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Candidatos descartados polo PP · 
pretenden unirse ' -
nunha coalici.ón eleitoral 
A candidatura de Xoán Fernán
dez' no Ferrol e o efeito dominó 
que está a xerar en toda a co
marca abre un horizonte novo 
na política galega. O PSOE, que 
xa daba por· perdida a D~puta-

ción coruñesa, olla agora a posi
biJidade de recuperala se calla 
unha operación com<? a posta 
en marcha hai anos pala CPG, 
que lle permitiu a Moreda seguir 
na pres_idéncia. (pax 7) 

Doce deputados do PP 
non interviron en todo o ano 
Fronte ao BNG , do que 
interviron todos os deputados, e 
o PSOE, todos menos un, doce 

A quen recor_rer: 

deputados do PP mantiyéro'nse 
en siléncio durante o pasado 
período de sesións . (pax. 8) 

institucións, asociacións, centros, teléfonos, métodos ... 

Como e onde . . 

aban_donar o consumo de drogas 
Se ten na familia a alguén cun 
problema de toxicomania acuda a 
unha asociación de -axuda ou a 
unha unidade asistencial, ali dese
ñarán un programa específico en 
base á realidade da p·ersoa drogo-

dependente. Non se alarme, pero 
teña en conta que o proceso de 
abandono das drogas moitas ve
ces é imposíbel e que é frecuente 
que só se consigan éxitos tempo
rais e relativos. (paxs. 4 e 5) 

O Cúmio Jnstitucional de Compostela 
anúncia recortes n9S investimentos 
O Xefe do Governo español , Feli
pe González , aproveitou unha 
das principais concentracións ins
titucionais que se producen en to
do o ano, para anúnciar en Com
postela "a posibilidade de que se 
ralenticen os investimentos en in-

fraestruturas " na nasa nación. 
Fraga, pala sua banda, fixo un 
canto do Plano de Estradas da 
Xunta e pediu a mellara do ferro
carril. O Rei de España mostrou 
o apoio da Corona ás comemora
cións santiaguesas. (pax 9) 

Xosé Manuel Ote·ro:. 'Cun _parafuso 
soluciónanse a maioria dos problemas cer:vicais' 
A fus ión éervical de rosca, in
vento do doutor Xosé Manuel -
Otero Vich , aplícase xa en todo 
o mundo. A nova técnica de en-

xerto evita os traumas dos siste
mas anteriores, elimina dores 
postoperatórias -asi como os fa
llos da prótese. (pax 16 e 17) 

Comeza a tempada de. chave con 12 equipas 
, en Quiroga e máis de 30 en Compostela 

En Compostela están a preparar 
a liga de chave que comezará 
no mes de Abril. Será a X Edi
ción. o pasado ano participaron 
24 Bquipas e 280 xogadores fe
derados. Este ano agardan que 

CONTOS 
DA MONTAÑA 

Miguel Torga 

O libro m~íi:-- cC:lchrl' 
do gr~HÍ e:-critor pon uguC:·.~ · 

n:centuÍlcnlL' !'alcciclri. 

os inscritos aumenten conside
rabelmente pois este deporte xa 
está a chegar aos coléxios. En 
Quiroga tamén comeiou o 29 
de Xaneiro a 111-Liga, coa partici
pación de 12·equipas. (pax 12) 

O 80°/o dos aprobados preparou as oposicións 
na mesma académia, a maioria están relacionados 

coa Consellaria e co PP 

Filtracións 
•• # " 

na opos1c1on 
de veterinários 

A maioria dos opositores que ocuparon os primeiros pastos nas oposicións de 
veterinários na consellaria de Sanidade están relacionados co PP. Tamén prepararon 

os temas na mesma académia compostelán , na que imparten clases personal da 
Xunta. Os temários da académia e os exámens son sorprendentemente idénticos, 

mesmo nos exemplos. Estas denúncias, realizadas pola CIG e polo BNG, son 
contestadas por Romai Beccaria afirmando que "só se trata de coincidéncias". 



Cando ainda non se · 
· teñen apagado os 
rumore sobre a 
existénda dunha trama 
de recomendacións a 
traves do ~ergas, 
fornecidos pala aparición 
de probas escritas e o 
cese dun alto cargo 
supostamente implicado 
no caso, o director xeral 
de Saúde Pública, Xoán 
Maceiras, novas 
irregularidades 

. apuntalan a sospeita de 
que os responsables da .. 
Consellaría de Sanidade 
poderían estar 
consolidando o 
"enchufismo" como 
criterio de selección de 
persoal nas _oposicións 
sanitária·s. \. 

¡ MoitOs dos aprobados xa traballaban na Consellaria de Sanidade. ANXO IGLESIAS 

A Xunta nég?se a investigar as\ posíbei~ filtracións dos exames 

. A maioria dos aprobados nas oposicións 
de Veterinária están ·relacionados co PP 

Un grupo configurado alomenos 
por 25 persoas vencelladas dal
gún xeito á C~msellaría de Sani
dade e mais ao Partido Popular 
de Galicia podería ter conseguido 
praza no corpo autonómico de 
veterinarios grácias á filtración 
dos exames do concurso oposi
ción convocado no 93 e resalto o 
pasado ano, segundo se des-· 
prende das denúncias efectua
das polos aspirantes afectados. 

boas na primeira valoración do 
tribunal. 

As "casualidades" aprécianse ta- . 
mén cando saen as notas do se
gundo exercicio e ese grupo de 
persoas, cunha coñecida relación 
co PP e a Consellaria de Sanida
de, consegue unhas calificación 
que por demasiado boas resultan 
case imposibles. Así, dun cues
tionário configurado por 190 pre
guntas, alg(ms acertan 185 e no 

A sospeita de que un certo gru- devandito· grupo o normal é con-
po de aspirantes ás prazas tivo seguir máis de 170 puntos. . 
acceso prévio ªº cuestionário 
que despois integraría o exame Pero a gota· que colma o vaso 
no -concurso-oposición da Xunta das sos pe itas dos veterinários 
susténtase na evolución experi- afectados· prodúcese cando un 
mentada por estas persoas nas bon número de aspirantes deci-
cal ifi cación s conseguidas nas de solicitar a impugnación de 
distintas probas e a sua inclu- numerosas preguntas por se. 
sión, na meirande parte dos ca- atoparen mal formuladas ou 

· sós, en postes relevantes nas mal correxidas. Estas im-
listas definitivas de aprobados. pugnacións provocaron a 

intervención dun recoñecido 
As primeiras dúbidas sobre a lim- catedrático de León, que re-
peza das oposicións remóntanse visou os cuesti.onários e re-
á publicación das notas obtidas coñeceu que 1 O perguntas 
polos aspirantes no primeiro exa- estaban mal valoradas e cin-
me. A reclamación realizada por co deberían ser anuladas por 
unha veterinária fixo que o tribu- estaren mal formuladas. Ca-
nal responsábel das probas acce- mo ocorrira no caso do primei-
dera a rectificar a resposta co- ro exercicio, a corrección das 
rrecta de catro preguntas, reco- respostas modificou as notas 
ñecendo un erró na plantilla de dos participantes na oposición. 
corrección. O conseguinte cam- Lonxe de subir pontos como ti-
bio na corrección dos exames fi- xo a maioría da xente, o grupo 
xo que a inmensa maioría do mi- que supostamente tivo acceso 
lleiro de participantes, arredor do ás filtracións non só se benefi-
95 por cento, mellorase a sua no- ciou da decisión do tribunal se-
ta, pero curiosamente, o grupo de nón que perdeu puntos e, nal-
persoas que podería ter tido ac- gún caso, mesmo perdeu a sua 
ceso previo aos exames baixou a · . -praza por este motivo. 
sua calificación. Sorprende neste 
caso o feito. de que as suas res- Curiosas relacións 
postas, agora equivocada, coinci
diran coas que figuraban coma. O estudio dos membros deste 

MARIA ALONSO 

grupo que consegue as mella
res notas, non se beneficia da 
axeitada corrección dos exerci
cios e evoluciona de xeito com-

. pletamente diferente á inmensa 
maioría dos aspirantes, aporta 
curiosas relacións con respon
sables da Consellaría de Sani
dade e do Partido Popular. 

Os presupostos ben"eficiados da 
filtración dos exames configuran 
grupos ben compactos con in
fluéncia en dife.rentes zonas do 
território galega. 

Así, nestas oposicións ao corpo 
de veterinários acadan praza 
persoas relacionadas co alcalde 
de Santa Comba. Neste grupo 
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figuran na lista de aprobados o 
próprio alcalde do PP, José T oja 
Parajó; Laurentino Cabrera Mu
ñoz, que fara no último lugar da 
lista do alcalde nas pasadas 
eleccións municipais ; José Viei
ra Juan, vencellado ao PP ; e 
Celso Sevillano González. Ta
mén se presentou o curmán do 
alcalde, Esteban Miguel Taja , 
que finalmente non conseguiu 
praza. Outro candidato aproba
do, Juan Manuel Castro Blanco, 
podería pertencer tamén ao gru
po de Santa Comba. 

Igual evolución, completamente 
diferente á da maioría dos aspi
rantes , rexistraron os aspirantes 
integrantes no grupo de persoas 

Á esquerda exame das oposicións,, 
á direita exercicio realizado na Aca
demia Premir. 
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que xa traballaba con contrato 
de interinidade da Delegación de 
Sanidade en Pontevedra. Con
seguiron praza neste grupo Es
tanislao Verdejo, Anxela Gloria 
Pousa , Bernardo Nores , María 
José Torrado , a sua irmá Ruth , 
Antonio Díaz e Javier Bemposta. 

Na oposición , que ofrecía 245 
prazas para máis de mil aspiran
tes, tamén resultaron aprobadas 
persoas que estaban a traballar 
na Xunta. Así , formaban parte 
da equipa responsábel do Plano 
de Residuos de Galicia, Patricia 
Daporta Padín e Óscar Cacha
rrón Mojón ou traballaban coma 
asesores na dirección xeral de 
Saúde Pública Cristina Buendía 
e José Ignacio Salgado. 

Por outra banda, nun grupo de 
Vigo que xa traballaba para o 
Sergas obtiveron praza Luis Ma
nuel Regalado Marín , coñecido 
milita~e do PP, e outros aspiran
tes relacionados con este partido 
como Elena García Pinto, Vicen
te Conde e Juan Carlos Debén. 

Entre os veterin~.rios aprobados 
figura tamén un concellelro do PP 
de Melide, Manuel Casal Vilariño. 

Denúncias sindicais e 
parlamentária~ 

As numerosas e estrañas ca
sualidades detectadas e denun
ciadas polo colectivo de afecta
dos palas irr~gular:idades fixeron 
que a organización sindical na
cionalista CIG e máis o grupo 
parlamentar do BNG intentaran 
a rectificación dos resultados 
das oposicións e a apertura 
dunha investigaciór:i soore o te-
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10 80 por cento dos aprobados preparou as oposicións nesta académia' ¡ 
Parte dos cuestionários que 
deberon contestar os aspiran
tes ás prazas de veterinarios 
da Xunta coincidiu cos exerci
cios facilitados pela academia 
de Santiago de Compostela 
"Premir", especializada na pre
paración das oposicións médi
cas para a Consellería de Sani
dade e o Sergas. Esta coinci
déncia sitúa á academia como 
posíbel vía para a filtración dos 
exames, segundo as sospeitas 
dos afectados, que, ademais , 
aseguran coñecer a preséncia 
de cargos da Consellería de 
Sanidade como pr9fesores na 
devandita academia. 

cento ·das persoas que ~proba
ron tiñan preparado esas oposi
cións aquí". Preguntadas sobre 
a existéncia de profesorado que 
combinaba a actividade docente. 
co seu ·traballo na Consellería 
de sanidade, as mesmas fontes 
recoñeceron que na academia 
"Premir" é habitual contratar per
soal docente con experiéncia la
boraf na Xunta. Neste sentido, e 
como exemplo, lembraron que 
para impartir as matérias rela
cionadas con Dereito contaran 
cun asesor xurídico da Adminis
tración sanitária galega. 

Polo que respecta á SO$peita 
expresada polos afectados de 

Postas en contacto telefónico que a d.evandita academia 
coa academia "Premir", un tra- compostelá tiña algún tipo de 
ballador da mesma asegurou relación directa cun director xe- o 
que consegue índices moi altos ral da Consellería de Sanidade, i.... ~ 
de aprobados nas oposicións Aurelio Fernándéz, o que facili- t. 
sanitárias . . Concretamente , e taría as filtracións, "Premir" ne- -~ 

, polo que atingue ás de veteriná- gou que traballara nunca como g¡ 
: ríos resoltas o pasado ano , profesor, ainda que demostrou ~ 
: "Premir" subliñou que "o 80 por coñecer a sua identidade. • A Académia Prémirde Santiago onde prepararon as oposicións o 80% dos aprobados. 
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ma, respectivamente , pero a 
Consellaría de Sanidade negou 
calquera destas posibilidades. 

Polo que respecta ás iniciativas 
desenvolvidas polo Bloque Na
cionalista Galego, os deputados 
Alfredo Suárez Canal y Guiller
me Vázquez presentaron en Xu
llo do 94 diante do parlamento 
galego unha proposición non de 
lei na que se instaba á Xunta a 
abrir unha investigación, a tra
vés da Consellaría de Sanida
de, para esclarecer as posibeis 
irregularidades e filtracións que 
se deron no concurso-oposición 
a veterinários titulares e a dar 
canta do resultado da mesma 
ao Parlamento. 

O BNG basea a sua sospeita de 
filtracións na coincidéncia "ma
nifesta e textual " de vintecatro 
preguntas e un suposto p'ráctico 
do exame cos exercicios utiliza
dos como material de estudio 
nunha academia compostelá 
especializada en oposicións 
médicas. Suárez Canal conside
ra que a hipótese de tráfico de 
influéncias nas oposicións sus
téntase non só nesta "casuali 
dade" senón pola evolución no 
grupo de persoas que poideron 
resultar favorecidas. Neste sen
tido, subliña que resulta extraño 
que, mália f)roducírense multitu
de de reclamacións por pergun
tas mal formuladas ou mal co
rrexidas no segundo exame , 
"hai opositores dese grupo que 
se acercan á máxima nota". 

O deputado nacionalista amo
sou tamén a sua estrañeza polo 
feito de que, unha vez produci
da a nova corrección, "o 95 por 
cento da xente mellara a sua 
nota, pero baixa de forma estre
pitosa a maioria dos opositores 
que tamén viran reducida a sua . 
calificación coas correccións do 
primeiro exercicio". 

Na opinión do BNG, existen da
tos abondo para investigar unha 
posible filtración do contido e 
das respostas que se ían dar por 
válidas no exame. "As coinci
dencias -explica- xa son moitas 
e somos conscientes de que a 
casualidade pode producir algún 
caso e xustificar e explicar o 
acontecido con algunhas perso
as, pero un estudio estatístíco 
minimamente rigoroso, unido á 
coincidéncia do exame co dunha 
academia debería motivar cando 
menos unha investigación". 

As primeiras 
dúbidas sobre a 
limpeza das 
oposicións 
remóntanse a 
publicación das 
notas obtidas 
polos aspirantes 
no primeiro exam·e. 

As protestas da CIG resultaron 
tamén infructuosas. Despois de 
detectar "unha manifesta irregu
laridade" que consistiu na coin
cidéncia textual de alomenos 24 
perguntas do exaeme e a totali
dade dun suposto práctico inte
grado por 20 cuestións, o sindi
cato pediu ao tribunal responsá
bel das probas que se anularan 
as perguntas afectadas pala de
vandita coincidéncia. 

A resposta negativa do tribunal a 
atendar ás reclamacións dos 
afectados e da CIG baseouse en 
que "durante o prazo de dez 
dias que se concedeu a todos os 
aspirantes para que formulasen 
reclamacións contra o contido 
do segundo exercicio, ningunha 
das presentadas fixo alusión á 
coincidencia dos cuestionários". 

Asemade, o tribunal , que segun
do o BNG estaba configurado 
palas· mesmas persoas de sem
pre para as oposición da Xunta, 
asegurou que non lle constaba 
que existira unha filtración dos 
exames. "Simplemente ~afir
mou- o acorrido lim ításe ao feito 
.de que nunha ou duas acade
mias adicadas a preparar aos 
opositores se viran, dentro das 
múltiples baterías de perguntas 
que circularon entre os oposito
res, algunhas preguntas das que 
se incluiron no exame". Esta cir
cunstancia, ªº seu entender, 
"non supón ningun ilícito xurídico 
e acorre con relativa frecuéncia 
no ámbito da docéncia". 

Esta posíbel casualidade entre 
os exercicios elexidos pala aca
demia compostelá e pala Conse
llería de Sanidade para a oposi
ción. ao corpo de veterinários se-

mella ser, máís ben, froito dunha 
intención de axudar a determina
dos aspirantes, se se ten en con
ta que non coinciden unicamente 
os enunciados senón mesmo os 
exemplos e o número de exem
plares de gando. A única diferén
cia é que o exame está redacta
do en galego e o exercicio da 
academia en castelán. Así, por 
exemplo, no enunciado do su
posto prácido fálase dunha ex
plotación gandeira na que hai 1 
cabalo, 2 cerdas, 10 vacas en 
producción leiteira marcadas na 
anterior campaña, 5 novillas 
maiores dun ano, trés delas iden
tificadas con crotal de Acruga, 8 
terneiras, 6 ovellas, 4 cordeiros ... 
A primeira pergunta abonda na 
"casual" coincidencia de cifras .e 
pergunta. que animais teñen que 
marcarse: 23, 12, 9 ou 6. Poste
riormente, na cuarta cuestión, re
ferida ao sangrada do gando pa
ra o control da brucelose, dáselle 
aos aspirantes nos dous textos a 
posibilidade de elexir entre 23, 
27, 21 e 25 animais. · 

As coincidencias semellan ser 
demasiadas para que os afecta
dos poidan estar de acordo coa 
Consellería de Sanidade e cos 
responsabais do Tribunal sobre 
a existéncia dunha simple ca
sualidade. 

. As mellores notas 

Fontes do colectivo de veterina
rios afectados pe.la presunta fil
tración dos exames salientaron 
o feíto de que as persoas ven
celladas coa Conselleria de Sa
nidade e o PP ocuparan os me
llares postos nas listas definiti
vas. Segundo a lista de aproba
dos publicada no DOG de xuño 
do 94, un total de 19 aspirantes 
que se atoparían no grupo dos 
beneficiados ocupan as 59 pri
meiras prazas. Esa proporción 
resulta sorprendente, xa que ás 
oposicións concqrriron máts de 
1.000 aspirantes que se reparti
ron 245 prazas. 

