo aqui, pero
que ao parecer non viña das Gálias,
senón de abaixo, de Cadiz. Igual
me fixo chiste o de Décimo Xúnio
Bruto o1lándo como sol se mete
na auga e pensa que o mar ferve ao
redor ou o cruce do rio do esquecemento, o Límia, que son anécdotas
máis coñecidas. Utilicei asi, alguns
persoaxes míticos que, ainda sabendo que son lenda, axudan ao
coñecemento e a historieta.

o

compas~va, ás veces. Pero a min o
que máis me interesou ao facer ~to
foi que os nenos adquirisen autoestima. Ese é, para min, un dos problemas básicos de Galiza Se valorasemos máis o noso, o problema
da língua, por exernplo, resultaría
menos grave, seriamos máis capaces de transformar as cousas que
veñen de fora. Ternos complexo co_
que ven de Inglaterra, co que ven
dos Estados Unidos e aqui houbo

unha história, o que pasa é que parece que non se sabia. Eu non estu-·
dei nada de história de Galiza no
bacharelato. Pero nas aldeas hai
dolmens e petroglifos e haberia
animais prehistóricos, calculo que
non naceríamos coa preautonomia
do setenta e tantos.

Os ·gatos e Xúlio Cesar
Dado que os maiores non esto-

Vostede· tamén deixa ver que
puido haber outra história?
Si, claro. As cousas poideron ter
empezado polo Atlántico, en vez
de polo Mediterráneo. Son posibilidades que estiveron aí e que os
nenos poden imaxinar.+

medusa
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Obxectivo da memória
A Asociación de Amigos do Museu
Arqueolóxico da Coruña convoca o
prémio fotográfico sobre património
cultural galego (arqueoloxia, arte, etnografia, etc) Obxectivo da memória,
só para afeizoados. As obras poden ser
en branco e negro ou a cor, e han de
chegar sobre papel (20x28 ou 20x25
cm) sen enmarcar. Para participar hai
que remesar as obras antes do 20 de
Xaneiro de 1995, por cooreo certificado ao: Museu Arquolóxico. Castelo
de San Antón. Apartado 2.045 . 15001
A Coruña. No dorso de cada fotografía
amais do texto "Autorizo ao Museu
Arqueolóxico da Coruña a publicar esta fotografía" e sinatura do autor,
han de figurar os seguintes dados: nome, apelidos, enderezo e teléfono; tema da fotografía, lugar, parróquia,
concello e província onde se fixo a foto, e data da toma. Hai un primeiro
prémio de 100.000 pta. e dous accesits
de 2) .000 pta. Maoir información no
(981) 20 59 94.

a

Poesia sobre o Nadal

J

O centro cultural Xosé Domínguez
Guizán de Begonte convoca o XIX
Certame Nacional de Poesia sobre o
Nadal, aberto a todos os que o desexen con poemas de técnica libre, que
fagan referéncia a Begonte e o seu belén. Os orixinais han chegar por triplicado ao Centro Cultural de Begonte
(Lugo) por correo certificado e baixo
plica, antes das 12 h. do 6 de Xaneiro
de 1995. O certame ven dotado cun
primeiro prémio de 100.000 pta. e un
segundo de 50.000 pta.

hai que remesar as obras baixo plica,
antes do 30 de Decembro, á: Casa da
Xuventude. Pai Femando Olmedo s/n.
36002 Ponteved ra. Hai un primeiro
prémio de 20.000 pta. e dous accesits
de 10.000. Maior información perguntando por Kandy no (986} 20 95 33.

Certame literário
Manuel Lueiro Rey
Convocado polo concello do Grove
para relatos orixinais e inéditos. Ten
duas categorías: para os que sexan menores de 18 anos anos antes do 31 d~
Decembro de 1994, na que a extensión
dos traballos ha de andar entre os 1O e
20 fólios, e os prém ios quedan en 1Q
de 100.000 pta. e 2º de 50.000 pta. E
de maiores de 18, na que a extensión
ha de quedar entre 20 e 30 fólios, e os
prémios repártense en 1º de 200.000
- pta., 2<J 100.000 pta., e 3º 50.000 pta.
A apresentación ha de ser por quintu plicado en fólios escritos por unha -cara a dous espazos, e baixo lema e plica, na que figurarán : nome, enderezo,
teléfono, fotocópia do DNI e unha breve reseña biográfica. A data límite de
entrega é o 30 de Decembro de 1994,
no enderezo: 111 Certame Literário
"Manuel Lueiro Rey". Concello do
Grave . P.raza do Cargo. O Grave .
36980 Pontevedra.

Prémio de investigación
Xohana Torres

Concurso
de narrativa fantástica

A Concelleria da Muller de Santiago
convoca 0 prémio Xohana Torres ao
que poden concorrer todas as persoas
que individual ou -colectivamente
apresenten un traballo inédito de investigación 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 como no pasado. Os traballos deberán ter
unha extensión mínima de 50 fólios
mecanografados a dobre espazo (poderán vir acompañados de material fotográfico), e apresen taran se no Rex istro
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 día 8 de
Marzo de cada ano, Dia Intemácional
da Muller Traballadora.

O Clube de Rol T.uatha de Danann
(Pontevedra) convoca un concurso de
narrativa fantástica, aberto a mozos galegas residentes na Galiza con idades
comprendidas entre os 14 e 29 anos.
Os traballos ·han de ser orixinais e non
poderán ter participado en nengun outro c·o ncurso (máximo de 10 fólios, e
dous textos por participante) apresentaranse en formato DIN A4 mecanografados a dobre espazo. Para se inscreber

A Deputación da Coruña e máis o
Concello de Rianxo, convocan o Certame de Pintura Castelao, para obras
de tema e técnica libre. O prémio comprende duas categorías: para menores
de 16 anos nados ou residentes en
Rianxo, c u nha dotación de 35.000
pta.; e para maiores de 17 nados ou res identes .na Galiza, .dotada con

Viaxe ecocultural
a Lisboa
O Concello de Oleiros artella unha viaxe a Lisboa do 6 ao 30 de Decembro,
para rapazas e rapaces maiores de 15
anos. Os viaxantes aloxaranse na Pousada da Xuventude de Lisboa e irán
acompañados por monitores especializados. Información e inscricións na
Casa da Xuventude de Oleiros: Darwin, l. 15172 Perillo. (981) 63 65 98.

Certame de pintura

300.000 pta. Asemade estabelecen un
prémio especial de 100.000 pta. para a
millar obra de pintor rianxeiro maior
de 17. Os cadros apresentaranse enmarcados, cando menos, cun listón de
madeira de 2 cm., e acompañados dun
sobre pechado no que virán os dados
do autor, no ·exterior do sobre virá o título da obra e a categoría á que perten. ce. Para participar hai que remesar as
obras, antes do 18 de Xaneiro de
1995, ao Concello de R ianxo. Maior
información no (981) 86 00 75 .

Viaxe a Rúsia
en fin de ano
A Asociación Máximo Gorki organiza unha viaxe a Rúsia en fin de ano,
do 26 de Decembro ao 2 de Xaneiro,
con duas opcións Moscova por 75.000
pta., viaxe e pensión completa, ou Leningrado .por 78.000 pta., viaxe e pensión completa: Maior información na
Asociación: Marqués de Valadares,
14-1º (oficina 5). 36201 Vigo. Teléfono (986) 22 44 57.

Concurso nacional
de poesia·
A agrupación cultural O Facho convoca o XVII Concurso Nacional de
Poesia, aberto a todos os que non teñan publicado nengun libro de poesia
a título individual. Os traballos (tema
libre, inéditos, sen limitación na extensión ainda que cun máximo de 5
poemas por concursante) han de chegar mecanografados a dobre espazo,
por triplicado, baixo lema e plica;
antes do 31 de Xaneiro de 1995 á
Agrupación cultural O Facha: Federico Tápia, 12-1 Q. Apartado de Correos 46. A Coruña. O prémiff é único
de 40.000 pta.

Manuel Lueiro Rei
Convocado polo concello do Grove
para relatos orixinais e inéditos. Ten
duas categorías: para menores de 18
anos anos antes do 31 de Decembro
de 1994, na que a extensión dos traballos debe estar entre os 1O e 20 fólios, e os prémios quedan en 1º de
100.000 pta. e 2º de 50.000 pta. Para
maiores de 18, na que a extensión será entre 20 e 30 fólios, os prémios repártense en 1º de 200.000 pta ., 2º
100.000 pta., e 3º 50.000 pta. A apresentación ha ser por quintuplicado en
fólios escritos por unha cara a dous
espazos, e baixo lema e plica, na que
figu~arán: nome, enderezo, teléfono,
fotocópia do DNI e unha breve reseña
biográfica. A data límite de entrega é
o 30 de Decembro de 1994, no enderezo: III Certame Literário "Manuel
Lueiro Rei". Concello do Grave. Praza do Corgo. O Grave. 36980. •

Música
Festival. do Gaiteiro

Cor de Cambra

O Venres 23 ás 8,30 do serán no centro cultuqil Caixavigo, a Asociación
de Gaiteiros Galegos celebra o seu /V
Festival Anual. O Festival será apre- .
sentado por Casimiro O Cego e canta
coa participación de: Millaradas (Vigo), Revenidas de Vilaxoán, Requinta da Ulla, Os Rexumeiros (de Elviña), Reiceiros de Brates (Boimorto) e
máis o gaiteiro Xulio Padra (Sanábria). Para asistir hai que recoller invitacións na Asociación Cultural Vigo:
López de Ne ira, 22-1 Q.

Do Palau da música catalana. A orquestra ven dirixida por Jordi Casas
para interpretar pezas de Haydn. O
Xoves 5 no auditório de Galiza (Santiago).