Na lista de aprobados destaca ta
m én a auséncia dun veterinário 
que traballaba para o ,Plano de 
Residuos de Galicia, Osear Ca
charrón Mojón, que sí figuraba 
como aprobado na primeira lista 
publicada antes das impugna
cións presentadas ao segundo • 
.exame. Como resultado das re
clamacións, este aspiratne per
deu 9 dos 1 O puntos que se pedí- . 
an perder e quedou sen praza. • 

Os b:I'ancos traballan 
coma negros 
As denúncias de irregularidades na Consellaria de Sanidade 
sucédense unha detrás da outra. As recomendacións nas 
oposicións que levaron á demisión do Director Xeral da Saude . 
Pública, Xan Maceiras; a contratación do Centro de 
Transfusións; os alcaldes asesores; a contratación a dedo no 
Hospital Xeral de Galiza, sistema comunmente utilizado nas 
fundacións; e agora as posíbeis irregularidades nas oposicións 
dos veterinários. Todas teñen en comun dotacións de postos 
de traballo , fixos. ou contratados, no que semella a 
conformación dunha rede clientelar ao servício dos intereses 
partidários de Romai Beccaria. 

Estas acusacións nunca atoparon·o máis mínimo eco na 
Consellaria, como tampouco no resto do Governo. Nen as 
peticións sindicais para esclarecer as presuntas 
irregularidades, nen os intentos da oposición por aclarar as 
apar~ntes comichuras e nepotismo, atoparon 6 máis mínimo 
eco nas instáncias guvernam_entais. Fraga segue a xogar á 
pitacega, creando que se el tapa os ellos ás irregularidades dos 
seus máis directos colaboradores, poderá preservar até o final 
esa cualidade de político íntegro da que alardea. 

Tamén Romay quer vestir a presumida sustáncia da eficácia 
coa roupaxe inevitábel da integridade, nesta ocasión alonxada 
das mundanas apeténcias . Son outras correntes do PP, os 
negros, os que recadan os votos en base ao clientelismo, ao 
caciquismo e a pactos nas tabernas ou detrás das cociñas 
económicas. Os brancos, basean o seu poder na sua 
preparación intelectual, no carisma dos unxidos e na eficácia 
da xestión, corroborada polo seu pedirigee de históricos. · 

_ Aos centos de millóns investidos en publiddade directa ou 
indirecta, as ameazas e represión-s tanto a fun.cionários da 
consellaria como a xornalistas, procuran tecer un ha 
impenetrábel maraña de intereses e medo que impida permear 
á opinión pública a auténtica política da Consellaria de 
Sanidade. Non acredita Romai en nengunha destas denúncias, 
ou intenta ignoralas convencido de que os seus colaboradores 
son incapaces de realizalas de man tenta e que todas ·se deben 

~ a un cúmulo de casualidades coas que o benefactor prima aos 
bos e castiga aos malos? 
N~ste mellar dos supostos teria igualmente unha 
responsabilidade política que non poderia asumir o seu xefe de 
gabinete, Francisco Docampo, como realiza outros traballos 
pouco edificantes. · 

Se asi fose e, para disipar dúbidas sobre a utilización da 
Consellaria como arrastro de vontades políticas co fin de 
controlar o PP na sua província, como dent'mcia mesmo o seu 
ex compañeiro de Consello Xan Fernández, Romai, ante tanta 
coincidéncia deberia de acceder á constitución dunha comisión 
investigadora que aclarase as oposicións de veterinários. 
Cando chegue a Madrid a situación, que é cando acostuma a 
reaccionar a Xunta, o custe político vai ser ainda maior. • 

ANOSA TERRA 
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O Plano galego contra as·Drogodependéncias é avanzado, pero non. abonda · 

Como sair das drogas 
• HORÁCIO VIXANDE 

Se ten na família a alguén 
cun problema de 
toxicomania acuda a.unha 
asociación de axuda ou a 
unha unidade.asistencial, ali 
deseñarán uh programa 
específico en base á 
realidade da persoa 
dmgodependente. Non se 
alarme, pero teña en conta 
que o proceso de abandono 
das drogas moitas veces é 
imposíbel e que é frecuente 
que só se consigan éxitos 
tempqrais e relativos. 

As asociacións de axuda ao toxi
cómano medraron moito nos últi- . 
mas dez anos. Precisamente as 
necesidades das famílias con dro
godepend~ntes de atapar unha sa
ída ao problema dos seus tillos -
esquecidos nun princípio pala ad
ministración- fixeron agramar nu
merosas organizacións de apoio. 

A estrutura social e . .sanitária de 
1 axuda aos toxicómanos está com

posta polas unidades ambulató
rias de desintoxicación e polos 
centros de internamente -ade
mais das asociacións de axuda 
en primeira estáncia . .Non hai un 
modelo concreto para afrontar, o 
atastamento das drogas, é por . 
esa razón que non está recomen
dad o acudir directamente a un 
programa de desintoxicación, 
convén pasar antes por unha aso
ciación de axuda ou por unha uni
dade asistencial (nos cadros detá
llanse os teléfonos). Cada caso é 
distinto e require un tratamento di
ferenciado. "En caso contrário po
demos atoparnos con que o dro
godependente non ·é quen de su
perar o seu problema ainda que 
vaia a vários centros, desa manei
ra convértese nun consumidor de 
programas terapéutjcos", explica 
unha integrante de Erguete. 

"Cando na família é detectado un 
problema de drogas, o mellar é 
acudir a unha asociación como a 
nosa -indica C-arme Avendaño, 
a presidenta de Érguete . Mesmo 
~e se trata de hachís, ainda que 
esa droga non cria graves pro
blemas de desestruturación nos 
indivíduos nen hábitos asociais. 
Contado non e·stá de mais que 
acuda onda nós". 

Unha porcentaxe significativa de 
xente nova que comeza a fumar 
hachis remata probando todo ti
po de drogas, pero moitos nori 
dan ese paso e son unicamente 
consum!dores de chocolate ao 
longo de moitos anos. "O proble
ma é que atapar hachis provoca 
moita alarma no seo da família. 
Ademais ese é un bon momento 
porque os pais ainda teñen moita 
incidéncia nas decisións dos ti
llos e con diálogo pódese deter o 
proceso", matiza Avendaño. 

Nunca se sai 

lución en _positivo, se ao prindpio un longo historial de anos consu~· 
de comezar nós nisto atopába- mindo, hoxe xa veñen cando le-
mes moitos casos nos que había · van uns meses e comezan a ver 

Moitos drogodependentes teñen ~saciados problemas sociais, xuridicos ou sanltários. 

Asociacións de Axuda aos Toxicómanos 

Alborada Vigo ·gas 224040 António Noche. 
Asoc. Curriculum Vitae A Garda s/tfno. Asfedro 
Cedro Vigo (municipal) 986 4827 50* Avantre 
Desperta Cam0ados 986 5210 28 Mencer 
Érguete Baixo Miño . 986 6144 07 Proxecto Vida 
Érguete Bue u 986 32 01 92 Renacer 
~rguete Cangas- 986 30 31 28 Vieiro 
Erguete Marin 986 89 70 70 Xurdir 
Érguete OGrove 986 73 23 70 Aliad 
Érguete Vigo 986 22 39 56 Anel 
Rexurdir Marin 986 84 77 97 Bordón Sarriao 
Aveiro Ourense 988 22 53 37 
Atox Ourense 988 37 22 53 

que están a perder ·a control, nese 
momento é máis fácil a reinser
ción. De todos xeitos hai q~e ter 

NIEVES LOPEAENA 

A Coruña 98128 29 96 
Ferrol 98137 2112 
Portonovo 986 72 34 77 
Noia 98182 40 50 
Boiro 981 84 78 59 
Ribeira 981 8710 70 
Carballo 981 7561 61 
Póvoa do Caramiñal 9818301 08 
Lugo 982 2519 48 
Vilalba 982 510908 
Sárria 982 5310 20 

en conta que nunca se consigue 
desintoxicarse a primeira vez". 

As asociacións de axuda en xe
ral derivan ao toxicómano cara a 
centros ambulatórios de dia ou, 
cando non son quen de superar 
a adición, mándannos a centros 
de internamente onde os trata
mentos de desintoxicación van 
acompañados do aillamento en 
comunidades terapéuticas. Neste 
tipo de centros Galiza ten unha 
forte caréncia e na actualidade 
só funcionan tres. 

Pero as asociacións de axuda aos 
toxicómanos tamén afrontan ou
tros problemas derivados da adi
ción. "Un heroinómano que usa 
meio gramo diário inviste dez mil 
pesetas", explica Avendaño. Con 
ese nível de consumo é habitual 
que co emprego das drogas haxa 
problemas parellas, como enfren
tamentos coa Xustiza por roubos 
ou tráfico de estupefacientes. 

' 1 

' 1 

'Asociacións 
como 
O Patriarca 
son moi criticadas, 
pero nós 
non ternos nada 
que dicer porque 

r conseguen 
¡. resultados", di 
! Carme Avendaño 

"Non sei porque ternos sona pa
las protestas contra os narcotrafi
cantes , cando o noso traballo 
máis forte está na orientación e 
en marcar pautas de comporta
mento ás famílias", protesta Car
me Avendarío. Neste sentido, o 
labor de soporte aos problemas 
ge drogadición fixo que na Galiza 
Erguete Vigo e Aliad de Lugo 
canten con equipas xurídicas 
que atenden demandas xudiciais 
e orientan socialmente ás famf
lias e buscan alternativas de 
reinserción. Habitualmente o res
to das asociacións galegas deri
van a estas duas organizacións 
os problemas máis graves, ainda 
que é a de Vigo a que está máis 
preparada para afrontar os asun
tos xurídicos. 

Várias álternativas 

A ciad ·A Coruña 
Amad Muros 

; á primeira vez 981 '2433 27 
981 76 36 40 

A Federación Galega de Asociacións de Axuda ao Drogodependente ten 
a sua sede no lo--al de Érguete Vigo. 

• Cedro Vigo non está federada. 

As 18 Unidades Asistenciais de 
Drogodependéncias, que están 
integradas no Plano Galega con
tra as Drogas, non son todas as 
que quixeran as asociacións de 
axuda, pero son un bon ponto de 
partida. O seu modelo de asis
téncia ambulatória de día está a 
dar resultados relativos. "Moitas 
veces as abstinéncias consé
guense con tratamentos deste ti
po. Hai altos e baixos até a solu
ción'', indica Avendaño: Este 
ponto de vista é matizado por ou-

1 
1 
1 
1 
1 

Carme Avendaño ere que "nos úl
timos dez anos houbo unha evo- L.,.:_:)''" .,.,, •. ,,.,... ,,,;::•" +, .ih• 
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tras fontes, que consideran que 
os resultados nunca poden ser 
considerados como curación, se
nón afastamento do consumo 
por un periodo de ab.stinéncia. 
En todo caso, non se pode falar 
dun só programa de atención 
nas Unidades Asistenciais, de 
feito hai unha série de posibilida
des que van en función de cada 
caso. O problema social e de sa
úde pública que provocan as dro
gas levou a que a Universidade 
de Santiago programase un Mas
ter en Drogodependéncias. 

"Cando non funcionan os progra
mas de desintoxicación, cómpre 
aillar ao drogodependente do 
seu meio, porque nel non é quen 
de afacerse coa vontade dabon
do como para asumir a abstinén
cia; hai que conciencialo, por iso 
ten que ir a unha comunidade te
rapéutica. Na Galiza as tres que 
hai son de balde, pero por des
grácia non son dabondo, de ma
neira que hai que acudir fóra e 
nalgunhas ocasións pagar para 
acadar a desintoxicación", de
nuúncia a presidenta de Érguete. 

Polémica sobre 
o modelo terapéutico 

Unha cuestión polémica é o mode
lo terapéutico que se empregan pa
ra acadar a abstinéncia. A opción 
de organizacións como os centros 
Reto á Esperanza, de adscripción 
evanxélica, non gosta a todos os 
profisionais. O modelo de Reto im
plica o carácter relixioso dos pro
gramas de desintoxicación e a re
dención meiante o traballo. "Moita 

Na Galiza hai 
30 asociacións 
de axuda a 
toxicómanos, 
18·unidades 
asistenciais e 3 
comunidades 
terapéuticas 

xente acude a ele.s e ¡;¡topa que 
non pode fumar durante o periodo 
que está dentro, ou .que ten a bíblia 
como guia. Por iso é algo que só 
cabe para alguns, non para todos. 
Particularmente eu non estou con 
ese sistema, pero a verdade é que 
consiguen resultados", recoñece 
Carme Avendaño. Reto, Renacer e 
Remar son os nomes dos centros 
das diversas igrexas evanxélicas 
galegas. Precisamente estes dias 
unha caravana de Reto está a per
correr o país para chamar a aten
ción -do -problema da drogodepen
déncia_ e para servir de unidade 
móbil e oficina de información. 

A respeito das equipas que tra
ballan na desintoxicación, tamén 
hai vários modelos que van d~s
de a discutida posición de O Pa
triarca (que na Galiza non ten un 

A. IGLESIAS 
Moitos centros son de carácter privado pero fináncianse con recursos públicos. 

Segundo Antón Bauzas, terape~~:.~ 
# --'· ·,_ .:· 

E preferíbel falar de pf!lL 
en lugar de curacións . 
O Centro de Dr99odependentes 
(CEDRO) de Vigo está avalado 
por unha experiéncia de dez anos 
de loita contra a toxicomanía. An
tón Bouzas, terapeuta do centro, 
non é tan optimista como Carme . 
Avendaño no referente á curación 
dos toxicómanos e prefire talar de 
periodos de abstinéncia. Para el, 
a conduta a seguir diante dun 
problema de drogadición é acudir 
a unha unidade asistencial pedin
do unha cita prévia. "Non atende
mos urxéncias senón que tace
mos programas asistenciais cara 
ao futuro", explica. 

Cedro é unha unidade asisten-

ria ou hospítalária. Habitualmente 
esta etapa cúbrase con apoio 
psicoterapéutico pero tamén con 
psícofármacos", explica Bo_uzas. 
Posteriormente, cando xa non se 
detecta presenza de drogas na 
orina -en xeral catro dias des- · 

centro terapéutico, pero que des
vi a aos toxicómano galegas a 
outros lugares do Estado), que 
emprega a ex: toxicómanos, aos 
centros públicos que botan man 
de profisiooais especializados en 
toxicomanias, pasando por Pro
xecto Home, unha organización 
da lgrexa Católica de carácter 
aconfesional que opera en Vigo 
e Compostela e que non ten a 
profisionais especializados pero 
si persoal con formación especí
fica. Precisamente o Proxecto 
Home representa unha_ opción 
completa para afrontar o abando
no das drogas porque só admite 
nos seus programas a a.quelas 
persoas que acometen o proceso 
de princípio a fin . ... Proxe.éto Ho
me ten unha unidade terapéuti
ca, pero a ela só van os que xa 
están a ser tratados polo Proxec
to. A iso tampouco tem,os nada 
que obxectar porque teñen bons 
resl!ltados", conta a presidenta 
de Erguete. 

Na Galiza hai perta de ·30 asocia
cíó ns de axuda a toxicómanos, 
18 unidades de atención ambula
tória, 3 comunidades terapéuti
cas, e dous centros do Proxecto 
Home, pero apenas o 1 % dos to
xicómanos que están no cárcere 
poden beneficiarse de terápias de 
desintoxicación. _Unicamente na 
prisión de Oürense un pequeno 
grupo de-presos está sometido a 
unha experiéncia neste sentido. 
No resto das cadeas é posíbel o 
acceso -moi limitado- a pro
gramas de redención de penas 
fóra do ·centro de internamente 
que consisten en someterse a un
ha cura de desintoxicación.+ 

Centros 
de Atención Global 

Proxecto· Home 

Vigo 
Compostela 

Centros Evanxelistas 

Unidades Terapéuticas 

Alborada Tomiño 986 22 48 48 
Asfedro Ferro! 981 37 21 12 
Aclad Coruña 981 24 33 27 

Unidades Asistenciais 
.Drogoclependéncias 
Centros Ambulatórios · 

981 24 33 27 ¡fü[ 
~$; 

1 

Aclad Coruña 
Asf edro Ferrol 
Concello de Compostela 
Concello de Noia 

981 35 48 86 '""' 
981 58 86 56 1 1 

r:¡~~¡¡ 1 
:rn~;: 1 

Concello de Ribeira 
Concello de Ourense 
Concello de Burela 
Concello de Mon1orte 
Cruz Vermella de Lugo · 
Concello de Cangas 
Concello de Vilagarcia 
Concello do Grove 
Concello do Porriño 
Pontevedra 1 (Concello) 
Pontevedra 11 (L S. Mariña) 
Vigo 1 (Alborada) 
Vigo 11 (Concellof 
Vigo 111 (l. S. Mariña) 

98650 79 70 
986 731614 
986 33 OS61 
986 86 5403 
986 845f97 
986 224848 
986 4827 50 
·986 29 09 50 

·-----------------------~---------------------------------------~-----------------------~-----------------------------------------------



DIAS 

• EEUU sabia que 
Libia non era · 
responsábel do 
atentado de 
Lockerbie 

Un informe secreto do FBI · 
recoñecia xa no seu momento 
que Líbia non fóra responsábel 
do atentado de Lockerbie, que 
significou a explosión dunha 
bomba a bordo dun avión da 
Pan-Am ·e a marte dos seus 270 
pasaxeiros en Decembro de 
1989. Pésie a ter probas de que 
Líbia non estaba implicada, 
Estados Unidos daquela 
emprendeu accións de castigo 
contra Líbia que consistirori en 
bombardeos aéreos que tiñan á 
povoación civil e aos hospitais 
como alguns obxectivos e que 
tiveron como resultado 
numerosas vítimas. Hoxe Líbia 
ainda soporta as condicións dun 
bloqueo económico imposto 
polos EElJU por un feíto coque 
non está relacionada. O FBI ven 
de filtrar o contido do informe 
secreto, que esta vez sinala a 
Irán. Os Estados. Unidos non · 
aclararon se van emprender 
accións contra P.érsia, como 
tampouco dixeron se hai outro 
informe seqeto que tamén 
exculpa a Irán.+ 

•En 1994 a 
. . 