Heredeiros da Crus
Actuan o Venres 30 ás 12 .da noite na
Fábrica de Redondela.

Furious Planet
O grupo valenciano de rock, actua o
Venres 23 na Iguana de Vigo. Tamén
na Iguana actuan Killer BaFbies, o
Mércores 28; e todos os Xoves Tasmanian Devils.

Blue Notes
Todos os días do 27 ao 30 de Decem-

Continental as
.primeiras longametraxes
galegas. A ver se se
animan con outras
producións próprias que
serian un magnífico
agasallo. •
1

A TVG, que comprou os
direitos destas
producións, vai pór no
mercado os videos de
Se:npre Xonxa e

Anúncios de ·balde
• Caixa de resistencia. Solidariedade
com Jesus Peres Bieites e Manuel Zebra! Lopes, PNNs. Despedidos da administra9ao educativa espanhola (xunta) por darem aulas em galega na Galiza. Aj udas na canta: 2091 0500 16
3000081644 (Caixa Caliza). Docentes
contra Repre sao Linguística. Apartado 880. Compostela.

a

• Mércanse ou inter-cámbianse temas de literatura galega para Oposicións ao Ensino Secundário (extensión aproximada 13 fólios a máquina).
(986) 84 66 41 .
• Desexaria manter correspondéncia amizosa con mozos/as galeguistas
(25 a 35 anos). Escreber a: Helena Seoane. Eládio Rodríguez, 13-2 2 • 15005
A Coruña.
. •Busco Opel Corsa Sport. P0-4870A V. Perguntar por Marcos de 8 a 12
da noite no (9~6) 66 59 93.

destínanse á campaña de olidaridade
co pavo cubano. ·
• O Comité de Solidaridade (COSAL) ven de publicar un número extra da sua revista Outrasvozes dedicado íntegramente ao Exército Zapatista de Liberación Nacional: discursos, cartas, entrevistas, etc. e todos
os comunicados do 19 de Xaneiro ao
25 de Agosto de 1994. Podemos envialo contra-reembolso, e o pedides
ao COSAL: Apartado 170 de Campo tela. Prezo: 600 pta. mái ga to de .envio. 144 páxinas . Inclue cronoloxia
dos acontecimenios, mapa de Chiapas,
dados sobre a povoazón indíxena de
México, e notas aclaraLória .
• O clube de fan de Badana oferéceche adesivo , disco e ca etes a un
bo prezo. do grupo de rock de Alacant. Tamén entreví ta e disco do LP
Romper el cascarón. Escrebe a: Manoe l Bello Salvado. Ruada Igrexa, 10.
15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.

• Véndense cachorros de pastor belga

tervueren. (981) 27 54 21 - 20 39 82.
• Véndense cachorros de dálmata.
(986) 32 92 42.
• Organizados poi a Coordenadora Feminista Donicela de Vigo impartiranse
dous cursos de autodefensa só para
mullleres. As clases serán os sábados
palas mañás no Pavi!lón de Deportes
de Vigo e para inscribirte ou ampliar
información tes que chamar ao 22 04
64 antes do 21 de Xaneiro.
•O grupo Meendinho acaba de editar
o NQ 4 do boletim Gralha, envio gratuito para todas as pessoas interessadas no galega e no reintegracionismo.
Aptdo. dos Correios 678, 32080, Ourense
• Véndense auto-colantes Self-determinator (B/N. 8,5xl4,5 cm. PVP
29 pta. c/u). Pedido mínimo 4 unidades. Enviar importe total (+29 pta. para gastos de envio) en selos de correos a: S.S. Creasións. O Penedo, 3.
36930 Bueu.
• A Confederación Intersindical Galega (CIG) puxo á venda unha carpeta de xilografías coas imaxes de
Fidel Castro e o Che Guevara, realizadas pola artista Marcela Santórun,
e incluen as semblanzas feítas por Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé Neira
Vilas respectivamente. Pódese adquirir
por 1.500 pta., até o 11 de Xaneiro de
1995, nos locais da CIG. Os carlas

• Particular vende Opel Corsa, bon
estado en xeral. ITV recén pasada.
(982) 33 17 00, logo das 20 h.

GONZÁLEZ COLLADO

bro, agás o 29 que actua A Clavi
Band, na Casa do Patín de Santiago.

• Portugues, 30 anos, solteiro, de eja
amiga galega, para grande amizade,
20-30 anos. Adoro viajar. Francisco
Santos. Pegóes Gare. P-2985 Pegóes.
Portugal.
• Galego de 33 anos busca galega
.para facer amizade. Imprescindíbel
que fale galega de cotio. Manuel Uxio
Pazos Arcay. Rua Fontebella. 15113
Malpica. A Coruña.
• Casa para compartir, recén restaurada, excelentes vistas ao mar,
grande finca con froitas. Zona da praia
Lapamán. Ideal para arti ta, e critor ou
amante da natureza . (986) 70 31 44.
• Oferécese auxiliar de clínica para
coidar doentes, nenos, etc. Chamar de
14,30 a 15,30 h. ou a partir das 23 h.
(981) 56 63 53.

ªº

• Aulas de contabilidade xeral en
Santiago. Chamar de Lun a Xove ,
de 2,30 a 4,30 ao (981) 56 00 74.
• Damos charlas en centro educativos e culturaís sobre a situación do
bretón e do galego, ou obre a Bretaña contemporánea (economía,
história, cultura ... ) en galega ou francés. Perguntar por Isabel ou Nea! en
Casas Reais, 4 -2~. Santiago. (981) 57
61 03.•

Casa blanca
O pub de Valdoviño ten anunciadas as
actuacións de Boleros Bengalies (Xoves 22 ás 12 da noite), e Pablo Bicho
(Sábado 2Ú 1 da mañá).

Sinfónica de Galiza
O Xoves 22 no Pazo de congresos da
Coruña, oferecen un concerto en homenaxe a Eduardo Ridríguez Losada, co
pianista Miguel Rodríguez Laiz e baixo
a dirección de Maximino Zumalave.

(Po

nei1
vár
tra:

Nú
eC

o

Al~

cip1
ot
pin

Sa

o

Fot
21
h.,

Sal,
Sat
an
Art
pin

R11

o
01
aré
de¡

M,
Pin

Ma
Cai

Di
Tra
San
Are
(

At
Vi j
COti

de 1
ña
da
ga.
me

aud
sóc
bai1

Er

ESPAZOS RADIOFON

GOS EN CATALUNYA

X<
Na
8 dt

'I
Galicia, algo máis

Galicia no Vallés

100.4 Ródio Ciutat Vello
Yenres de 11 a 12 h.

96.1 FM Ródio Mollet
Martes de 20 a, 2 1 h.
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o

Alicia Larrocha
No piano acompañando á soprano Oiga Serra, o Xoves 22 no Auditório de
Galiza en Santiago. O programa comprende obra de Granados.
·

Sinfónica Europea
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Praia Clube
A sala da Coruña tivo que cancelar várias actuacións do seu programa para o
mes de Decembro. O único concerto
confirmado é o de Cosmic Muflo xunto
Foggy Mental Breakdown, o Venres
23 ás 11 da noite. Entrada a_500 pta.

Sel
Co1

c~

Freixo Rock
O Sábado 27 ás 8 do serán no cruce da
Pasaxe en Víncios (Gondomar), ao lado da gasolineira, terá lugar un grande
festival rock coa actuación-dos grupos
galegas Kaos, Rastreros, Skacha,
The Feixóns, A Deriva, Oxtiax que
te Pariu e máis K.G.Ben.- Entradas á
venda no próprio concerto a 500 pta.
Para maior información perguntar por
Javi no (986) 20 95 33.

Sex Museum
Fan unha apresentación acústica do
seu novo disco Sparks, o Venres 23 ás
6 da tarde na tenda de discos Glória·
(Pi i MargalJ, 94. Vigo). Tamén actuan
Xoves 22 e Venres 23 ás 11 da noite
no Planta Baixa de Vigo.

E

O trinque

Convocatória·s ··

·

Actua o Venres 23 no teatro Principal
de Ourense. t

Morriña

Camiño da Terra

98.2 FM Ródio Nou Barris
Mércores de 20 a 23 h.

102.4 FM Distrito 111 Ródio
Domingo de 14 a 16 h.
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Lisboa/94
Alberto Forres
Fotografia en branca e negro no Image Center (A Coruña), até finais de
Decembro.

Textos galegos
Caligrafías do deseñador gráfico cubano Lázaro Enríquez, até o 1O de Xaneiro na Galeria Sargadelos de Vigo.
Segundo o crítico Nelson Herrera é
notábel a atracción de Lázaro ' polo
mundo esquecido da caligrafía, no que
salienta a adiviñación da letra, a cor,
os sinais e a fantasía.

José Afonso
Até o 31 de Decembro no Coléxio de
Fonseca (Santiago), a Universidade de
Santiago expón amostra José Afonso:
andarilho, poeta e cantor, producida
pola Associa~ao Jos~ Afonso.
Sen título, de Vito Osorio, que expón no castelo de Soutomaior xunto con J.
Conles, P. Palomar, Saul Otero e Carlos Gonc;alves.

Escola de canteiros

Fernando Sanz

Esculturas da Escola de Pcdreiros
(Poio), do 23 de Decembro ao 15 de Xaneiro na Casa do Peso das Pontes e en
várias prazas da vila. Participan .na mostra: Francisco Lores, F. Vaamonde
Núñez. Gonzalo Miñán, Moisés Tacón
e César Dapena, entre outros.

Debuxa o casco vello de Santiago nos
seus óleos. Expostos na galeria Hispano
20 (Santiago), até o 30 de Decembro.

O gaiteiro nas artes
Até o 15 de Xaneiro no Museu Municipal de Ourense. Mostra monográfica
obre o gaiteiro con 60 pezas enLre
pinturas e e culturas.