econom1a 
galega decreceu 
con respeito ao 
Estado · 

En 1994 Produto Interior Bruto 
medrou na Galiza un 1,6%, 
informou o conselleiro de 
Economía e Facenda, Xosé 
António Orza. No mesmo 
periodo o Estado español 
creceu un 2,2%, un 28% máis 
do que medrou a Galiza. O PIB 
da indústria galega subiu por 
baixo da meia galega, e foi do 
1,5%. A construción decreceu 
nun 1,5%. ·o PIB agrário foi 
igual á meia galega e o de 

· servizos e agropecuário subiron 
por riba da meia galega pero 
non acadaron a española: un 
2, 1 e un 2% respeitivamente. • 

• No Parlamento 
non contestan 
un tércio das 
perguntas do 
Bloque 
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Só un 59% das proposicións 
non de lei e un 67% das . 
perguntas que o Bloque fai no 
Parlamento ben non son 
abo~adasoubennonson 
respostadas pola Xunta, 
denunciou ese grupo 
nacional ista. O BNG tamén . 
destacou o "deficiente 
funcionamento das comisións". 
Para os nacionalistas a 
situación provoca unha 
obstrucción dos labores 
parla~entários. • . ·' ',q 

XOSÉ LOIS 

•Garzón continua 
coas dilixéncias 
do GAL 

Tras once dias afastado da 
instrución do sumário 
relacionado cos Grupos 
Antiterroristas de Liberación e o 
secuestro de Segundo Marey, a 
raíz da petición de recusación 
interposta por Juan de Justo, 
ex-subordinado de Rafael Vera, 
o xuiz Baltasar Garzón volve a 
facerse cargo das dilixéncias 
do GAL porque Carlos Bueren, 
tamén xuiz da Audiéncia 
Nacional , fallou en contra da 

petición de recusación. A 
reapartura do caso Marey, que 
fóra confundido cun membro da 
ET A ~ por esa razón 
secuestrado polos GAL en 
1983, significou destapar toda 
a guerra suxa do Estado contra 
a organización independentista 
basca ET A. As revelacións de 
Xosé Amedo e Michel 
Domínguez, membros dos 
GAL, implicaron a toda a 
cúpula policial e do Ministério 
do 1 nterior durante a etapa de 
José María Barrionuevo, ao 
que tamén salferiron-as 
revelacións dos policías 
arrepentidos Amedo e 
Domínguez.+ 

•A llla pede 
recoñecimento 

· oficial como 
concello 

O alcalde de Vilanova de · 
Arousa e o pre$idente da 
Asociación Pro Concello da 
lila solicitaron diante da 
Consellaria de Xustiza o 
recoñecimento como 
Concello, para ser o 
municipio número 315 da 
Galiza. A petición estivo 
acompañada da 
apresentación no rexisto de 
Xustiza do expedente para 
que sexa·evaluado pola 
Xunta. A subdirectora xeral 
dé Administración Local 
acompañou aos 
representantes da lila e 
Vilanova no inicio da · 
tramitación legal.• 

• Canadá non quer 
que a Galiza 
pesque fletán 
negro na ~AFO 

Tanto Anamer como 
Anavar, duas patronais de 
buques que operan na 
NAFO (Organización das 
Pesqueirias do Atlántico 
Norte), fóra das 200 millas 
territoriais do Ganada, 
solicitaron do Governo 
central protección aos 
barcos galegas frente ás 
agresións ás que están 
sometidos por parte das 
patrulleiras canadianas , que 
pratican unha política de 
apreixamentos por fóra do 
seu límite territorial. 
Ademais, Canadá pretende 
facerse co 75% das 
capturas de fletán negro 
autorizadas nesa área, é 
dicer, 20.250 toneladas, e 
que as outras 6. 750 sexan 
asignadas a Estados que 
non pertenzan á UE. O 
Governo central non está a 
defender os intereses 
pesqueiros galegas, 
der:iúncian as patronais 
Anamer e Anavar. • 

• Waste Management xestionará a planta das Somozas 
Wast(Sl Management España, S.A. , participada nun 40% pala corp,ora~ión fi~anceira públi?~ ~rgen
tária xestionará a Planta de ·Resíduos lndustriais da Galiza, que esta localizada no munic1p10 das 
Som~zas.- Waste Management gañou o concurso ao que se apresentaron cinco grupos empresa
riais e asinou un contrato de concesión coa Xunta por un periodo de 20 anos, con renovacións su
cesivas até os 99 anos. A Planta das Somozas ten unha capacidade total de tratamento de 72.300 
toneladas ao ano, moi por riba dos resíduos industriais que pode xerar a Galiza. _Con isto que~a 
demonstrada a conexión entre o~ planos do Estado e a Xunta para facer da Gal1za o vertedo1ro 
dos resíduos industriais. A planta era unha imposición do Governo central e foi recusada por todas 
as outras Comunidades Autónoma. Agora, tamén será unha institución pública quen xestione As 
Somozas: Argentaría, que ademais desentendeuse da oferta de CaixaGalicia para mercar o Ban
co Simeón porque preferiu vendelo a Portugal a cambio de cuota de mercado.+ 

• Excarcerados Már.io 
Conde e A. Romaní 

Mário Conde e Arturo Romaní consegui
ron a liberdade baixo fianza por 3.000 
millóns de pesetas, o primeiro pagou 
2.000 e o segundo outros 1.000 , cando 
a sua fortuna persoal está valorada en 
dúcias de miles de millón·s de pesetas. 
O maxistrado da Audiéncia Nacional , 

·Manuel GarcícrCastellón, foi quen impu
xo a fianza, de modo que Conde en me
nos de doce horas conseguiu o aval 
bancário para abandonar a prisión de 
Alcalá-Meco. 

Mentres sucedia isa , Jaques Hachuel 
declaraba diante do mesmo tribunal que 
excarcerou a Conde en relación coas 
manobras deste último na adsquisición e 
posterior venda da empresa galega Car
buros Metálicos. Conde e Romaní idea-. 
ron unha estratéx ia de financ iamento 
persoal através de Carburos Metálicos 
que en 1990 provocaron en Banesto un 
burato de 15.000 millóns de pesetas e 
unha suposta estafa de 1.344 millóns á 
empresa Air Products , razón pola cal re
matou por descobrirse todo o fraude. • 

•O Estado quer cobrar 
na Galiza 1.600 
millóns coa supertaxa 

Segundo o Estado, o valor total da su
pertaxa que terán que pagar os gadei
ros galegas é de 1.600 inillóns de pese
tas por sobrepasar a cuota de produción 
de leite. Ao conxunto do Estado cop
rresponderialle pagar 3.000 millóns por 
exceder en 5.200 toneladas as 50.00.0 
designandas para a campaña 1993/94. 
O Estado anda á procura de que, esta 
vez, as indústrias apliquen as retencións 
pola supertaxa, a meio da presión do 
Senpa, que está a pechar o proceso de 
liquidación da devandita campaña. Se o 
Ministério consigue o seu obxectivo , 
conseguirá abrir unha fenda na Mesa do 
Leite e será o primeiro paso· para a re
dución real da produción leiteira galega, 
que non cobre a demanda do Estado.• 

•O PP arremete 
contra o bispo Setién 

O portavoz do PP no Senado, Alberto 
Ruiz Gallardón, arremeteu contra o bis
po bascq José María Setién e dixo que 
non defende a mensaxe de paz cri stiá. 
Acompañaba a esa descalificación a crí
tica dalguns meios de comunicación pa
la suposta atitude moma de Setién na 
condena do asasinato do dirixente do 
PP Gregório Ordóñez. 

Os bispos bascas de contado sairon na 
defensa de Setién, recordaron as reite
radas condenas que fai dos atentados e 
calificaron de inxustas as valoracións do 
PP e dos meios de comunicación .• 

•Os estudantes de 
filosofia contra o 
retroceso da 
asignatura 

A Leí Org.ánlca Xeral do Sistema Ed~cati
vo significará un retroceso para a asigna
tura de filosofía no bacharelato, xa que 
deixará de ser abrigada en momentos 
claves do ensino secundário. O recorte 
xa provocou a mobilización de profesores 
.e estudantes, que veñen de formular pro
testas e de redactar unha táboa reivindi
cativa con catro pontos: a inclusión da 
História da Filosofía como matéria comun 
e abrigada no último curso do ba_charela
to, a sua presenza no selectivo, a reorga
nización da ética no EnsinoSecundário 
Obrigado e a incoporación de Filosofía 
da Ciencia e Antropoloxia Cultural da Ga
liza G_omo matérias optativas .• _ 
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O PSOE estuda apres_entar candidaturas ba~xo outras siglas 

lndependenteS resucitarán unha coalición 

\ 

\ \ 
para funcionar de chave na· Deputación da Coruña 
•A. EIRÉ 

A candidatura de Xoán 
1 ernández no Fer rol e o 
efeito dominó que está a 
)\erar en toda a comarca 

bre un horizonte novo na 
política galega. O PSOE, 

u x d -ba por perdida a 
Deputa 1ón coruñesa, olla 

<J r a pos1bi lidade de 
l ~ erala se calla unha 

p ~ra 1ón como a posta 
n rw r ha ha1 anos pala 

1 >.., u lle permitiu a 
Mor .de segu11 na 
1 r .s.cJ ·,nu Intentase asi 

11 t1 l ir unha oalición 
1stintas 

cos topa para_ con-fecionar as 
suas candidaturas é no rural. Di
versos dirixentes socialistas re~ 
coñeceron publicamente que a 
actual situación política de dete
rioro partidário leva a que os mi
litantes sexan reácios a partici
pa~ nas listas e ainda máis que 
os independentes queiran apoiar 
ao PSOE. O mesmo Secretário 
Xeral , Francísco Vázquez admi
tiu "un distanciamento dos cida
dáns a respeito do PSOE", ainda 
que pensa que non vai repercutir 
eleitoralmente "pois os cidadáns 
xa maduraron"_ 

Xoán Fernández pode converterse no principal aliado de Cuiña para enfrentarse aos partidarios de Romai. ANXO IGLESIAS 

A responsábel do PSOE vigués, 
Dolores Villarino, coincide co al
calde coruñés na perda de sin
to n ia social do partido , pero 
cree que que non vai existir un 
descenso de votos "pois os elei
t o res non- se fixara tanto no 
PSOE como nos candidatos a 
alcaides" Villarino tamén admi
tiu que en ce1ios concellos po
derian apresentar candidaturas 
independentes para rachar asi 
co efecto negativo do partido ._ 
Esta posibilidade estana a bara
llar, segundo puido saber A Na
sa Terra nalguns concellos do 
Val Miñor alguns dos máis des
tacados dirixentes do PSOE vi
·g u és , asi como na Montaña 
pontevedresa, na que tamén te
ñen dificuldades para confeci_o-
nar candidaturas. 

Prec1sa ment .s13 e unl1a das -
posilJ1liuades que c;S tá a estudar 
trn 1to Xoc ri Ff:mandez como os 

militantes dq PP que o seguen 
na comarca , entre os que se 
atopa o alcalde de As Somozas, 
Manuel Candócia . Segundo os 
11 quéritos que posue tar:ito este 
grupo como o PSOE, socialistas 
e populares estarian empatados 
el 13 deputados na institución 
provincial coruñesa, quedando 

utros cinco bailando que habe
ria que repartir entre os inde
pendentes e o BNG. Pensan 
que a unidade das distintas can
didaturas indepedentes poderia 
d rll s unha priviliexiada po·si
cion pol1tica, funcionando como 
et c:1ve no governo da Deputa
ción. Xoan Fernández consuma
na este x ito , a sua vinganza 
sobr Rom i. 

Medran as candidaturas 
independentes 

A situación tornase máis preo·
cupante para o PP por canto as 
candidaturas independentes 
aparécénlles dentro das suas fi 
leiras como zarrotas rebrotadas 
das esporas do poder. O clima 
máis propícipio estano a atopar 
na província coruñesa coa im
posición intransixente por Ro 
mai dos seus candidatos sen 

A situación. tórnase 
máis preocupante 
para o PP por 
canto as 
candidaturas 
independentes 
aparécenlles dentro 
das suas 
fileiras como 
zarrotas rebrotadas 
das esporas d0 
poder. 

· contar coas bases. As xa co
mentadas no número anterior, 

- haberia agora que uoirlle a posi
bilidade de que un home tan ca-

, rismático como Sardiña, ex vice
presidente da deputación e al
calde de Pontedeume, encabe
ce unha candidatura ante o de
saire recibido de Romai. En Cee 

tamén se revelaron os concetlei
ros populares, que anúncian 
candidatura própria_ En Valdovi
ño fálase dun posíbel entende 
mento entre o alcalde Delfín Fi 
dalgo e parte dos concelleiros 
do PP para formar unha candi ·
datura independente_ Ex dirixen
tes do PP tamén formarán can.
didatura en Soutomaior e Bóve
da, onde o actual alcalde Aveli 
no Luaces está a ser despraza
d o polo deputado Fernando 
Carlos Rodríguez. 

En Mugardos o PP tenta fichar a 
Ramón Tuimil , alcalde elexido 
das listas do PSOE , pero logo 
expulsado do partido por pactar 
a alcaldia contradecindo as di
rectrices partiqárias. Ante esta 
situación a· dirección socialista 
optou por levantarlle a sanción e 
recuperalo . Tampouco o PSOE 
canta coas anteriores responsá
beis qe Ares, despois ·de ter ex
pulsado a dous concetleiros, en
tre eles a ex alcaldesa e deputa
da autonómica, Rosa Maria Mi
guélez . 

Atrancos do PSOE 

Pero o PSOE donde máis atran-

En Compostela, a única candi
datura socialista non rubricada 
das grandes vilas , Xerardo Es
tévez pretende confecionar a 
lista sen contar coa opinión do 
partido que, nesta localidade , 
controla Ceferino Díaz . Estévez 
pretende incluir independentes 
nas suas listas , alguns deles 
procedentes da máis ráncia de-
reita cor:npostelanista. A sua es
tatéxia segue os pasos de Fran
cisco Vázqu ez , fichando para a 
sua equipa persoas proceden
tes da Falange e Fuerza Nueva_ 
A única dificu ldade de Estévez 
é que non controla .o partido. 
Outro que quer incluir indepen
dentes é Carlos Príílcipe en Vi
go, nesta ocasión non tanto pa
ra recadar votos como na épo
ca de Soto Ferreiro cos resulta
dos nefastos xa coñecidos, se
nón para formar unha equipa 
que logo non poda servií aos in
tereses de Abel Caballero e 
Xurxo Parada. Príncipe ten me
do, segundo un seu achegado a 
que "chegado o momento al
guns dos seus colaboradores 
lle fagan a cama"'_ • 
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püLÍTICA INSTITUCIONAL 

C~da un deles recebeu o ~no gasad~ máis·de 1.200._000 peseta.s.en dietas 
. ' 

Doce deputados do PP . nunca falaron no Pleno 
• CARME VIDAL 

Fronte ao BNG, do que 
interviron todos os 
deputados, e. o PSOE, 
todos menos un, ··doce 
deputados do PP · 
mantivéronse en siléncio 
durante ·o pasado período 
de sesións. 

En cánto ao cómputo de inter
vencións dos conselleiros nos 
plenos do pasado período de se
sións até o dia 23 de Novembro 
foron os titulares de Presidencia 
e Educación os ·que máis partici
paron con i O e 8 intervencións 
seguidos do de Pesca con 7, e 
Cultura e Política Territorial con 
6. A participación nas sesións 
plenárias dos restantes membros 
do governo galego foi case nula. 

Tamén nas filas do .PP atopá7 
ronse as maiores diferéncias no 
tocante á intervencións dos 
seus deputados. Fronte ao gru
po do BNG no .que todos os 
seus membros teñen unha parti
cipación activa na Cámara e o 
PS de G-PSOE no que só un 
deputado permenecu en siléncio 
durante todo o período, o grupo 
popular conta nas suas listas 
con i 2 membros que ainda non 
talaron en pleno. 

Das cinco mulleres que ocupan 
un esca.no nas filas do PP -ex
cluida a conselleira de Família
catro, Mª Xosé Ares, Fernanda 

'Cerviño, Teresa Fernández e 
Pilar Pedrosa pertenecen ao 
grupo dos que só escoitan os 
debates na Cámara. No entan-

A reforma do regulamento imposta por Fraga vai na dirección contrária do papel que solicita para as Cortes estatais. 

to, todos os deputados deste 
grupo figuran famén como 
membros de várias ·comfsións 
parlamentárias. Así, entre eles 
Nazário Pin está na 3ª, 7ª, na de 
control da CRTVG e na Deputa
ción Permanente, Mª Xosé Ares 
na 4ª e 5ª e Aurélio Miras Portu
gal na 2ª e na 6ª. 

· Pola sua actividade cobran, ade
máis do soldo como deputado 

as dietas por asisténcia a plenos 
e comisións. Só en conceito de 
dietas no ano pasado os deputa
dos que nunca participaron na 
Cámara percipiron máis de 
1.200.000·pesetas cada un . Polo 
número de sesións contabiliza
das e a pertenéncia a comisións, 
Xosé António Martínez Garrido 
pudo cobrar o ano pasado 
i .650.000 pesetas en dietas, Mª 
Xosé Ares 1.290.000 e Feman-

da Cerviño i .275.000 sen ter in
tervido en ningún pleno. 

Restricións da maioria 
absoluta 

A maioria absoluta popular per
mitiu que non se aprobara a cre
ación de ningunha das duas co
misións propostas polos socia
listas para investigar os presu
postos da consellaria de Presi-

déncia e as relacións entre a 
Xunta e Unión Fenosa. Os votos 
en contra dos deputados do PP 
serviron tamén para que a ini
ciativa lexislativa popular para a 
creación dun grupo lácteo gale
go tora tamén rexeitada na cá
mara autónoma. 

Os membros do governo declina
ron na sua meriande parte nesa 
lexislatura a posibilidade de soli
citar comparecer en pleno para 
explicar as liñas do funcionamen
to dos organismos dos que son 
titulares. No primeiro período de 
sesións só compareceu por peti
ción própria o agora ex consellei
ro de lndústria, Xan Fernández. 
As iniciativas dos socialistas fixe
ron que o presidente da Xunta 
explicara en pleno as razóns da 
demisión de Fernández e que a 
consellaria de Familia informara 
sobre o Plan de emprego xuve
nil. Cuiña Crespo compareceu 
no segundo periodo de sesións 
co fin de dar as razóns da conse
llaria da que é titular para impor 
peaxe nas autovias galegas 
mentras que os conselleiros de 
Educación e Agricultura daban 
conta da situación do ensino pú
blico e do Plan de Ordenación 
das Fragas do Eume a iniciativa 
do grupo socialista. 