Sahel
O remate do camiño
Fotografias de Sebastiáo Salgado, do
21 de Dccembro ao 15 de Xaneiro na
Casa das Artes de Vigo (abre de 11 a 21
h., Domingo de 17 a 21 h). Sebastiao
SaJgado recolle na mo tra a situación do
Sahel (beira ul do Sahara), duranle os
anos 1984 e 1985. Tamén na Casa das
Artes pódese ver a mostra colectiva de
pintura e escultura 30 Artistas por
Ruanda. Información no (986) 43 95 25

O Paso
O Kiosko AJfonso da Coruña acolle,
até o 22 de Xaneiro, a mostra O Paso
de pintura e escultura.

Man Ray
Pintura , e culturas e fotografias de
Man Ray na ala do centro culturaJ
Caixavigo. Até o 15 de Xaneiro.

Die~o

Santomé

Tralo exito da ua última mo tra Diego
Sanl mé, voila expoñer pinturas no café
Ardora de Vigo. Até o 20 de Xaneiro.

e a alma

nt ira

At o 7 de Xaneiro no café Odeón de
Vigo. A mo tra Coa alma enleira
comprende obra de arti ta plá tico
de Galiza e e tá encadrada na Campaña de Solidaridade co Povo Cubano
da Confederación Iittersindical Galega. O obxectivo é recadar fundos para
mercar materiai didácticos e meio
audiovisuai destinado a proxecto
cio-culturai na e cola • hospitais e
bairros da Habana.

Encontro coa arte
Aberta no Rincón da Arte da Coruña,
até o 7 de Xaneiro.

Xoguetes antigos
Na Estación Marítima da Coruña até o
8 de Xaneiro.

O Feitoaman

Pedro Sardiña
Expón as suas pinturas na sala dos Peiraos de Vigo até o 29 de Decembro.
Abre de Luns a Sábado de 17 a 21 h.,
e os Domingos de 11 a 14 h.

Itínere

Obras en técnica mixta da pintora uruguaia Daniela Méndez, na Sá do Penal
(Algália de Abaixo. Santiago). Até finais de Xaneiro.

O Centro Galega de Arte Contemporánea (Santiago) abre até finais de Febreiro do 1995, a moslra ltínere. Camiños e camiñantes con obra de 19 artistas plásticos de Galiza, Argentina,
Europa e Xapón. Participan entre outros: Chillida, Richard Long, Sarmento, Lamazares, Leiro, Miyawaki
e Mario Merz.

Encontro

] osep Guinovart

Pinturas de Javier Conles, P. PaJomar,
Saul Otero, Carlos Gon~ves e Vito
Osorio no Castelo de Soutomaior. Abre
os días laborábeis de 15,30 a 18,30 h., e
Sábados, Domingos e festivos de 11 a
13 e de 15,30 a 18 30 h.

Pintura en papel na galeria Cegrac da
Coruña. Até o 31 de Decembro.

Feira artesán, instalada até o 5 de Xaneiro na Estación Marítima de Vigo.

Daniela Méndez

Universo
de ca~ón pedra
Obra de Alvaro Vega e Manolo Chazo no pub is Pro Nobis (Santiago).
Pecha o 1 de Xaneiro.

· Colección
Unión Fenosa
Até o 18 de Xaneiro na Casa das Artes
de Vigo (de 11 a 21 h. agás Domingos
que abre de 17 a 21 h), Unión Fenosa
expón a sua colección de 68 pinturas e
esculturas de novos artistas apresentados ao seu certame de artes plásticas.
Maior información na Casa da Artes
(986) 43 95 25.

Ricardo
Pintura e escultura no Círculo Mercantil de Vigo. Até o 31 de Decembro.

Páxinas caardenadas por
IAGO LUCA

Actividades
Relacións históricas
Galiza-Cuba
O Sábado 24 á 13, 15 h., no. Casino de
Carballo, Xoan Fraga apresentará o
su libro Re/ació11s históricas GalizaCuba. Tamén no Casino de Carballo _
Xurxo Borrazás apresentará o seu libro Criminal, o .Mércores 28 ás 20,30
h. Os dous actos veñen organizados
pota Asociación cultural Lumieira. •

Un lugar
por determinar
Xoán AnJeo ensina as suas esculturas e
fotomontaxes na Galería Trinta de Santiago. Pecha o 1 de Xaneiro de 1995.

Picasso,
' Miró e Calder
Até o 10 de Xaneiro de 1995 na gaJeria
Marisa Marimón de Ourense (Cardenal
Quiroga, 4 baix-0), obra de Picasso, Miró e Calder na mostra titulada O ritnw
e a razón. Abertade 12 a 14 e de 18 a
21 h. Teléfono (988) 24 48 87.

Solidaridade
co povo Saharaui

Commedia

O avión paranoico .
Elsinor Teatro e Alvardan representan a comédia O avión paranoico dirixidos polo próprio autor Manolo Lou~·
renzo, até o 23, ás 9,30 da noite nasala Galán de Santiago.