O insuficiente número de deputa
dos impediu ao grupo nacionalis
ta solicitar a comparecéncia na 
cámara dos membros do gover
no e esta restricción do regula
mento é unha das razóns que os 
impulsa a propor unha reforma 
encamiñada a que calquera dos 
grupos poda pedir que os conse
lleiros informen no parlamento 
das suas xestións de governo. + 

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

: O 59°/o das iniciativas· do BNG non foron tratadas 
1 

: Fraga critica o funcioÍ1amenfo do parlamento español 
pero non ·aceita a reforma do regul~mento da cámara galega 
O presidente da Xunta 
acusou da xudicali~ación 
da política estatal ao defi
ciente funcionamento do 
Parlamento madrileño. 
Para Fraga trátase dun re
equ ilibrio de poderes no 
que "o Parlamento non re
cibe ningún benefício de 
que declaracións importan
tes non se fagan en pleno 
senón nos meios de comu
nicación ". As suas mani
festacións coincid$3n coas 
críticas dos grupos da opo
sición pola·auséncia de de
bate no Parlamento galega_ 
e coa solicitude do BNG 
dunha reforma do regula
mento da cámara. 

. Fraga foi tallante á hora de 
ser preguntado pala refor
ma do regulamento do Par
lamento galego no remate 

. . . ' 

· 1 do pasado Consello da 
1 Xunta. "Poden presentala, 

pero a maioria absoluta consi
dera que a re·cente reforma foi 
suficiente e que o Parlamento 
está funcionando ben". Cando 
eles teñan a maioria xa vere
mos se a fan", dixo, despois de 
recoñecer que a Cámara é o lu
gar adecuado para "facer de
claracións e resolver as crises". 

De esquerda a direita, Alfredo Suárez Canal, X.M. Beiras e Xesus Vega, deputados do BNG. 

As manifestacións d~ Fraga 
contrastan coas críticas de 
BNG ·e Ps de G-PSOE no ba
lance do último período de se
sións. Os nacionalistas veñen 
de someter á consideración da 
Mesa do Parlamento cuestións 

~ relativas ao deficiente funciona
mento da Cámé?ra tanto en ple-

no como en comisión. Segundo 
o· cómputo de actividade parla
mentar presentado nun escrito 
asinado polo portavoz do grupo, 
Xosé Manuel Beiras, das 4 i 
proposicións non de lei presen
tadas só se tramitaron i 7 que
dando 24 sen chegar a ser in
cluídas na orde do dia, mentres 

que das 1i7 preguntas rea
lizadas polo grupo, foron in
cluidas 57. A porcentaxe· de 
iniciativas do grupo nacio
nalista que non se trataron 
no parlamento elévase a 
59% en canto a proposi 
cións e 6796 no que co-

. rresponde a preguntas. 

O · BNG alega a variación 
da composición do parla
mento na última lexislatura 
coa disminución de grupos 
e forzas políticas represen
tadas na cámara para soli
citar unha ampliación dos 
cupos de iniciativas corres
pondentes a cada grupo 
para as sesións plenárias 

~ ordinárias xa que "esa me
~ dida permitiria darlle máis 
S2 fluidez á inclusión nas or
~ des do dia dos Plenos ordi
~ narios das iniciativas qe 

· impúlso e· control dos Gru
pos Parlamentares". 

Cámbio de tercio no PP 
e Ps de G-PSOE 

O periodo de sesións que co
meza este mes vaise atapar 
cunha oferta de diálogo mutyo 
entre PP e Ps de G-PSOE. As 
declaracións do portavoz socia-

lista Miguel Cortizo de que o 
seu grupo estaba disposto a 
chegar a pactos co partido do 

. governo súmanselle, desde a 
executiva do partido, as de 
Francisco Vázquez ao querer 
aplicar nas Leis de Ordenación 
do Território e Lei de Compe
téncias "os compromisos políti
cos tanto do PP como do : 
PSOE nunha sinxela negocia- 1 

ción na que ten que haber con- : · 
senso x-a que un cambio de go- : 
verno r:ion pode someter a so- 1 

ciédade ao cámbio de leis". 1 

Manuel Fraga respondeu aos 
chamados dos socialistas de
cindo que o governo estaba 
. "aberto ao diálogo" pero negou 
en todo momento que a Lei de 
Ordenación do Território se poi
dera consensuar cos grupos da 
oposición. Na rolda de prensa 
de presentación dos candidatos 
aos concellos de máis de 
20.000 habitantes Fraga, ainda 

·que desprazoU a decisión até 
despois das eleccións, non ne
gou a posibilidade de chega a 
pactos de governo municipais 
co PS de G-PSOE uriha vez 
asegurou que nestes comícios 
"a menor preséncia de presu
postos ideolóxicos permite 
unha marxe maior". + 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Fraga reclama mel.loré¡l~ para o tren pero ·cala ante o incumprimento dp pactado nas autovias 

As principais autoridades do Estado anúncian en 
Com-postela retrasos na coristrución de infraestruturas 
•A. EIRE 

. O Xef e do Governo 
español, Felipe González, 
aproveitou unha das 
principais concentracións 
institucionais que se 
producen en todo o ano, 
para anunciar en 
Compostela "a 
posibilidade de que se 
relanticen os 
investimentos en 
infraestruturas" na nosa 
nación. Fraga, pola sua 
banda, fixo un canto do 
Plano de Estradas da 
Xunta e pediu a mellara 
do ferrocarril. O Rei de 
España mostrou o apoio 
da Corca ás 
comemoracións 
santiaguesas. 

O Rei , a Raiña, o Presidente do 
Governo do Estado, cinco mi-· 
nistros, o Presidente da Xunta, 
o do Parlamento galego , os 
conselleiros en pleno e outras 
400 autoridades convidadas 
máis ... A terceira vez que Felipe 
González, nos seus doce anos 
de mandato institucional, presi
de unhas inaguracións, segun
do as suas próprias palabras . 
Todos eles xuntos en Compos
tela. Cando é así , o Governo 
trata de aproveitar a ocasión 
para anunciar novas realiza
cións e apoios á comunidade 
social visitada. Nesta ocasión 
rachouse a tradición : "non fago 
propaganda territorializada dos 
investimentos", afirmou Gonzá
lez. Tamaña concentración ins
titucional foi utilizada por Felipe 
González para pedirlle resigna
ción e submisión· aos galegas : 
"a delicada situación presupos
tária plantea a posibilidade de 
que se ralenticen os investi
mentos en infraestruturas . Te
rnos que facer un enorme estar
zo no control do déficit". Non 
quixo concretar a que progra
mas afectará o recorte nen a 
cuantía dos mesmos. 

Reís, presidente e cinco ministros déronse cita en Compostela. A. IGLESIAS . 

O día antes, o Ministro de Obras 
Públicas Josep Borrell , xa tenta
ra aplanar o camiño desde a te
levisión pública galega, ·anun
ciando retraso.s na execución 
nos viales e tentando conven
cernos de que se as obras se 
facian en España , Galiza era 
mesmamente a grande benefi
ciada, "cenário previlixiado do 
investimento público", afirmou o 
ministro catalán . Entre Gonzá
lez e Borrell , deixaron claro que 
as autovías galegas non van es- . 
tar finalizadas até despois do 
ano 2.000, por se alguén tiña 
dúbidas de que o acorde suscri~ 
to pola Xunta tora só unha re
presentación institucional e as 
diferentes datas programadas 
non se ian cumplir, tal como pa
sou cos famosos accesos de 
Fernández de la Mora , ainda 
hoxe sen rematar. 

Entre Go~zález e Borrell, deixaron claro 
que· as autovias galegas non van estar 
finalizadas até despois do ano 2000,- por 
se alguén tiña dúbidas de que o acorde 
suscrito pala Xunta fara só ún-ha 
representación institucional 

Calados con Madrid 

O Governo galega, seguindo a 
sua tradición de "talar moito aquí 
e estar en Madrid calados", se
gundo denunciaban hai xa 15 
anos Fuxan os Ventas nunha 
sua cantiga, fixo ouvidos xordos 

ás aseveracións do Governo 
central e, interpretando unha 
partitura discordante, deixou no 
ambrente uri só co que Fraga 
gabou "os esforzos que ven a fa
cer o Governo autonómico para 
mellorar a rede viária galega". 
Como non podi-a ser me.nos , 

González· tentou arranxar a me
lodía algo chirriante e manifestou 
a sua ledícia "pala cooperación 
entre ambas institucións". Fraga 
ensaiou unha contestación á in
terpretación do Governo central, 
e variando o discurso .previsto , 
só foi quen de emitir un laio por 
un ferrocarril envellecido e sen 
atentión orzamentária. 

A sociedade galega, como tal, 
estivo ausente. Semella xa que
nen protesta. Para ela, estes ac
tos forman parte do espectáculo 
da política. Os máis de 400 con
vidados forman parte da farán~ 
dula institucional, con cargo, re
presentatividade ou estómago 
agradecido. Os demais partici
pan· no circo porque. "vemos ó 
mesmo que na televisión, nas 
películas ou nas revistas e ade
máis non hai que pagar", afirma~ 
ban o grupo de estudantes que, 

· non se sabe ben se por fervor 
ou por xolda, aplausaban a can·
to integrante da comitiva lucia o 
seu sorriso ante a concorréncia. 

11 Novas etapas, 
novos retos" 

Como complemento á realidade 
tanxível dunhas infraestruturas, 

·motor de desenvolvimento, que 
chegarán con dúcias de anos de 
atraso, talouse .·do etéreo, o in
tenxíbel , ·de ideas supraestrutu
rais ("futuros comúns , valores 
identificadores, impulsos operati
vos, trascendéncia na Europa ... 
"). Este . papel, encárnao como 
ninguén a Coroa. Así , o Rei , re
validou o apoio desta institución 
ao Patronato da cidade de Com
postela, e xa se falou do Ano 

· Santo de 1999, do V Centená
rio da Universidade de Compos
tela, "acotando novas etapas e 
novos retos ", en palabras do 
monarca español. Tamén o Pa
tronato acordou instar ao con
sórcio de Compostela a que· de
senvolva novas accións cultu
rais , de equipamento e reabilita
ción do casco histórico asi como 
á mellara ambiental do seu en
torno. Nen o presidente do Pa
droado, Felipe González , nen os 
cinco ministros membros, tala
ron para nada de orzamentos, li
mitándose a demandarlle "axu
da á iniciativa privada".• 

A Xunta non permitiu acceder ao discurso de Orza nen ao video promociona! Galicia su mejor decisión 

A visita dos embaixadores europeus centrouse no turismo 
• CARME VIDAL 

Catorce em baixado res' da 
Unión Europea visitaron Galiza 
convidados pola Xunta sen que 
trascendese ao público as ne
gociacións que con eles desen
volveu o governo galega. As ra
zóns da invitación estaban, se
gundo afirmou Fraga, na pro
moción do país que "estivo illa
do por razóns tradicionais e por 
ter dedicado grande parte da 
sua enerxia á emigración, moi
tas veces con resultados bri
llantes, pero indirectos".-

0 programa da visita centrouse 
nun p.ercorrido turí.stico por 
Compostela e as Rias Baixas, li
mitándose a análise da situa-

ción da Galiza á apresentación 
económica do conselleiro de 
Economía Xosé António Orza e 
á proxección do vídeo en espa
ñol producido polo IGAPE e titu
lado "Galicia su mejor d~cisión". 

Xeral de Comunicación negá
ronse a facelo público aducindo 
que era unha produción exclusi
va para os diplómaticos. 

"Problemas estruturais" 

Os meios de comunicación non . . No entanto, a Xunta repartiu 
puderon estar presentes nen na unha nota de prensa na que se 
intervención de Orza nen na vi- seleccionaban fragmentos do 
sión do vídeo. Ante a petición discurso de Orza e os princi-
reiterada de A Nosa Terra de ter país actos turísticos das duas 
acceso tanto aos contidós do xornadas. O conselleiro díxo-
discurso do conselleiro como ao lles aos diplomáticos europeus, 
video co fin de comprobar a segundo o comunicado, que a 
imaxe do país que se lle estaba agricultura galega "adoece de 
a dar aos embaixadores euro- problemas estruturais como o. 
peus e as valoracións do gover- pequeno tamaño das explota-
no da repercusión do marco da cións, que dan un baixo rendi-
Unión Europea para a economía mento nos factores de produ-
galega, membros da Secreta~ia ción e unha e~casa adaptabili-

dade aos cámbios tecnolóxi
cos". Orza elaborou-un discur
s·o baseado nas dificuldades da 
Galiza á hora da adaptación ás 
poi íticas com ün itári.as pero , 
mesmo así, abondou na "forta
leza e flexibilidade da econo
mía galega respeito a outras re
xions europeas" e nas posibili
dades dunha via de "da moder
nización, diversificación' e inte
gración coa indústria e os sec
tores produtivos" . 

Ademais de apresentar o Plano 
de Desenvolvimento Rexional 
1994099, ó conselleiro de Eco
nomía amosou a conveniéncia 
da inelusión da Galiza "no grupo 
de rexións europeas que signifi
ca que se benefícia da maior 

proporción de recurso comunitá
rios que, através dos fundos es
truturais e do Fundo de Co~
sión , se concentra nestas re
xións menos desenvolvidas". 

A expectativa e releváncia que á 
visita dos diplomáticos lle deu a 
Xunta non se corresponc;leu co 
desenvolvimento dun programa 
baseado fundamentalmente no 
turismo. O mesmo dia que os 
embaixadores comezaban a sua 
estadía na Galiza, Fraga res
pondia ao término do Consello 
da Xunta que non ia haber "re
sultados imediatos" na promo
ción de Galiza e citou como 
exemplo as actividades que es
tá a levar a cabo a Casa da Ga
liza en Madrid.• 
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A CORDO PATRONAL-SINDICATOS 

Un ano despois da folga xeral 

UGT, CCOO e ·patronal consideran 
pouco. beneficiosa para a economia 
a caída en picado do 'governo 
•M.V. 

Un ano e tres dias despois 
da folga xeral convocada 
contra a reforma laboral 
promulgada polo-Partido 
Socialista,, as centrais 
UGT, CCOO e a patronal 
suscribiron un acorde polo 
que reclaman unha saida 
rápida á crise política e 
_que supon un apoio · 
·implícito ao governo. 

Do 27 de Xaneiro de 1994 ao 30 
do mesmo mes deste ano mu
daron moitas causas. A funda
mental , unha crise política que 
afecta sobre todo ao partido no 
governo do Estado. UGT, 
CCOO e CEOE con€lideran que 
a inestabilidade está a afectar 
aos mercados financeiros, tanto 
interiores como externos, e pon 
en dúbida a recuperación eco
nómica. Os axentes sociais asi
nantes do acordo reclaman ta
mén "fluidez na negociación ca.
lectiva deste ano" que se debe
ría desenvolver nun "contexto 
de entendimento". 

Fontes internas das duas cen
trais mencionadas consideran 
que a situación que se está a vi
vir é a de risco de caida en pica-

. do do governo socialista, o que 
propiciaria unha dinámica nada 
favorabel para os traballadores. 
Consideran tamén que a ofensi
va do PP contra os sindicatos se
ria moito maior da que se vive 
actualmente co PSOE, ao tempo 
que valoran como moi crecidas 
as espectativas dos sectores li
gados ao Partido Popular. 

A urxéncia e a importáncia que 
UGT e CCOO outorgan a esta 
declaración conxunta cos em-

A ofensiva do PP 
contra os sindicatos 
seria moito maior 
da que se vive 
actualmente, 
segundo CC.00. 
e UGT. 

presários hai que valorala no 
contexto das eleicións sindicais 
que se están a realizar. Este 
acordo non benefícia a imaxe 

ANXO IGLESIAS 

de independéncia que as cen
trais mencionadas desexan ofe
recer ante os traballadores. 

Crítica dos nacionalistas 

A visión dos asiñantes da decla
ració_n non é compartida palas 
.centrais nacionalistas galegas e 
bascas que consideran inoportu
no o balón de oxíxeno outorgado 
ao governo que promulgou a re
forma laboral e contra o E¡ue os 
traballadores fixeron unha folga 
xeral hai xustamente un ano. 

As mesmas fontes mostraron a 
sua inquietude ante a modera
ción que anuncian as centrais 
estatais na negociación dos 
convénios. Lembran os naciona
listas que tJGT e CCOO talaran 
precisamente de mitigar os 
efectos da reforma laboral atra
vés dos convénios. + _ 

A CIG critica a declaración conxunta 
da patronal e os sindicatos estafciis 
Ante a declaración cohxunta da 
patronal e das centrais CCOO e 
UGT sobre a situación política 
actual derivda da concatenación 
de escándalos políticos e finan
ceiros e, moi especialmente, pa
las consecuéncias da evolución 
do denominado caso GAL, a 
executiva confedera! da CIG fixo 
pública a seguinte declaración: 

1 º Desde a CIG non podemos 
considerar afortunada a declara
cion conxunta dos sindicatos es
tatais e das patronais feíta públi
ca onte. Para nós, as responsa
bilidades políticas do governo 
do PSOE globalmente, e as in
dividuais de Felipe González no 
asunto GAL son manifestas. 
Tan manifestas, como para exi
xir a sua imediata dimisión. 

CEOE e a todas aquelas forzas 
políticas que avalan coas suas 
posturas no Parlamento a· políti
ca antisocial do governo. 

As apelacións á desmobilización 
social precisamente nestas cir
cunstáncias son, desde o noso 
ponto de vista, o máis fraco fa
vor que se pode facer á causa 
dos traballadores e das traballa
do ras. Neste senso, lamenta
mos qt.Je, unha vez máis, 
CC.00 e UGT se ·esquezan de 
quen son os verdadeiros culpá
beis e os beneficiários desta si
tuación de corrupción, de quen 
sanos responsábeis e a quen 
favorece a imposta contrarrefor-

xudiciais abertos en matéria de 
corrupción ou no total esclarecí

. mento da trama dos GAL, que 
urximos chegue ate as suas últi
mas consecuéncias. 