O Mariscal
De Ramón Cabanillas, interpretado po-

Lisboa Ribeirinha, no Arquivo Fotográfico, até o 30 de Decembro. Daciano Costa, Desenhos e croquis de viagem, até o 19 de Xaneiro na sala do
Risco (07-351-1-888 40 69). Duas cidades, dois poestas: Fernando Pessoa, Yahya KemaJ, na sala do Arquivo
Histórico do Concello (07-351-1-347
05 13}. Festival Internacional Very
SpeciaJ Arts, sobre o festival do Very
Special Arts realizado en Bélgica en
Maio, até o 31 de Decembro na galeria
O Cor,redor (07-351-1-363 33 14). Oito
sécnlos de missiona¡;áo portuguesa,
con máis de 600 obxectos adquiridos
nas misións, até o 31 de Decembro no.
Mosteiro de Sao Vicente de Fora (07351-1-888 5652). Bruxelas borbulhante, até o 220 de Febreiro no centro
cultural Belérn (07-351-1-301 96 06).
PortugaJ e o Reino Unido: a alian¡;a
reapreciada, sobre as relacións históricas dos dous países,_na Fundac;ao Calouste Gulbenkian até o 22 de Xaneiro
(07-351 -1-795 02 41). Rostro da máscara. Auto representa¡;áo na arte
portuguesa, até o 31 de Decembro no
Centro Cultural Belém (07-351-1-301
96 06). Angelo Venosa, esculturas até
o 31 de Decembro na galeria AJda Cortez (07-351-1-397 IO 53). Lisboa SubMissionáños Jesuitas no Mosteiro de
Sao Vicente de Fora

Xaquin-Chaves
Pinturas, até finais di! Decembro na
galeria Severo Pardo de Vigo.

Durante Novembro e Decembro no
Coléxio Oficial de Arquitectos de Galiza en Santiago, pódese ver amostra
pictórica de José Ventura Real.

Cinema

30 anos
no 2.000

o centro cultural 'Caixavigo propón un

Até o 31 de Decembro de . 12 a 14 h.,
no Auditório de Galiza (Santiago) pódese ver a mostra 30 anos tzo 2 .000.
Artistas ga/egos para un cámbio de
m.ilénio .•

Luns 26, A família M<ilasangre por
Títeres e Gualtrapas; e o Martes 7,
outra vez O pito de bolita o que pita
por Xacarandaina.

Títeres no N adal

O concello de Santiago acolle do 23
ao 26 no Teatro Principal un festival
infantil de títeres e monicreques. ~

Ultima hora ;.

ciclo de cinema baixo o título Ultima
hora. Os pases son no próprio centro
cultural ás 19,30 e ás 20 h. Ainda quedan por proxectar cinco filmes: LeOn,
the pig farmer (dobrada ao castellano)
de Vadim Jean e Gary Sinyor (o Xoves
22); Amo os uniformes de David Wellington, o Venres 23 en versión orixinaJ subtitulada en castellano; Ruby in
parad.ise (v.o.s.e.) de Víctor Núñez, o

KimKom
Por Teatro Kaos, os días 29 e 30 ás 7
do serán no auditório do concello de
Vigo.•

Teatro

·

·

'

Pasteis de nata para o avó de Fernando Augusto, dirixida por Hélder
Costa, na Barraca (07-351-1-396 53
60). O que diz Molero, por António
Feio, a partir de textos de Dinis Machado, na sala Estúdio Amélia Rey
Colac;o (07-351-L-347 22 46). Marly,
a vampira de ourinhos de Carlos
Queiroz Telles, pola Barraca, no Cinearte (07-351-1-396 53 60) . Europa
nao! Portugal nunca!!, espectáculo
de humor con Mário_Viegas, no Teatro
Municipal de Sao Luiz (07-351-1-347
12 79). A grande mágia, comédia en
tres actos <l;e Eduardo de Filippo, interpretada pola Compañia Teatral do
Chiado e dirixida por Mário Viegas.
No Teatro Municipal de Sao Luiz {07351-1-347 12 79).•

1.
1

Luns 26; Shopping (v.o.s.e.) de Paul
Anderson, o Martes 27; e Naked
(v.o.s.e.) de MÍke Leigh, o Xoves 29.
Entradas a 200 pta. no centro cultural:
Policarpo Sanz, 13. (986) 22 34 30.

Halfaoliine,
o neno das terrazas
O Mércores 28 ás 20,30 h. no auditório do concello de Vigo. Entrada 300
pta Guión e dirección de Ferid Boughedir (Franza-Túnez 1990)'. •

Televisión
Tootsie

Festival de títeres
en Santiago
.

terránea, até o 31 de Decembro no
Museu Nacional de Arqueologia (07351-1-362 00 .00). Manuel Gamboa,
pintura até o 6 de Febreiro na Galeria
AJmadarte (07-351 - 1-290 .57 29). Pedro CaJai>ez Muro contra muro instalación de pintura con referéncias ao traballo desenvolvido polo artista para o
teatro (até o 30 na galeria Luís Serpa).
A majólica do Reino de Nápoles do
século XV ao XVIll e Os azulejos de
Vander Kloet em PortugaJ no Museu
do-Azulejo, até o 15 de Xaneiro. Joaquim Bravo, trinta cadros de entre
1956 e 1982 na galeria Valentim de
Carvalho (07-351-1-60 86 19), até o 31
· de Decembro, e no Cenlro de Arte Moderna (07-351-1-793 51 31). A mulher
rebelde Mito, história e tragédia, entre
a arqueoJmúa e a actualidade, con referéncias ao Império bizantino. Exposta,
até o 31 de Decembro, no Museu de
Arqueologia (07-351-1-362 00 00). Pedro Choráo Pinturas de paisagem,
obra recente na galeria Palmira Suso,
até o 31 de Decembro.

lnformacilin -..eral
dm actos dt· Li-,hna l Y~ no tell'. ·
107-351-1 } 888 33 8.:? 1 6-t.

Paredes para ler

los monicreques de Kukas nunha producción do Centro Dramático Galego.
Até o 23, ás 8,30 da noite, na Casa da
cultura do Barco; !! do 27 ao 29, o primeiro día ás 21,30 e os outros dous ás
20,30 h., no cine Alovi das Pontes.
Máis información no (981) 59 64 77.

Tamén en Vigo, o concello contrata
catro actuacións para o Nadal. As representacións son ás 7 do serán no auditório do concello. O Xoves 22, O pito de bolita o que pila por Títeres Xacarandaina; o Venres 23, Mancontro
Mancontro por Spaguetti Títeres; o

Ex osicións

A Confederación IntersindicaJ GaJega
(CIG) artella unha mostra de fotografias sobre o povo saharaui e pezas de
arte saharauis. Aberta no local da CIG
en Vigo (Gregório Espino, 47 baixo),
de 5,30 a 7,30 do serán. Información
no (986) 37 39 13.

Teatro
Ollomoltranvia pon en escena o seu
grande éxito Commedia, 1111 xoguete
para Goldo11i, o Venres 30 ás 8 do serán no Centro Cultural do Porriño.

Lisboa Ribeirinha no Arquivo Fotográfico.

O Venres 23 en Segunda Sesión da
TVG. EUA 1982. Director: Sidney
Pollack. lntérpretes: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Terri Garr e
Dabney Coleman, entre outros. Un
dos éxitos comerciais máis importantes de Sidney Pollack (Memórias
de Africa). Recrea en clave de humor o drama dun actor que para evitar quedar sen traballo asume apariéncia feminina e apreséntase as

probas dunha serie de televisión.

O rei pescador
O Domingo 25 en SegUJ1da Sesión da
TVG. EUA 1991. Dirixida por Terry
Gilliam, e con Robin Williams, Jeff
Bridges, Amanda Plummer e Mercedes Ruehl, no reparto. O antigo compoñente dos Monty Phyton, Terry Gilliam, toma como referéncia a lenda
do Santo Grial para montar a comédia
O rei pescador.•

•
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A matanza do parco, algo máis que a tradición e a saudade para os emigrantes
1

Ruado Príndpe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo).
Tel. : Administración, Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30*.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05.
Fax (986) 22 31 01.

.TRES EN RAIA

Mándame uns chourizos e un lacón'

•H.V.

O

s tempos da matanza mudaron.
O valor económico de antes tornou nun valor sociolóxico-cultural que fixo xurdir toda unha tradición industrial
para a conservación
dos costumes que cheg a mesmo á emigración. O parco xa non se
mata pola mantenza,
senón para festexar cos
amigos no dia da matanza ou en calquer esmorga ou celebración.

días a matanza ten un significado social
e de pervivéncia das tradicións. Nas ci- .
dades hai matanza sen habela, e os
grandes matadoiros teñen un mercado
que demanda substitutivos de calidade
pero de estilo tradicional, eis a conexión
da indústria coa tradición. "O éxito está
en que non hai diferéncia entre os nosos produtos e os da matanza,
mesmo ingredentes como o allo son totalmente naturais", explica Paseiro.

de preparados ao estilo tradicional que
son aproveitados polos consumidores
para elaborar os seus próprios produtos
ao gosto de toda a vida.
Hoxe é posfbel atopar nun supermercado
de Barcelona chourizos galegos perfeita-

A cadea é a seguinte:
no rural matan un porco
e estraen todo. Nas vilas mercan por pezas e
da emigración os galegos demandan os produtos curados ou elaborados, isto permitiu a
moitas indústrias galegas pór un pé alén das
nasas fronteiras e abrir
un mercado que extende a fama, da matanza
tradicional pois agora
nas aldeas xa non se
mata para vender, senón que as indústrias
recuperan a tradición
destes produt~s.