2º Comprendemos q benepráci
to que a' declaración citada está 
a producir no governo do Esta
d o. Benprácito que contrasta 
coa atitude descalificadora é 
prepotente que o governo man
tivo e mantén diatne das reivin
dicacións das Centrais Sindicai"s 
ou das Folgas Xerais realizadas 
nos últimos anos, co apoio ·ma
sivo da povoación, en contra da 
sua política económicá e social. 

ma laboral , e das importentes 3º. Desde unha perspectiva de 
mobilizacións levadas adiante defensa dos intereses dos tra-
en contra da mesma, ou que re- balladores e das traqalladoras, · 
maten por participar en mano- de Galiza, do Estado de Direito, 

Como son igualmente responsá- bras de confusión de carácter . da democrácia e as liberdades, 
beis da política económica e so- desmobilizador. non podemos nen queremos 
cial , da contrarreforma laboral, cair, consciente ou inconscien-
do desemprego masivo, da pre- Esperamos; por outra parte, que temente, na estratéxia de aforta-
cari~ación ou da marxinación de esta declaraciófl ir:istiiucional lar a un goyerno deslexitimado e-
Galrza. Responsabilidade que, conxunta da patr.onal e os sindi- responsábel políticamente da 
en moias destas matérias, te- catos ·estatais non contribua a grave situación política, social, 
mas que _facer exte-nsiva á botar terra sobre os procesos económica e !a~oral actual.• 

' • ~ ~ • • • • .. • ,. • ... • • • ' • • ... • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • ~ • .. • • - .. , .. , " • 

Declaración institucional 
.MA.NuEL CAO 

O pasado 30 de Xaneiro, os dous principais sindicatos españois, 
UGT e CCOO, e a patronal CEOE subscreberon un chamamen
to á responsabilidade dos grupos políticos, de xeito que a viru
lenta confrontaciqn políica e a consecuente inestabilidade aca
b~se .tirando pala borda as posibilidades de recuperación da 
economía española. O carácter inovador de tal iniciativa foi xus
.tificado .en base á "situación singularmente grave e inquietante" 
que padece España instando aos poderes públicos a pór fin á 
inestabilidade política pero sen referéncia a nengunha fórmula 
concreta. · 

Tamén nestes dias en Alemaña Governo, empresários, e sindica
tos están a discutir conxuntamente a maneira de solucionar o 
problema dos parados de longa duración, propondo, entre ou
tras, medidas como acortar a xornada laboral , a semana laboral 
de catro días coa correspondente diminución salarial (xa aplicada 
en Volkswagen) ; traballar os Sábados co que se lograría unha 
utilización máis intensiva da maquinária ; suprimir horas extraordi 
nárias, etc. Como resultado deste cúmio, o Governo federal 
anunciou o pasado Venres 27 de Xaneiro un programa contra o 
paro de longa duración, que dará traballo a 180.000 persoas en 4 
·anos, quedando dita reunión como base doutras posteriores, es
peculándose coa posibil idade de darlle carácter permanente e 

--- --------
'Os axentes sociais e 
económicos parecen 
autonomizarse dos 

grupos políticos máis 
extremos e exaltados 

funcións de asesoría. 

Resulta surprendente 
e gratificante á vez 
comprobar as doses 
de sensatez coas 
que canta a socieda
d e española. Nun 
conte~to internacio
mtl de violentos con
flitos , a tranquilidade 
española cotízase 
moi alto nos merca
dos turísticos e póde-
s e asegurar que a 
crise seria moito piar 
de non ser polos in-

gresos turísticos que fixeron de 1994 o mellor ano español neste 
aspecto. Agora, os axentes sociais e económicos parecen auto
nomizarse dos grupos políticos máis extremos e exaltados, asu
mindo explícitamente a sua participación na formación, preser
vación e consolidación dos valores democráticos, como os úni
cos válidos para resolver calquer conflito. 

É sintomático e significativo o paralelismo no comportamento 
dos axentes económicos e sociais dos dous países senda, isa 
si , moi diferentes os dous casos. Na Alemaña, os acordos e reu 
nións de patronais, sindicatos e governos son unha caracterfsti-

. ca central do consenso social básico. A participación sindical, 
garantida polo sistema da coxestión, nas grandes e nas peque
nas decisións non é unha excepción senón a regra e tanto nas 
empresas, nos lander, a nível federal ou nas decisións interna
cionais a voz dos sindicatos é recabada e considerada. Por 
exemplo, o Pacto de Solidariedade asinado en 1993 por gover-

. no, oposición e lander para financiar a reconstrución da ex ROA 
traducía boa parte das reivindicacións dos sindicatos chegándo
se a un acordo modélico que, por certo , xa está a dar úns exce
lentes resultados . No Estado español, chéganse a acordos can
do a situación é particularmente grave, pero non existe , ainda, 
unha cultura de entendimento. Nunha economía aberta a inca
pacidade, torpeza ou enquistamento na resolución dos conflitos 
internos espanta a amigos e inimigos e a poucos importa saber 
de culpábeis e inocentes.+ 

Os líderes das CCOO e a UGT cos presidentes da CEOE e a CEPVME. 
.• j ! '.~,. ·-. . _ .. - · • •. , ... ..... _ 



fRATAMENTO DO LIXO 

A Xunta rnantén na indefinición o Plano de Resíduos elaborado no 92 

Os ecoloxistas apresentaron ao Parlamento unha 
Iniciativa LeXislativa Popular contra a incineración 
•M.V. 

"A Xunta actua segundo 
as circunstáncias e non 
segundo o Plano", sinala 
Manuel Soto, un dos 
portavoces da plataforma 
ecoloxista que ven de 
presentar ante a mesa do 
parlamento a proposta de 
Iniciativa Lexislativa 
Popular en contra da 
incineración dos resíduos 
urbans. 

Manuel Soto indica tamén que a 
execución do plano vai moi re
trasada sobre o previsto, resal
tando que "o único que teñen 
claro é que hai que investir no 
procedimento máis caro". Canto 
máis retraso, engade con sar
casmo este portavoz, "máis 
tempo cobfan alguns o salário, 
os directivos de Meirama, o co
mité científico ... ". 

O Plano da Xunta, promulgado 
no 92, terá que sofrer ademais 
certos reaxustes co fin de axeita
lo á nova normativa, de tal modo 
que o governo autónomo deberá 
establecer novas prazos para a 
contrata das obras previstas. 

Alguns dos. traballos xa efectua
dos nestes dous anos non esta
ban contemplados no plano, ou 
non do xeito no que na práctica 
se realizaron, aponta Soto. Así, 
plantas que inicialmente eran só 
estacións de transferéncia con
vertéronse en empacadoras, on
de se tritura e empaca o lixo. 

Soto criticou ademais a adxudi
cación da maior parte dos inves
timentos previstos á Fenosa, sen 
que mediase concurso público. 
Segundo o previsto, a compañia 
eléctrica ten garantida, polo erá
rio público, a sua marxe de bene
fícios, no caso de que se reduci
se o lixo entregado. 

A Xunta segue, por outra parte, 
sen contemplar proxecto algun 
de reciclaxe. Precisamente, 
nestes dias estanse a celebrar 
en Ferro! unhas xornadas eneal 
da reciclaxe, nas que se tratou a 
posibel posta en marcha da 
planta .instalada na cidade, ac
tualmente pechada. 

Catro meses de campaña 

Os ecoloxistas, así como os de
mais grupos que apoian este ini
ciativa popular, contarán con ca
tro meses de campaña para con
seguir as quince mil sinaturas 
necesárias que permiten a pre
sentación e debate no parlamen
to da proposición de leí . Para So
to, o traballo destes catro meses 
consistirá sobre todo en explicar
lle á sociedade a necesidade da 
reciclaxe, asi como os danos que 
causaria a incineración. Os eco
loxistas consideran que o grao 
de conciéncia sobre estes as
pectos é xa bastante alto. 

Ademais da Asemblea de Grupo.s 
Ecoloxistas de Galiza, apoian a 
iniciativa á Asociación de Defen
sa da Ria de Pontevedra, a So
ciedade Galega de História Natu
ral, a Federación de Asociacións 

Culturais, os partidos BNG e EU, 
os sindicatos CIG e SLG, asi co
mo diversos colectivos de estu
dantes. Tamén está previsto, pe
ro non confirmado ao cerre desta 
edición, o apoio de CCOO e máis · 
da Asociación de Consumidores 
de Galiza. 

Unha vez presentado o docu
mento á mesa do Parlamento, 
esta conta cun periodo dun mes 
para contestar. Seguidamente 
deberá ser a Xunta Eleitoral a 
que dea o seu visto bon. Os 
promotores da iniciativa agar
dan poder comezar a recollida 
de sinaturas no mes de Abril. 

Proibir a incineracion 

O artigo primeiro do texto presen
tado ao Parlamento contempla a 
aplicación de recursos de redu
ción e reciclaxe do lixo que debe
rán ser levados a cabo por todas 
as administracións públicas. 

· O artigo segundo proibe expre
samente a incineración de resí
duos sólidos urbans e tóxicos e 
perigosos. 

A redución da produción de lixo 
na oíixe (fábricas, fogares, etc.) 
é contemplada no artigo terceiro 
que tamén fai referéncia a nece
sidade de promover os envases 
retornábeis e limitar á publicida
de que provoque o consumo su
pérfluo. 

No artigo cuarto concrétase a 
necesidade de separar e recoller 
selectivamente o lixo. Con ca
rácter obrigatório, prévias ca_m
pañas pedagóxicas entre os ci
dadáns, deberían afastarse can
do menos o vidro, papel e car-
1ón, plásticos, teas, componen
tes metálicos e produtos tóxicos. 

Como disposicions. transitórias, 
solicítase o peche da incinera
dora de Vigo, actualmente en 
funcionamento, nun prazo non 
superior aós dous anos. 

. 
Este plano estaria a funcionar a 
plenitude antes de cinco . anos. 
En consecuéncia, a Xunta debe
ría desbotar o Plano actual, abei
randa· definitivamente o proxecto 
de incineradora de Meirama. 

Manuel Soto, secretário xeral de Adega, é un dos portavoces do grupo promotor da Iniciativa. Sobre estas 
lffias un ·1ertedeiFe ilegal de u.e,.-

Precisamente, nesta localidade e 
nalguns concellos próximos, os· 
grupos promotores da iniciativa 

desenvolverán -actos informati
vos co fin de poñer aos viciños 
ao tanto dos perigos da contami-

nación ácida, asi como de metais 
pesados e dioxinas que traería 
consigo a planta incineradora. + 
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A NOSA HISTORIA 

número 6 

Traemos a estas páxinas os r~sultados das 
máis recentes investigacións dun fato de 

historiadores sociais nun ricaz percorrido 

histórico que ahrangue desde os albores da 
pedra até o natemento das primeiras 
indústrias. Os artigos que se oferecen 

queren fuxir dos ·encadres do academicismo 
-retórico, debruzándose sobre novidosas 

perspectivas no estudo da nosa sociedade, 

tomando µn progresivo e real protagonismo 
persoas e movimentos abeirados deica agora 
nas crónicas oficiais e alleas. 

Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS 
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. DEPORTES AUTÓCTONOS 

Con 24 equipas participantes na última edición 

A liga de chave de Compostela c.umpre 1 O anos 
R. DA CUÑA. 

En Compostela están a 
preparar a liga de chave 
que comezará no mes de 
Abril. Será a décima 
edición . O pasado ano 
participaron 24 equipas e 
280 xogadores federados. 
Este ano agardan que os 
inscritos aumenten 
considerábelmente pois 
os xóvenes están a 
acercarse a este deporte, 
que xa está a chegar aos 
coléxios. En- Quiroga 
tamén comezou o 29 de 
Xaneiro a terceira liga de 
chave, coa participación 
de 12 equipas. 

En datas tan significativas como 
as que están a viver este ano os 
xogadores e afeizoados á chave 
en Composte,la e a sua comar
ca, cómprenos reparar nunha 
traxectória que chega canda 
nós ri ca en número de partici 
pantes , torneos periódicos e 
partidas diárias. Nunha sort9 de 
dinámica continuada e anual ·os 
directivos desta agrupación te
ñen ccinquerido un maior reco
ñecímento social para este xogo 
popular, toda vez que a partici
pación da xente nova ten tamén 
experimentado un moderado e 

. esperanzador crecimento. 

Asociados desde o ano 84, foi 
realmente no 85 cando se deron 
a coñecer ao organizaren o "Pri
meiro Campionato de Chave de 
Santiago". Desde aque!a a hoxe 
o número de federados foi en 
aumento, até os douscentos oi
tenta da pasada liguiña. Foron 
tamén 24 as equipas participan-

Clube de chave As Viñas de Santiago. 

tes nas duas categorías, unha . bro .fundador, "ao comezo hou-
de ·primeira e outra de segunda bo que traballar forte , xa que a 
división, Segundo -Xesus F.eáns maioria dos xogadores estaban 
Aldrei , actual presidente e mem- repartidos . polos bares e as tas-

cas dos arredores da cidade. 
Pero como aqui se xoga como 
en nengun outro sítio da Galiza, 
ao pouco tempo xa tomos quen 

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

¡ En Quiroga come.zou o campionato o 29 de Xaneiro ¡ 
1 1 
· O Domingo ·29 de Xaneiro · deu semanas. Como novidade desta lo concello, a Consellaria de Fa- 1 

comezo en Qui'roga a Terceira edición destaca a preséncia mília e as bodegas Val de Qui- : 
Liga de Chave. Na competicións dunha equipa do município de O raga. Esta especialidade depor- : 
inscribíronse 12 equipas que xo- Caurel, concretamente da locali- tiva, que como os bolos, contou 1 

garán en cinco eiras. A competí- dade de Santa Eufémia. O cam- con forte implantación nas ribei- : 
ción terá un ha duración de 22 pionato está subvenci¡;mado po- ras do Sil.• : 

. 1 
-------------------------------------------------------~-------------------~ 

de botar a 
andar " . 

Unificaron 
a medi
da de ti
ro e o 
sistema 
de pon
tuación 

Acorda 
ron unha 

única di
mensión e 

peso para a 
chave e os pellos 

ao igual que o número mínimo e 
máximo de xogadores por equi
pa inscrita. Asemade decidiron 
que todos os clubes afiliados 
contasen con luz artificial na 
suas eiras ou campos de xogo. 
Elementos todos fundamentais 
á hora de desenvolver unha 
competición ampla entre clubes, 
e de non fácil unificación, pois 
"cando vamos xogar tora do no
so entorno, como fixemos al
gunha vez na Coruña, varian as 
dimensións e os pesos. E polo 
que eu sei, na zona de Vigo as 
diferéncias . inda son maiores, 
empezando palas dimensións 
da própria chave, que non ten 
nada ou case nada a ver coa 
nosa. Asi é moi difícil , case im
posíbel facer un campionato pa
ra toda Galiza". 

Neste caso , certamente as va
riacións son un elemento de ri
queza. Ainda se ben impeden a 
viabilidade dunha liga autonómi
ca global , perimitiran, no entan · 
to , a posibilidade de artellar dis
tintas confrontacións de ámbito 
local nas áreas con maior arrai
go. Sen dúbida todo un reto ca
rá o futuro . 

Pois velai que no caso compos
telán "ademais da liguiña oficial 
dos meses de Abril a Xuña, te
rnos os campionatos nas festas 
do Apóstolo e da Ascensión, que 
xa van pqla novena edición . En 
total , co apoio do Concello, gas
tamos máis de un millón de pe
setas ao ano. Non son prémios 
en metálico, senón placas, trofe
os, e tamén homenaxes aos ve
teranos que se van retirandc da 
competición. Nas festas entrega
mos os tradicionais carneiros ás 
parellas gañadoras". 

Alguns dos homenaxeados nes
tes anos lembran a chave, caso 
de Xosé Ferro e Xesús Boque
te, "desde os nove ou dez anos, 
cando se xogaba cunha madei 
ra e con pedras do camiña". Pa
ra eles, "a canteira é o bairro de 
Vidán , a escala por exceléncia 
·da chave . E Santiago o lugar 
onde mellor se xoga, porque na 
Coruña e en Ourense tamén se . 
xoga pero é diferente, dun xeito 
máis fácil ''. 

O seu desexo ao igual que o de 
outro ilustres veteranos, caso de 
Xosé Pardal e Urbano Ouro 
"C.hasco'', é pedir á xuventude 
"para que non deixen morrer· es
te deporte". 

O pasado verán, grupos de alu
nas dos coléxios "Don Sosco" e 
"Lasalle" comezaron a tomar-con
tacto e a lanzar. Compaxinando 
esta prática coa dos demais de
portes , aos que están habitua
dos. Mentres, nos arredores da 
cidade, vanse facendo torneos 
en todas as festas importantes.+ 



l 

GALIZA E ·MUNDO 

URBANISMO 

Abelardo Pardo, á esquerda, xunto a Agustín Arca nun recente pleno do concello de Vigo. A. IGLESIAS 

Abelardo Pardo· foi defensor 
e acusador _do proprietário 
da obra ilegal de Teis 
•P.C. 

O concelleiro vigués Abelardo 
Pardo cobrou alomenos 
110.000 pesetas como minuta 
das suas actuacións como avo
g ad o defensor de Francisco 
Guizán no proceso que iniciou 
contra este o Concello de Vigo 
por construir unha casa no bai - · 
rro de Teis que incumpria a 
normativa urbanística vixente . 
O expediente orixinouse no 
ano 1978, data na que o alcal
de, daquela García Picher, no
meou ínstrutor do mesmo ao 
funcionário Abelardo Pardo. 

A primeira senténcia deste ca
so, instando ao derrube da obra, 
emítena os tribunais en 1986, e 
no xuízo , segundo consta na 
senténcia, Pardo foi o avogado 
de Guizán. Desde aquela, hou
bo catro tentativas de derrubar a 
casa. A última, o Mércores da 
semana pasada, impedírona os 
viciños. 

_ Guizán admite a ilegalidade da 
sua obra, mais reclama unha in
demnización P.Ola demolición 

por dispor de licéncia municipal 
para os traballos que realizo u. 
Fontes municipais sinalaron que 
tal indemnización xa non é posí
bel por defectos de tramitación 
e vencimento dos prazos nos 
que debeu facelo constar. O 
próprio Pardo instou hai unhas 
semanas ao alcalde Carlos Prin
cipe para que procedese ao de
rrube da obra. 

Francisco Guizán converteuse 
nunha testemuña indesexábel 
para a fracasada comisión de 
investigación da presunta rede 
de extorsións urbanísticas de
nunciada en Vigo. Pediu compa
recer ante a mesma para repetir 
o qu~ xa dixera á prensa: como 
Abelardo Pardo se ofereceu a el 
para "arranxar o problema que 
tiña co Concello". 