A pistola pneumática foi
o préstamo da indústria
cárnica á matanza tradicional do porco. Entre
, unha e outra hai moitas
influéncias. A indústria
tomou da tradici6n o
costume de aproveitar
todas as partes do cocho e a matanza domiciliária colleu dos matadoiros o gosto pala hixiene.
Pouco duran os estertores dos porquiños que,
aturdidos por unha descarga eléctrica e pendurados dunha cadea, van
camiño da marte nos
matadoiros. Os paisanos prefiren que patalexen para que lles saia
ben o sangue aos xam ón s, pero a pistola
aplicada no pescozo
absorbe todo o sangue
co fin de aproveitala para fariña e plasma. Dai
para adiante comeza un
despece sistemático
que mesmo inclue as
unllas das pezuñas, a
graxa, os coiros e até
as críns. Nos nasos
dias, como no pasado,
ao cocho hai que lle sacar todo o que dá.

Un mercado en expansión
A indústria pon no mercado toda caste
de produtos porcinos: xamóns, lacóns,
costelas, panceta, orellas ... , pero tamén
pratos precociñados enlatados ou paté
de parco. "Canto. máis valor engadido
mellor'', explica Rafael Paseiro, o Director
de Relacións Públicas ,de Frigolouro, a
máis grande planta cárnica da Galiza,
que tamén vende en fresco e unha série

mente enlatados en fresco para facer un
cocido, un lacón no seu ponto ou un xa1
món como os da aboa, mercar nunha
carneceria da Coruña o material suficiente para na casa fabricar eses mesmos
chourizos.
A matanza domici[iária persiste no rural,
estamos no tempo desa festa, -que deixou de ser unha actividade de forte contido económico, a meio da cal as casas
rurais fornecíanse de todo tipo de produtos que tiraban do parco. Nos nasos

Un xamón vai á salgazón tantos días coma
quilos ten, 'é igual nunha fábrica que na casa
e ainda que xamón deste corte é máis coñecido se ven do Sul, a cada paso valórase máis
cando é curado na Galiza. No noso país hai
bon xamón serrano, pero teñen máis sona o
xamón redondo sen pata ou mesmo o lacón. O
próprio Gabriel García
Márquez, descobriu que
ANXO IGLESIAS
había galegas entre os
seus ancestros cando
foi invitado a tomar un lacón e recordou a
semellanza do seu sabor cun estraño xamón que preparaba a sua avoa cando el
era nena.
Ser da Galiza, estar na emigración (fóra
da aldea, dentro ou fóra das nasas fronteiras) e debec~r por un lacón con grelos, todo é un. E posíbel atopalo enlatado, e•mercar uns chourizos afumados ou
pouco curados, unhas unllas, ou mesmo
tripas, tripóns, língua, dentes ou barbadela ... +

· Aquí atopará a seguridade que necesita:
Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección,
extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes,
C.P. TV, central receptora de alarmas, etc.

TODO EN SEGURIDADE

Seguridade A-1

O Gran Show
• VICTOR F. FREIXANES

T

oda é espectáculo. Un gran
espectáculo. As antorchas da
televisión nas escaleiras da audiéncia.
Os xornalistas na rúa, acampando na
porta dos xulgados. Cámaras. Micrófonos. Unidades móbiles disimuladas
detrás das sebes de arraián que cercan as casas dos ricos. Conexións en
directo. Velaquí a gran estrela saíndo
da súa casa, rodeado de escoitas e
de admiradores, BMW azul, voces,
pancartas ... "¡Torero! ¡Torero!". ¿Lembrádesvos daquela película de Billy
Wilder, "Primeira plana"? Igual. Pero
aquel era un pobre desgraciado. Estes pican máis alto: Mario Conde, a
quen hai pouco recibíamos baixo palio, Mariano Rubio, a gran banca, Javier de la Rosa, Galeote, Ruíz Mateas
pasando ós xornalistas información
falsa, señoras estupendas, focos, cámaras ... Berlusconi. desde Italia, acurrado contra a parede polos xuíces ,
pide ós seus seguidores que tomen
as rúas , as prazas, as varandas , e
proclamen -se poden- a nova república. Deseñada á súa medida, naturalmente. É o que todos quixeran: un
único plató, unha única central de espectáculos con terminais en tódolos
puntos do planeta, grandes pantallas
en tódolos fogares, aínda que iso si:
cunha única chave, a que detenta o
Poder, cada vez máis extraño, máis
inaccesible, máis perigosamente distante.+

VOLVER AO REGO

O

Banco Pastor é reticente a
entrega do 1% dos seus depósitos a un fondo de desenvolvimento para potenciar proxectos industriais con créditos brandos, proposto pala Xunta.
O coeficiente é obrigatório para todas
as entidades que operan en Galiza,
pero ao Banco Pastor non lle vai isa
de rañar no peto. O dos recortes, o
do apretar o cinto, que llo manden
aos pensionistas, operários e comerciantes menores. Para eses os sacrificios. Para os bancos viño e rosas.•