O dia que debía prestar teste
muño, a sesión da comisión de 
investigación suspendeuse por 
enfermidade do seu presidente, 
o popular Ramón Cortegoso. A 
comisión ficou de feito disolta a 
semana última, antes de Guizán 
prestar ~eclaracióri . 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

O PP accedeu á .presidéncia 
desta comisión e Abelardo 
Pardo a participar na mesma 
ao imporse para a sua consti
tución e funcionamento o voto 
ponderado contra o parecer do 
governo municipal. Decidírono 
asi os votos do grupo mixto, 
formado por Agustín Arca e o 
próprio Pardo, desprazado Glo 
PP "até clarexar as suas vin
culacións coas presuntas irre
gularidades urbanísticas". Par
do, deica ese intre, era o ex
perto do PP en temas urbanís
ticos . 

A sua presenza na comisión de 
investigación foi obxectada po
lo grupo de governo polo con
trasentido que a mesma supu
ñ a ao converter a Pardo en 
.xuíz e parte. O PP non quixo 
en nengun momento recusar a 
Pardo como membro da comi
sión, e isto fixo que os repre
sentantes do governo refusa
sen comparecer na mesma, co 
cal ficou inutilizada. Perante a 
sua curta vida, Abelardo Pardo 
foi a única testemuña que pres
tou declaración. 
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QBXECCIÓN DE CONCIÉNCIA 

Descoñece se terá réxime aberto 

Miguel Anxo Abraira 
é o cuarto insubniiso · 
galego q~e_ vai a prisión 
•H.V. 

Ás dez da mañá do Martes 31 
de Xaneiro o insubmiso galego 
Miguel Anxo Abraira Sobrado 
ingresaba na prisión pr.ovincial 
da Coru·ña corídeado a unha 
pena de dous anos,. catro me
ses e un dia, acusado do delito 
de insubmisión . O resultado do 
xu ízo, celebrado en Lugo en 
Xullo de 1994, foi confirmado, 
tras apelación , en Decembro 
dese mesmo ano. 

Na Galiza hai tres insubmisos 
presos. Abraira súmase a ese 
número , ainda que mentres o 
lugués ven de entrar, o groven
se César Garcia Aguiño ten un 
pé fóra, xa que en Febreiro pa
sará do terceiro grao· de cum
primento penitenciário á liber
dade condicional. Outros dous 
insubmisos galegas , Manuel 
P'érez Rei e Christian Ferreirós, 
foron chamados a xuízo en 
Compostela os di as 1 e· 2 de 
Febreiro. 

Miguel Anxo Abraira ten 26 
anos, fíxose insubmiso en 
1987, cando optou por non acu
dir ao cumprimento da Presta~ 
ción Social Substitutória nunha 
residéncia da terceira idade ao 
non considerarse capacitado 
para desenvolver esa función . 
Foi o primeiro lugué? condena
do por esa causa. O indulto non 
chegou e o próprio encausado 
dixo que non lle "agrada solici
tar a amnistia dunha pandilla de 
malandros como é o Ministério 
de Xustiza". 

Tan pronto como Miguel Anxo 
entrou na prisión, comezaron os 
actos de protesta diante do ce)'l
tro de cumprimento da pena. · As 
seis da tarde dese mesmo dia, 
un autobus transladou ás portas 
da prisión a un amplo colectivo 
que deixou testemuña da sua 
oposición ao encadeamento de 
insubmisos. Para a meiodia do 
cinco de Febreiro está convoca
da unha manifestación diante do 
Governo Militar de Lugo. Tanto 
a CIG, sindicato para.o qué tra
balla Abraira, como o BNG, par
tido no que milita e polo que se 
apresentou nas eleicións xerais 
.de Xuño de 1993, como Galiza 
Nova e Adega, organizacións ás 
que está afiliado, monstraron a 
sua repulsa polo seu. ingreso en 
prisión e aproveitaron para pedir 
unha vez máis a despenaliza
ción da insubmisión. 

J. VÁZQUEZ 1 EL PROGRESO 

Abraira, como todos os insubmi
sos presos, é posíbel que dis
frute do réxime aberto -ainda 
que descoñece ,.,se será asi-, 
en todo caso terá que ir durmir 
ao cárcere da Coruña cinco 
dias á semana. 

Catro anos agardando 

"Estou indignado coa Xustiza 
española porque a min méten
me no cárcere por non facer a 
mili e outros, que _?rtellaron o te
rrorismo de Estado, andan a pa
sear por Lugo", dixo Miguel An
xo Abraira nunha roda de pren
sa celebráda en Lugo cinco dias 
antes do seu ingreso en prisión 
e na que tamén estivo presente 
o deputado nacionalista Emilio 
López Pérez. 

Miguel Anxo Abraira protestou 
non só pala condea, senón ta
mén polo feito de "estar some
tido a tortura psicolóxica du
rante catro anos sen saber cal 
seria a resolución xudicial ver
bo a miña situación de negati
va a cumprir a Prestación So
cial Substitutória". Abraira, co
mo os outros 60 insubmisos 
galegos, e os 12.000 de todo o 
Estado, tivo que padecer unha 
demora na. celebración do xuí
zo que se sumaba aos prolon
gados retrasos aos que se ven 
sometidos os obxectores entre 
o momento no que apresentan 
a sua declaración e cando son 
chamados a se incorporar ao 
servizo social".• 

Despedido por dar clases en portugués no INB de Carril . 
Profesor denúncia á Xunta por non lle proporcionar o contrato de ,traballo 
•A.E 

O profesor de Física e. Química 
no INB de Carril, Jesus Pérez 
Bieitez, ven de reclamar ante a 
lnspeción de Traballo os docu
mentos de baixa na Seguridade 
Social e o contrato laboral, para 
poder cobrar o seguro de de
semprego mentres se tramita o 
expediente que . lle incoou a 
Consellaria de Educación por 

dar clases en portugués. 

Suspendido das· .su as funcións 
en Novembro alegando a Con
sellaria a "gravidadé dos feitos", 
abríronlle un expédiente discipli
nar polo delito de dar clases en 
portugués e "avanzar escasa
menteno programa". O 30 de 
Novernbro cornunicáronlle for
malmente a suspensión, ainda 
que o documento ten como data 

de saida o 23 do mesmo mes. 
Con data do 24 aparee~ a aper-

. tura da expediente. 

·Jesus Pérez reclamoulle o con
trato á Xunta para poder ter 
aceso ao Seguro de Desempre
go. Pero a .Consellaria non llo 
proporciona, como tampouco o 
documento de baixa da Seguri
dade Social, atopándose que foi 
dado de baixa nela non só antes 

de deixar de prestar servícios 
como profesor, senón antes xa 
de sair a arde da Consellaria. 

A aCtuación de Educación prodú
cese despois de que un comuni
cado sen firma enviado pala aso
ciación de pais As Bridas, denun
ciase a actuación deste profesor. 
Anteriormente xa se producira a 
ameaza dalgun pai con botalo, 
asaltándolle o automóbil o 24 de 

Novembro. Pérez afirma que é 
obxecto de persecución "lingüísti
ca e de liberdade de expresión", 
queréndolle imputar cinco faltas 
graves na sua etapa no lnstitl.Jdo 
da Sardiñeira de A Coruña por 
defender as reivindicacións dos 
PNNs. Cita tamén os casos dou
tros perseguidos por temas lin
güísticos como Manuel Zebral, 
Mário Alonso Noceda, Sánchez 
Sobrado ou Gil Hernández.t 
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Q ESTADO A DEBATE. 

ADIANTAR AS ELEICIÓNS? 

Desde o Partido Popular hai unha cam
paña intensa a fin de adiantar as Elei-

. cións Lexislativas do Estado español, 
desde que os inquéritos lle dan unha in
tención de voto superior ao PSOE, que 
se ve favorecida frente. á opinión pública . 
polos casos de corrupción, e a case que 
demostración da intervención directa do 
Governo central na montaxe dos GAL. 
Os meios de comunicación privados, que 
esperan desmontar as emisoras púbJicas 
co PP, e unha grande_ parte do empresa
riaqo que desexa dar unha nova volta de · 
torca en matéria de contratacións, seguri
dade social e privatización das pensións, 
alentan o cámbio imediato. Teñen présa, 
e non poden, como lles pasa aos dirixen
tes do PP, esperar dous anos máis. 

Coido que detrás de toda esta batalla 
polo poder hai máis que o recámbio de 
dous partidos "democráticos e ociden
tais" no Governo. Todo indica qu.e hai 
forzas económicas moi poderosas que 
apostan por-un cámbio imediato na cú-· 
pula, para que todo siga igual ou pior 
para os sectores sociais máis débeis 
economicamente. Diría máis. Para acla
rar o proceso dos GAL, o tema Roldán, 
o caso Conde e de la Rosa, convén que 
non se adianten as eleicións. Xa. que o 
proceso eleitor9I opacaría estes temas, 
e con seguridade, unha vez no poder, o 

PP e os sectores económicos e sociais 
que representa, xa npn terian interese 
en seguir sacando os trapos sobados do 

teñen un importante crecimento económi
co neste momento- estarían na máis 
grande das bancarro,tas. Concretamente 

-qoverno anterior, a fin 
de evitar unha oposi- • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • 
ción a ultranza do 
PSOE, e continuar, 
mália o cámbio de go- 'O PP ten un 
verno, nunh.a situación " · O 
de inestabilidade poH- programa econOmlC 
tica. Asemade, dá a cheo de 
impr~sión, de que ta
mén o PP ten moito 
que agachar, polo que 
non coido que lle inte
rese chegar ao fondo 
nestes temas, por 
máis declaracións pa
ra a galería que se ta
gan. 

O outro argumento 
que se emprega deco
te para pedir a convo
catória de eleicións an
ticipad as, é que: a ' 
inestabilidade política 
non permite aproveitar 
o creeimento económi- . 
co. Esta é unha análi-

privatizacións e 
recortes socias, 

e un maior 
achegamento 
á patronal" 

a economía está a 
medrar agora nun 2-· 
3%, ainda que isto 
non evita unha meior 
precarización laboral 
e máis marxinación, 
porque non se trata 
só de aumentar a 

. produción, sehón co
mo se distribue. 
Tampóuco hai pro
blemas de governa
bilidade, xa que os 
votos de CIU e nal
guns casos do PNV 
aseguran un ha 
maioria suficiente 
nas duas Cámaras. 
Pero, ademais, re-

_sulta evidente · que 
esta dependéncia de. 
governabilidade dun 
partido tan centralis
ta como o PSOE de 
Clu asegura un peso 
evidente do factor 
autonómico, tamén, 

se· interesada, xa que esta incidéncia é 
so parcial, se far doutro xeito, ltália, Ar
xentina e o Brasil -estes dous últimos 

non se pode negar; un ha inclinación cara 
a direita que, de todas maneiras, seria 
máis pronunciada co PP. 

Nor:i hai ·argumentos para adiantar as 
eleicións desde unha postura de es
querda, a menos que só se barallen crí
térios partidistas e imediatistas, como 
fai Esquerda Unida, obcecada na parti
cular batalla entre Anguita e Felipe. 
·Cunhas eleicións anticipadas teríamos 
menos seguridade en que se esclareza 
a trama dos ,GAL, e saia toda a corrup
ción que hai nas altas esferas económi
cas e .nos partidos servidores do siste
ma, impedindo que a povoación poda 
sacar coriclúsións máis profundas des
pois do choque inicial, que sempre cau
sa pasividade ou reacción visceral, e 
dar lugar a un maior medre das forzas 
que como o BNG apostan polo cámbio 
real. Tampouco o cámbio permitiría fre
ar a política de agresións que está a 
praticar o PSOE cara a clase traballa
dora, xa que o PP ten un programa eco
nómico e social cheo de privatizacións 
e recortes sociais, e un maior achega
mento ás teses da patronal. No plano 
nacional, o PP no asegura un maior 
grau de autonomía, nen unha maior de
fensa da língua, da cultura ou da identi
dade histórica das nacionalidades do 
Estado, e hai nos executivos e profisio
nais que o dirixen en Madrid o Pp un 
claro chovinismo españolista, que mes
mo asusta aos conservadores e centris
tas bascas e cataláns. + 

·A ORGANIZACIÓN TEN CADA VEZ MAIS DIFICULDADES PARA DEFINIR O SEU INIMIGO 

En 1984 Herri Batasuna condenou o asa
sinato do senador socialista Enrique Ca
sas, levado a cabo polos Comandos Au
tónomos Anticapitalist_as. Os dirixentes 
abertzales chegaran a talar, naquela oca- : 
sión, da existéncia dunha posíbel trama 
dos servizos secretos do Estado para 
desprestixiar á organización. Tanto neste 
caso, coma neutros similares, HB pro-: 
nunciouse en contra de todas aquelas 
accións que poidesen conducir "ao en
frentamento civil entre os bascas". 

Pero as circunstáncias ·parecen ter cam
biado. Nos comunicados máis recentes, 
ETA decJara obxectivos militares, ainda 

. que con cartas salvedades, a políticos, 
directivos de meios de comunicación e 
ertzaint?as. 

Por outra parte, se ben é certo que as 
hlobilizacións masivas contra ETA come- . 
zaron coa própria trans'ición, tamén é ver~ 
dade que nunca como até agora seme
llan ter criado unha oposición consolida
da e a cada máis belixerante contra a or
ganización armada. Non é asi estraño ver 
desfilar poias · ruas dalgunha cidade bas
ca, e no prazo de moi poucos dias, duas 
manifestacións paralelas e contrapostas: 
as pro-ET A e as contra-ETA. Hai tamén 
outra particularidade: os cidadáns bascas 
que mata ETA (Ordó(íez era basco) son 
enterrados en vilas do próprio país, a ca
rón de viciños abertzales, o que produce · 
unha comoción diferente á dos atentados 
contra membros das forzas da orde de 
orixe foránea. 

Esta situación está a evolucionar de tal 
xeito que xa se fala da necesidade dunha 
"reconciliación", non xa entre españois e 

· bascas, senón entre os próprios bascos. 
Quer iso dicer que ETA está máis 'lonxe 
do seu obxectivo de liberación nacional 

. que hai dez anos. O seu inimigo é cada 
vez máis grande, en tanto que o campo 
de posíbeis aliados se reduce. · 

Outra mostra deste feíto é o encirrado 
~nfrentamento que HB mantén co PNV, 
ras antípodas do que sucedeu en lrlan-
~ . 

O REPLEGUE DA ETA 
MANuEt VEIGA / 

da, onde a concórdia entre forzas na
cionali'stas, outrora visceralmente en
frentadas, permitiu que se chegase a un 
acordq de paz. 

A ESTRATÉXIA DE ETA 

ETA, e por ende· HB, é a única organiza
ción do Estado español que mantán into
cados os seus pontos de vista desde 
1978. A sua tese, a prol da ruptura de
mocrática e do cámbio de marco xurídi
co-político, baséase na apreciación de 
que, desde a marte 

cando non a morte natural, de xenerais e 
maxistrados franquistas. Pero nengunha 
destas circunstáncias foi considerada 
ainda pala direción da ETA que dedica a 
Garzón epítetos similares aes utilizados 
contra os xuíces na ditadura e abstense 
de realizar valoración positiva nengunha 
sobre o esclarecimento da trama dos 

·GAL. 

En coeréncia coa análise da ET A, pode
ríase dicer que a realidade estivo a pi
ques de lle dar a razón o 23 de Febrei-

de Franco, o réxime • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· non cambiou en nen- . 

ro de 1981 . Despois 
de moitos meses de 
atentados constan
tes, os militares ame
azaron con tomar as 
rédeas do poder. O 
golpe; mália que 
frustrado, tivo certas 
secuelas: o exército 
comezou a patrullar 
a fronteira francesa 
e, sobretodo, criáron
se os GAL. Desde · a 
esquerda abertzale 

·só cabía unha valo-

gun aspecto funda
mental. En conse
cuéncia, o poder real 
seguiria a depender 
en boa medida dos 
militares que se impu
xeron palas· armas no 
36 e contra eles com
prirá dirixir as accións 
da organización. 

Tal análise está asen- · 
tada nalguns feítos in
dubidabelmente reais: 
a non depuración da 
policia da ditadura, a 
solidificación na cúpu-
la dos bancos das ta-
m rnas que· xa ocupa-
ban ese lugar durante 
o franquismo, etc. Pe-
ro nega o valor a me-
canismos de participa-
ción popular -moi de-
fend íbeis- como sorí 
as eleicións ou a posi-
bilidade, asi sexa inza~ 

'O movimento 
abertzale 

está a demostrar 
que é incapaz 
de encontrar 

unha saída política 
ás suas 

reivindicacións" 
ración: o poder esti
vo a ·piques de quitar 
a máscara democrá-
tica. 

ETA, polo tanto; en
controuse a ponto de 
culminar a primeira 
fase da sua estraté
xia. A segunda, con
siderada consecuén
cia lóxica da anterior, 
seria a de que os go
ve rn os estranxeiros 
condenasen a nova 

da de dificuldades, de expresarse através 
da~guns m~ios de comunicación. 

situación surxida en España e exixisen a 
Madrid unha negociación cos bascas. 

A entrada na Comunidade Europea mo
dificou tamén o estatuto dos militares és
pañois, ao tempo que o simples relevo 
xeracional produciu fenómenos tan indi
rectamente beneficiosos como o paso á 
reserva ou o in.gr~s9 .nas., ~l~~·~s pasivas, 

O esquema semella temerário, máxime 
coñecendo a dramática experiéncia do 
36 e a pasiva' atitude das póténcias 9ci
dentais naque! caso. E que dic8( desd_e 
Galiza, que se vería envolta nunha di
n.á~ica represiva allea por completo ás 

suas próprias circunstáncias? 

A segunda ocasión na que ET A estivo 
próxima, nalgunha medida, da "vitória" ou 
de algo alomenos que se asemellase a 
tal, foi nas conversas de Alxer. Nesta no
va etapa, HB fai profusamente bándeira 
da negociación como saída política, sen 
embargo non se pode dicer que ET A fo
se moi prolixa á hora de explicar o que se 
estaba a negociar, nen moi clara sobre o 
que estaría disposta a ceder. Os pontos 
da alternativa KAS semellan, ademais de
masiado esquemáticos e un deles cum
priuse en parte (a retirada da policia e da 
garda civil do País Basca) . Sen embargo, 
ETA lonxe de realizar unha valoración 
sobre os feítos, comeza a ameazar á no
va. policía basca. O replegue resulta de 
novo evidente, no sentido de que a defi
nición do inimigo faise máis ambfgua e 
xeneralista. 

CAL É A SAÍDA? 

Cal é entón a saída, tendo en canta que 
HB móvese nas coordenadas da ETA e 
que no Estado non se observan signos 
dunha maior comprensión do problema 
basca (velaí as acusacións contra as 
ikastolas ou contra o bispo Setié.n des
pois do atentado de Ordóñez). 

Fágase o que se faga desde Euskadi por 
descalificar con poderosos argumentos o 
cerrilismo español, de pouco serve se o 
movimento abertzale non é quen de arte-

. llar vias de saída política ás suas reivindi-
cacións. · 

Se hoxe se albisca algun camiño espe
ranzador, este é o de Elkarri, grupo paci
fista abertzale, formado inicialmente por · 
militantes· de HB, defensor da reconcilia., 
ción entre os bascos e do diálogo coa 
ETA, pero ao .mesmo tempo partidário de 
condena'r os atentados. A experiéncia de 
Elkarri, sendo políticamente menor, pode
ria acadar un importante relevo social, 
sempre e cando as partes actualmente 
belixerantes non teimen en seguir a mos
trar os seus perfis máis_duros. + 
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Q PROBLEMA DA AUGA 

o aforro de auga, ainda que posíbel, 'quita traballo ás construtoras_ 
... . 

O Plano Hidrolóxico de Galiza 
prevé gastar 23.000-millóns en 11ov~s encoros 
•XAN DOVAL 

Neste momento está en 
tramitación o Plano 
Hidrolóxico de Galiza
Costa, que af e eta o 44 % 
do território e a duas 
terceiras partes da 
povoación. O Plano 
oferece escasa releváncia 
ao aforro e optimización 
do consumo da auga, algo 
que de facerse evitaria a 
construcción de grandes 
infraestruturas co custo 
económico , social e 
ecolóxico que este tipo de 
actuacións conlevan. 

Segundo Xosé Manuel Veiras, 
que forma parte da equipa enca
rregada de presentar alegacións 
ao Plano Hidróloxico de Galiza 
por parte da Asemblea de Gru
pos Ecolóxistas e Naturalistas 
de Galiza (AGENG): "Hai dous 
anos a canle de Isabel 11 levou a 
cabo unha campaña de concien
ciación cidadá en Madrid para 
que os habitantes da urbe redu
cisen o consumo de auga. ln
vestíronse nesta campña 600 
millóns de pesetas e conseguiu
se un aforro de 202 millóns de 
metros cúbicos de auga. Oeste 
xeito o metro cúbico aforrado sa
eu a tres pesetas, cando o prezo 
da auga regulado polos encoros 
en construcción no ano 87 é de 
120 pesetas por metro cúoico. 
600 millóns contra 24.240". 

Carlos Muñoz, director do Servi
cio de Media Ambiente da Xunta 
considera tamén que neste Pla
no Hidrolóxico téñese poste as 
miras en asegurar a demanda 
prevista para o futuro, sen aten
der a xeito o aforro e tirar provei
to dos recursos. Muñoz confia, 
sen embargo, en que o Plano 

Os encoros seguirán a anegar as ribeiras galegas. 

verase mellorado no momento 
da sua aprobación pois as pro
postas de mellara "proveñen non 
só de grupos ecoloxistas, senón 
tamén de expertos na matéria". 

O Plano Hidrlóxico de Galiza re
gulamentará as actuacións na
quelas concas fluviais que disco
rran pola nosa comunidade en 
exclusiva, polo que a regula
mentación dos cauces principais 
-Miño, Sil ou Ecr é competéncia 
do Plano Hidrolóxico Nacional. 

O feíto de que ambos os dous 
planos sexan proxectos de 
grandes obras hidraúlicas ven 
motivado pola forza que ten o 
potente grupo da construcción. 

O ci~cuenta. por 
cento da auga 
destinada a 
regadio poderia 
ser aforrada. 

Asi , o primeiro anteproxecto de 
leí do plan estatal apareceu pu
blicado por primeira vez na Ga
zeta dos Negocios, incluso an
tes de que se enteirasen os 

membros do Consello da Auga. 
O obxectivo· principal e crear un 
sistema de trasvases. 

Medidas cara a redución 
do consumo 

A AGENG propón nas alega
cións presentadas toda unha 
série de medidas que "posibilita
rían a reducc ión do consumo 
nas áreas urbanas, na indústria 
e no campo e evitarían que hou
bese que emprender esas gran-. 
des obras, mot gravosas por to
dos os conceptos. Sobre o rega
dío, sinalan que consume o 65% 
do volume total utilizado. Case 
as duas terceiras partes do con
sumo na zona incluida no plan 

de Galiza-Costas levaas as 63 
mil hectáreas de regadio. O pró
pri o Plano Hidrolóxico si.nala 
que o cincuenta por cento da 
auga destinada a regadío pode
ria ser aforrada, mellorando 
-entroutras causas- as técnicas 

. de rega con métodos xa introdu
cidos no mercado. Non semella 
que exista a convicción de·ir por 
ese camiño xa que os orzamen
tos previstos incluen para solu ·· 
cionar os deficits de auga de re
ga, a construcción de novas en
c o ros cun investimento de 
23.700 mil lóns de pesetas , afec
tando a espácios de grande in
terese ecolóxico , en tanto que 
·para mellaras do regadío exis
tente tan só están prev istos 
1.500 millóns de pesetas. 

Outra das críticas que está a re- · 
cebir o Plano é a de que des
precia as necesidades de auga 
da própria natureza "algo básico 
segundo Vei ras se queremos 
posibilitar o mantemento da vida 

o animal e vexetal nas diferentes 
g: épocas do ano. Neste sentido 
~ suliñase que non hai asignada 

nengunha cantidade para a res-
. tauración hidrolóxi~o-fo restal , e 
ape.rias nada para a conserva
ción dos espácios de maior inte
rese natural. Dos 9.000 millóns 
de partida denominada medio
ambiente hidraú lico, apenas un 
~atro por cento dos orzamentos 
previstos, a maioria van destina
dos á adecuación de marxes e 
delimitación do que é. o domínio 
público hidraúlico, algo que non 
se considera estrictamente co
mo prote.cción ecolóxica". 

Sobre a posibilidade de facer 
negócio coa auga, vendéndoa a 
comunidades máis necesitadas, 
tanto o director de Medio Am
biente da Xunta como o voceiro · 
dos grupos ecoloxistas conside
ran que sería "complicado e 
custoso".+ 

Comerciantes da Coruña culpan · aos aparcadoiros 
soterráns das inundacións que sofren 
• XAN DOVAL/ A CORUÑA dacións que se rexistraban eran 

de augas fecais. A rede de SlJ-
Hai un grupo de comerciantes midoiros que as conducía até o 
coruñeses que, en canto come- porto pesqueiro , en pleno cen-
za a chover, non pegan olio po- tro, non daba para máis. Agora 
las noites. Botan a pechadura o que preocupa é que as augas 
do comérico e levan no peto o que inundan eses sotos son lim-
número de teléfono dos bombei- pas. O problema das augas fe-
ros, pois non seria a primeir"a cais agárdase que se solucione 
vez que teñer;i_ que chamalos pa- co colector xeral que levará a 
ra achicar a auga acumulada procallada mar adentro. 
nos sotos dos seus estab~leci-
.mentos; todos eles situados na Para os comerciantes afectados, 
zona máis céntrica da Coruña: esa aparición de augas limpas 
os Cantóns e os seus arredores. nos baixos dos seus estabeleci-

mentos poderia ter a sua expli-
Estas inundacións xa veñen de cación en que as correntes sote-

. vello, pero até hai uns . meses rráns orixinais foron cortadas po-
eran esporádicas e de menos vo- los muros dos aparcadoiros. As 
lume. Agora é diferente. A causa autoridades municipais, segundo 
hai que buscala n-as obras do no- comentaron a alguns dos afecta-
vo aparcadoiro soterrán que se do.s, tañen previsto contratar a 
esta a construir no Cantón. un experto independente para 

iniciar unha investigación. 
A novidade nestes días é. que 
estas aparcadoiros xa non só se Rotas várias conducións 
anegan por dentro cando chova, de alcantarillado 
senón que producen inunda-
cións nos seus arredores. Con No decurso das obras dos apar-
anterioridade as escasas . inun- cadoiros resu.ltarañ rotas várias 

.'Y 

conducións ,do alcantarillado da 
cidade, e mesmo, en máis de 
unha ocasión, o cimento que so
braba era tirado directamente a 
algunha das tubarias da mde de 
sumidoiros o que, facilmente, te
ria provocado a sua obstrución. 

tes resultan certas, fará falta un 
importante inversión para solu
cionar a desfeita, pois ·seria ne
cesária unha rede de canaliza
ción das augas de chúvia que 
as derivase cara o mar. 

Se as sospeita dos comercian-
Mentres a situación non se solu
cione, os comerciantes da área 

Ortega ~· Gasset / .Ylontesa 
Pza. lmlcpcndcnria. 2 
Pza. Cibeles !P. Prado¡ 
Pza. Cibcks (subterráneo) 
Pza. Cortes. 6 
Serrano. 108 
Serrano, 76 
Goya / Akaltí ' 
Go~·u. 63 
Goya. ~I 
(io~·u, 23 
Pza. Romu. 3 
O'Donell,55 
\arvacz. 2~ 
Martín Soler. 10 
Est. Auto. Auto Res 
Pia. Sto. Domingo 

A NOSA TERRA. 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

Gran Vfa. 27 
(;ran Vía. 39 
Gran Víu. 60 
Gran Víli,23' 
Gmn Víu. 2~ 
Ciran Vía I Montera 
011111Víu. 38 
Ciran Vía, 26 
Gmn Víu. 54 
Ciran Vía, 30 
Gral. Pcrc\n. 16 
Orense. 2 
Bral'o :vturillo / S1a. _Engrat'ia 
c;tu. Cuatro Cuminos. 5 

Reina ViL'toriu. ~1 
.Juan XIII, 9 
S. Feo. Sulcs. 28 
Citu. l.ó~7. de Ho~·os 
Grul. :vtosL'tmltl. 1 
Concha E~pin11, 6 
Pri rn:csu. 2.l 
Cuesto S. Vicente, 6 
Prinma.S6 
Fuencurral, 111 
F.icnl'ttrl'lll. 11 ~ 
Pzu. Sta. Hürbara 
Puerta del Sol. 1 
Puertu del Sol. 6 

do Obelisco, que é a afectada, 
solicitar:on a intervención da Cá
mara de ComériCo, lndústria e 
Navegación que conta cun grupo 
de expertos en urbanismo. Este 
organismo, con todo, limitouse, 
até agora, a enviar unha carta ao 
Concello dando co.nta da preqcu
pación dos comerciantes.• 

Pucrla del Sol. 8 
Puerta del Sol, 16 
Pui:r1a clcl Sol. 1 J 
P. Recoletos, I~ 
Akalt\. 46 
Akulü,50 
P1.u. Cullao 
Eduurdo Dato; 21 
\foynr. 5 
Pin. Isa bel 11 
Grul. Yugll~. 2 . 
fomcisco Ciernls. H 
Cup. Huyu / Brnvo \ilurillo 
Moteo lnurrio, ·' 
Pza. Cuzl'O !Hotel 1 

P·1.u. Cuzco !pures Custellunn I 
Gral. Yagüc., ~O 
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X 1987 o completa 
XI 1988 6.000 pla o (16 tomos) ao XII 1989 D 
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ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A NOVA CIRURXIA 

Xosé Manuel Otero. Vich, inv4 

'Os problemas clásicos das operacións de cervi1cais 

• G. LUCA DÉ TENA 

A fusión cervical de 
· rosca, invento do doutor 

Xosé Manuel Otero 
· Vich, aplícase xa en 

todo o mundo. A nova 
técnica de enxerto evita 
os traumas dos sistemas 
anteriores, elimina dores 
postoperatórias asi 

· como os fallos da 
prótese. Despois de 
apresentalo no 
Congreso Mundial de 
Neurocirurxia de 
Toronto, o ano 1985, 
transnacionais de 
material médico se 
interesaron por esta 

. patente que superou 
todas as precedentes 
para tratar os problemas 
de cervicais. O doutor 
Otero Vich, membro do 
Servizo de Neurocirurxia 
do Hospital Xeral de 
Vigo, explica nesta 
conversa o nacimento e 
realización da nova 
técnica cirúrxica. 

En que consiste a técnica ros
cada? 

Basicamente, na introdución dun 
inxerto na coluna .cervical , que ser
ve para estabilizar as vértebras. A 
sua novidade é que ven sustituir 
outros procediméntos que empre
gaban enxertos de estrutura lisa. 
Con estoutra clase de enxertos 
trátanse desde hérnias de disco a 
fracturas vertebrais e todo o amplo 
grupo de enfermidades espóndilo
artrósicas que en maior medida 

· afectan ás estruturas nerviosas da · 
canle medular. Até o de hoxe esta 
clase de enxertos era de estrutura 
lisa e tiñan que se entalar entre as 
vértebras a base de martelazos. 
Era un xeito relativamente traumá
tico de engastallalo nunha estrutu
ra que ten a médula detrás, o que 
pode dar lugar a contusións . A re
visión da literatura desta clínica, 
xunto da própria experiéncia per
soal coas técnicas clásicas, sobre 
todo a de Cloward, que a final dos 
50 introducira esla técnicas, foi a 
que me .fixera pensar nun sistema 
que aforrase no posíbel estes in
comenenntes. A diferéncia básica 
está en que a vella técnica consis
tía en cravar un cravo e esta nova 
en meter un torni'llo. Co tornilllo 
calcúlase a xeito a velocidade de 
penetración. 

Que mellora representa o pro
cedimento con relación aos de
nanteriores? 

Tres fundamentais ao meu ver. A 
introducción roscada do enxerto 
no burato ínter-vertebral non se 
fai de forma traumática e en todo 
momento vai calculada a profun-

'Q feito.de que esta 
técnica se 
desenvolvese en 
Vigo converteunos 
en lugar de 
referéncia na Galiza . . 

e todo o mundo'. 

didade sen necesidade de empre-
. gar o martelo. Práticamente que

daron eliminadas as temidas con-· 
tusións medulares, as dores radi
culares post-operatórias ou as ro
turas do enxerto. Despóis están 
as propriedades físicas da rosca 
que lle dan unha meirande potén
cia de fixación no espazo .inter-

. vertebral , o que reduce o índice 
de expulsións parciais ou totais 
práticamente a cero ; noutra clase 
de enxertos, o índice de expul
sións chega até o dez por cento . 
E derradeiramente, o enxerto ros
cado ten unha superfície de con
tacto · maior ca o liso . Pode de
mostrarse que o roscado ten ca
pacidade para soportar maior pre
sión e con iso o índice de angula
cións é menor. 

O ovo de Colón 

Como puido tardar tanto en de
senvolverse un procedimento 
tan sinxelo? 

As ideas sinxelas están na man 
de calquera. É o conto do ovo de 
Colón . Se cadra o máis difícil é 
convertelas en realidade e chegar 
a difundilas. Habia tempo que se 
buscaba unha técnica que evitase 
as constusións medulares que 
podian producir alteracións neu
rolóxicas , ás veces irreversíbeis . 

As novas técnicas cirúrxicas 
adoitan aparecer onde hai inci
déncias críticas das enfermida
des que veñen solucionar. 

A Galiza é un lugar con incidéncia 
alta de artrosis cervicais. Dunha 
parte está o clima que produce 
enfermidades reumáticas e o reu 
matismo actua sobre os osos . 
Despois está o costume de levar 
pesos na cabeza, que hoxe decae 
a olios v.istas pero que ainda se 
mantén. A cervical é a que man
tén todo ese peso. Unha lenda 
pretendía que os pesos na cabeza 
melloraban a coluna. Na realida
de, o que podían dar é mellar figu- . 
ra porque abrigaba a estirar as 
costas. As modelos tamén apren
den con libros na cabeza. Obvia- · 
m·ente, .unha cousa é praticar con 
tres libros, e outra levar cincuenta 
quilos na cabeza durante moitos 
anos. No Xeral de Vigq operamos · 
máis de cen casos de cervicais ao 
ano, que é moito. 

Con que meios contou para 
acadar este melloramento 1 

Con ne 
apoian 
experl 
Hospit1 
drid . e 
conxel1 
outro d 
85 put 
naf of 
enxert1 
que SL 

simplif 
Axudot 
Pfástic 
no vos 
de par 
roso e 
consta 
xa rev1 

r----



GALIZA_E MUNDO 

1, ¡nventor da fusión cervical de rosca 

~rvi:cais quedaron reduc.idos práticamente a cero' 

de· 
nto 

1an 
de 

il é 
gar 
se 

3.Se 

1ue 
eu
eis. 

lCia 
1ha 
JCe 
eu
os . 
!Var 
cae 
se 

an
ida 
eza 
da
gu- -
as 

en
vía- · 
con 
!nta 
itos 
nos 

: ªº 

ara 

Con nengun oficial , ainda que me 
apoiara o Xeral. Fixera un estudo 
experimenta l en cabuxas , no 
Hospital Puerta de Hierro de Ma
drid . Operábaas con enxertos 
conxelados, un deles homólogo e 
outro do próprio animal , e no ano 
85 publiquei un traballo no Jour
nal of Neurosurgery. Aparte do 
enxerto , preparei novos aveños 
que sustiuiran aos anteriores e 
simplificaran o método clásico. 
Axudoume nesta trela a empresa 
Plásticos de Galicia . Con estes 
novos trebellos eliminábase gran
de parte dun instrumental nume
roso e complexo. Este material 
consta dun motor eléctrico de bai
xa revolución , para reaizar o bu-

Fotografías: ANXO IGLESIAS 

rato inter-vertebral e dun separa
dor-guia que fai máis doada a ex
tracción do enxerto da crista ílica 
do paciente. Outro aparello é un 
retractar inter-somático que facili
ta á extirpación dos restos dana~ 
dos do disco inter-vertebral. 

Catro mil operados 

Pode dicerse que a fusión cer
vical roscada sustitueu aos ou
tros procedementos en todo . 
mundo? 

Si. Claramente. No ano 84, apre
sentouse a técnica en España 
pala primeira vez . Cloward axu
doume moito . Despois do último 

'Ca enxerto roscado 
intervimos 
trescentos enfermos 
aqui e en todo o 
mundo xa van 
operadas entre 
catro e cinco mil 
persoas'. 

artigo que publiquei hai dous me
ses no Journal , mandoume unha 
carta moi agarim-osa. Superamos 
os trescentos enfermos intervidos 
aquí e en todo o mundo xq. van 
operados entre catro e cinco mil 
persoas. 

Como se difundiu a técnica? 

Despois do prémio que me dera 
a Sociedade de Cirurxia da Gali
za no 84, o sistema foi divulgado 
en España . Un ano despois , a · 
técnica foi apresentada durante a 

· celebracion do Congreso Mundial 
de Neurociruxia que se celebrou 
en Toronto, e nese mesmo ano 
publicouse no Journal of Neuro- · 
surgery. En causa de meses, 
duas importantes indústrias de 
material cirúrxico interesáronse 
pola técnica e incorporárona aos 
seus catálogos, con patente to
talmente nosa. Desde aquela, o 
sistema impúxose en todo o 
mundo. 

As listas de espera do se,guro, 
non impiden que a fusión cervi
cal roscada poida beneficiar a 
todos os que o precisen? 

O feíto de que esta técnica ·se de
sevolvese en Vigo converteunos 
en lugar de referéncia na Galiza e_ 
todo o mundo: lsto fixo que a lista 
de espera non mellorase senon 
que aumentase. Neste momento 

- ternos mas de oitenta persoas en 
lista de espera.+ 

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

~Como non se me ocorreria a min!# ,,. 

Tardou en ser recoñecido o 
novo sistema? 

No momento en que operei al
guns enfermos e comprobei que 
o enxerto respondia ben, fun 
aos Estados Unidos para talar 
con Cloward. Tirei do peto o en
xerto . que preparara cunha -má-

. quina especial, deseñada por 
min e amoseillo. Tratándose do 
autor dun enxerto que estaba en 
uso en todo o mundo, é com
prensíbel que atendese con cer
·to cepticismo ao recén chegado 
que lle trae un novo invento. Pe
ro Cloward quedou mirando pá
ra el uns tr,inta segundos e dixo 
como non se me acorrería isto a 
mini Enton colleume da man , 

. cun xesto de patriarca bonho-

me, e levoume con el canda a 
empresa Codman de instrumen- _ 
tal cirúrxico. "Esta é a r:nellor 
modificación ql_!e se ten feito da 
miña técnica -dixo- e ten que ir 

.adiante". De a pouco comezaron 
a fabricar o instrumental para 
aplicar o novo enxerto. No en- . : 
tanto, a Unilab in.iciaba a fabri - 1 

cación dos implantes, que facili
tan a intervención. Despois de 
operados, moitos pacientes 
quéixanse m_áis da dor nos· ca
dris, dos que se tira o oso para 
enxerto, ca da intervención nas 
cervicais. Esta é a razón de apli
carlles un enxerto de orixe bovi
no, que ven coa rosca prepara
da e evitan os problemas de ter 
que extraerlle ao mesmo pa
cie8te o material do enxerto. + 
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Terra de contrabandistas · 
O contrabando é a principal empresa de Xibraltar e da Liña da 

· concepción (Cádiz) que está á sua beira. O diário EL MUNDO calcula 
nunha reportaxe que 40.000 p~rsoas viven na Liña do comércio. "O 
contrabando de tabaco e de hachís constituen a fonte de ingresos 
imprescindíbel ou complementar para un sesenta por cento da 
povoación. A cultura do matuteo (o costume de comprar en Xibraltar · 
e vender en España a un prezo superior) ven de vello. A liña da 
Concepción foi terra de piratas desde o Tratado de Utrecht. Esta 
cidade non será nunca a Galiza, pero si Medellín . As famílias cobran 
por gardar a droga. Hai quen cobra por vixiar á quardia Civil, outros 
por avisar e moitos por descargar. Cavan sotos, amañan as 
suspensión-s dos camións, inventan falsos fundos e pasan o hachís 
en cartóns de tabaco. Todos· son unha famíl ia: a família que 
permanece unida e traballa unida na leí do silenzo. Na Liña viven 
65.000 persoas e calcúlase que 40.000 estan comprometiáas dun 
xeito ou doutro no contrabando de todo tipo de artigas e sustáncfas. 

· A depresión económica e cúltural consolidou o contrab_ando. O 
contrabandista non só non é un delincuente senón que é apreciado 
como un heroi que mantén á sua família con risco da sua vida e da 

. sua liberdade. Poderán seren ilegais , pero socialmente non os 
consideran fóra da lei. Entre 2000 e 2500 mozos traballan no tabaco 
e o perfil meio destes contrabandistas parte dun fracaso· escolar 
case xerálizado. Malíciase moito que unha supresión 'radical do 
contrabando aumente a delincuéncia. O nível de vida (dun 
contrabandista) é de 20.000 pesetas diárias . Grácias aos car.tos do 
tabaco , non se rouba, pero se falla o Winston .. : ".~ 

Levantar o sítio con murallas 
Catro meses despois do comezo do proceso de paz no Ulster, 
Meadbh Gallagher trata no semanário .AN PnoBIACHT sobre a 
·posición dos unionistas. "O que queren.os lealistas é que os 
nacionalistas renúncien para sempre ao remate da división artificial de 
Irlanda. En nome do sentido comun , reclaman que se levante o sítio -
contra os protestantes do Ulster para criar unha nova atmósfera de 
estabrlidade e seguridade, que abra o camiño á reconciliación e ao 
desenvolvemento político . Dinnos que para levantar o tal sítio·temos 
que reforzar o baluarte que arrodea aos que dinque están sitiados. Os 
lealistas comprométense a tratar aos nacionalistas irlandeses que 
están dentro da muralla mellar que o fixeron desde a partición. Martin 
Smyth fala dunha lrland,a do Norte mellorada e David Ervine dunha 
Nova Irlanda do Norte . Smyth cita a Craig e Ervine a Carson, ambos 
e dous oranxistas para .recomendar que miren ben potas minorías. 
Acaso oferecen un trato idéntico? Non. O que prometen é mellar . 
atención . A história dos seis condados demostra que o compromiso 
bilateral entre os traballadores Jealistas e o Estado británico foi na 
realidade unilateral. Os traballadores lealistas estaban cheos de 
esperanza pero quedaron ; como di Bernadette McAliskey, igual que a 
·peseta que miraba aos dous reais por riba do ombreiro. • 

Hiroshima para entenderse. 
O NrnoN KEIZAI SHIMBUN de Toquio comenta a iniciativa 

· norteamericana de comemorar o cincuenta aniversário do 
esnaquizamento atómico de Hiroshima é Nagasaqui, cun selo.ae 
correos que levase a lenda A Bof1}ba Atómica Acelera o Remate da 
Guerra 1945 . "Ese selo non se podia aceitar pola razón óbvia _de 

. que xustificaba o uso das armas nucleares. Moitos xaponeses 
sinalaroh que o selo era de feito o refrexo dun sentimento que 
prevalece r;ia opinión norteamericana. De certo o Xapón ten que 
considerar como lle doera ao povo norteamericano o ataque por 
sorpresa a Pearl Harbour. Pero o feíto de invocar este argumento 
trae a conta outros asuntos. Por exemplo, á canta xente se retiren os 
xaponeses cando invocan o sentimento nacional .en xogo? Que se 
pode pensar dun país protexido polo paraugas nuclear dos Estados 
Unidos, que ao mesmo tempo está pala abolicion das armas 
atómicas? ( ... ) Quen dixo que despois da Guerra Fria teria de vira 
guerra económlca, non andaba descamiñado. Pero a nova situación 
trouxo máis inestabilidade. • 

. -

. ) 
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LATINOAMÉRICA A FERVER 

O PETRÓLEO CAPITALIZA A ECONOMIA DA REXIÓN EN DISPUTA C 
Unha escaramuza fronteiriza pode dedvar en guerra entre o Ecuador é o Peru. 

O território selvático en discusión, cobizado polo seu petróleo, foi percorrido polo naso 
colaborador Primitivo Carbajo que realiza aquí unha ricaz 
zona mergullada en grandes problemas económicos e for 

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

As g~erras d~ Peru 
m PRIMITIVO CARBAJO 

Todos os días había balacera, 
por unha mina ou por unha puta. 
Por desesperación. Francisco 
López, un aventureiro de Riba-

1 dávia, foi o primeiro en falarme 
da Serra do Cóndor hai cinco 
anos, nur;i hotel de Quito. El an
daba a conquistar altos intereses 
de empresas e do governo ecua
toriano para sumalos ao seu pro
xecto de meter maquinária pesa
da na procura do ouro daquel te
rritório estritamente sen leí . Mon
tañas de ouro: unha das reser
vas máis importantes do mundo. 
En estado absolutamente selva-· 
xe: non había camiños, un caba
lo pagaba a pena dunha bala no 
recordo de calquer carreiro e nos 
campamentos- chulos armados 
até os dentes vixiaban as ·colas 
diante da tenda de luz vermella, 
nunha réplica crispada ·da Cándi
da Erendira que García Márquez 
situóu neutro deserto. 

O território mede agora 270.000 
quilómetros cadrados que in
cluen unha costa agradábel e ri
ca en pescarías, unha serra or
nada polos máis vistosos vol-

. cáns e unha selva de forte po
tencial petrolífero. Mais Ecuador 
non supera o complexo da am
putación. Do expólio peruano de 
1942, a Administración mantén 
un axioma que circula xunto ao 
escudo do membrete oficial : 
Ecuador ha sido, es y será un 
país amazónico. Non esmoreceu 
así a memória histórica , porque 
é na canea do Amazonas onde 
Ecuador sofreu os meirandes 
expólios territoriais, até o ponto 
de que os seus límites xa non 
chegan ao Grande Rio , cando 
este foi descoberto por unha ex
pedición que precisamente par
tiu de Quito . 

Os dous lados 
da fronteira 

De feito, Francisco López viña 
curtido de Colórilbia: Comproba
ra xa aló, e case caía baba ao 
contalo, o grandioso impacto 
dos disparos que saen dunha 
Magnum . Na Serra do Cóndor 
conviña levar tamén fusil. Era 
unha terra de ningué'n á que 
chegaban os fuxidos da Xustiza 
e outra xente empurrada pola fa
me, pelas gañas de facerse rico 
cun pelotazo mineiro ou por cal
que causa de desesperación. 
Escollían unha parede da mon
taña e púflanse ali a picar como 
petos de sol a sol. Os consu- · 
mos, do millo á cervexa~ acada
ban prezos fabulosos. Alguns 
destes mineiros morrian .de fa
me, des-hidratados, no estarzo 
de buscar a veta; a outros matá
baos o volu~me das suas débe
da~ cos prestamistas que lles 
compraban as pepas douradas e 
outros, en fin, quedaban sepul-

O petróleo, que en 1914 comezou a explotar a Standard Oíl, non seviu para ~car da miséria á rexión. ANXO IGLESIAS 

Crucei en duas ocasións, en am
bos os dous sentidos, o paso fron
teirizo de Huaquillas (Ecuador) e 
Aguas Calientes (Peru), que fixa o 
río Zarumilla. Ambas povoacións 
vivían do contrabando e saqueo 
ao viaxeiro . No lado ecuatoriano 
miudeaban as patrullas e mais os 
postas militares e, baixo un sol de 
xustiza, esforzados reclutas con 
arreos de campaña marchaban a 
paso lixeiro pola estrada, precedi
dos dun carriño de xelados que 
nos descansos lles adozaba o so
focón. O exército tutelaba a vasta 
extensión que os litíxios fronteiri
zos despovoara. 

1 tados polos desprendimentos 
das toupeiras que ian abrindo. 
Ninguén sabia de certo a identi
dade dos martas, pero raro era 
o dia en que non caia alguén. 

be cando en vez aparecían por 
eses campamentos anárquicos 
da Serra do Cóndor sicários con 

De c~ndo en vez 
aparecian por eses· 
campamentos 
anárquicos da 
Serra do Cóndor 
sicários con papeis 
e pistolas 

papeis e pistolas. Os papeis di
cian. que determinados territórios 
pertencian á empresa X e que os 
mineJros que os explotaban de
bían abandonalos ou traballaren 
a comisión dos seus achádegos. 
Non era doado convencelos. As 
pistola$ sentenciaban o acorde e 
tampouco nestes casos había 
quen parase para contar os mot
tos. Eran ninguén. 

: Policia peruana nunha rua de !quitos, importante cida.de da rexión. 

Ao de Ribadávia fodíalle terse 
que preocupar da miña escolta 
nese interno dourado. Parecía 
que as causas non lle ian ben co 
Govemo. Quería meter na serra 
unha maquinária mastodóntica 
para explotar industrialmente as 
suas minas , pero isto supuña 
empregar outra para facer os ca
miños polos que desprazala. Un 
día, despois desas conversas, 
despediuse á francesa e non sei 
que foi do. seu faraónico proxec
to, pero eu fiquei coa cabeza 
quente palas suas histórias, e no 
mes seguinte que esteven a per
correr Ecuador atopei outras xen
tes que as corroboraban. A serra 
do Cóndor era. un lugar mítico ao 
que ninguén se prestou para me 
acompañar. Polo mesmo medo 
que eu collin de achegarme só. 

Todo o mundo no Ecuador reco
ñecia. na reivindicación dese te
rritório un latente casus belli, que 
podía ser activado da noite á ma
ñá. A povoación está sensibiliza
da patrioteiramente polos limites 

da nación e non agacha a sua 
versión, de país pequeno e abai
xado, polo Peru. Ecuador adop
tou o neme da ' liña equinoccial 
en 1830, ao se segregar da 
Grande Colómbia aglutinada por 
Simón Bolívar. A partir dese in
tre, os seus viciños --Cólombia, 
Brasil e máis ca ninguén Peru
líanse a bocados co seu territó
rio . O último foi ese de 1942, 
cando perde diplomaticamente 
no Rio de Janeíro 174.000 quiló
metros cadrados a prol do Peru. 

Ninguén daba no Ecuador por de
finitiva a fronteira. O protocolo do 
Río que a marcou axiña viuse im
praticábel porque os debuxos que 
fixeran daquela errraban sobre o 
terreo o curso dalguns ríos que 
servían de referéncia.. . De xeito 
que no Eéuador non se atopan 
mapas actuais do Peru, como se 
os perseguise a censura, e os 
que se venden do próprio país in
cluen invariabelmente os limites 
de anteriores grandezas para su
bliñar a grandeza da rapiña. 

O rio Napo, afluente do Amazonas, cruza a rexión en conflito. 

O Peru pasaba por unha das si
tuacións máis dramáticas da sua 
história. O Governo do impresen
tábel Ala Garcia perdera o con
trol sobre un tércio do território 
nacional, sobre o que se multipli
caban as difusas frentes de gue
rra que impuñan Sendero Lumi
noso e o Movimento Revolucio
nário Tupac Amaru, ás veces en
frentados entre si . O resto púñao 
a bancarrota económica como 
consecuéncia da guerra, da in
competéncia e da corrupción 
máis absolutas, que facian temer 
pola desaparición do Estado. Mi
les de famíli~s sen salário nen 

Ecuador adoptou 
o nome da liña 
equinoccial en 
1830, ao se 
segregar da 
Grande Colómbia .. 
A partir dese intre, 
os seus vici ños 
líanse a bocados co 
seu te.rritório. 

L-----~-----------------~---~---------------------------~-----------~------~-~-----------------------------------------~----------~-----
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O ECUADOR 

¡descripción da vida nesta 
es.contradicións internas. 

--------------------------, 
emprego resolvian a vida sen 
vislumbraren termos nen al
ternativas á fame cotiá, sen a 
menor certeza de dispor ao 
dia seguinte de ·cousa que co
mer. O instinto de sobrevivén
cia estimulaba o roubo e non 
había moral superior para de
nigralo. Sobretodo se as víti
mas chegaban do estranxeiro 
como lucidos perifollos en- ex
cursión. Por coimas ou cote
los, non había quen de esqui
var esa peaxe. 

No Ecuador acusan aos perua
nos, antes ca nada, de la
dróns, e lago de cobizosos da 
cor verde do seu território ime
diato de bananos: entre a fron
teira e Guayaquil. De certo, ao 
Sul de Aguas Calientes come
za o deserto costeiro que os 
fluxos da Corrente de Hum
boldt espalla ao longo de todo 
o subcontinente. Poden pasar 
anos inteiros sen chover unha 
pinga e, de súpeto, por influxo • 
da corrente do Niño, as chú
vias torrenciais precipitan a ca
tástrofe. Parei un par de sema
nas comendo o pó viaxeiro da
queles areais. 

Tumbes foi o primeiro ponto 
de atraque da tropa pizarrista. 
O petróleo capitaliza a econo
mía da rexión desde 1914 en 
que comezou a explotalo a 
Standard Oil. Hoxe os xaci
mentos, exaustos, pertencen 
á estatal Petroperú. Talara se
gue a ser a capital petroleira 
do país e o rosto máis indese
xábel da petroquímica: unha 
pseudocidade encravada nun
h a sorte de xigantesca fo
chanca da chaira desértica, 
que aló chaman expresiva
mente tablazo. 

En Tangarará ergueu Pizarra a 
primeira povoación española do 
Peru, hoxe unha aldea de barro 
e miséria esquecida polos fas
tos do V Centenário. Aí estabe
leceron a cabeza de ponte para 
seguir a pegada de Atahualpa. 
Eu fixei a miña base en Piura: 
"Apenas vin naquela cidade ho
me que non fose torta o cego", 
repetían os cronistas. Por culpa 
dos mosquitos. Merquei prata, 
tirada de prezo, en Catacaos 
("Os españois sempre gastaron 
desta prata", díxome con retan
ca o tendeiro) e, namorado da 
sua meória, busquei en Paita o 
rasto de Manuelita Sáez, a 
amante histórica do Liberdador. 
É un dos principais portas pes
q u ei ros do Pacífico, .daquela 
copado pola frota soviética, de 
igua~ xeito que as multinacio
nais copaban os xacimentos de 
fosfatos do deserto de Sechura, 
cuxas variacións deteminan to
da esa rexión fronteiriza. 

Alguns arrozais na beira de 
rios mortos, alguns algodoais, 
alfarrobeiras que matan a fa
me dos burros e das persoas, 
coas chibas e mais a chicha 
que fan do millo . Ninguén pida 
máis. Por isa os ecuatorianos 
senten a envexa dos perua
nos. Pero nesa guerra, creo 
eu, non hai causa que non se
xa a necesidade de entreter a 
.dous pavos que peden traba-
11 o e comer . Parodiando ao r 
mestre Haro, que estafa! Ou- : 
tra máis das patrioteiras. • , 1 

. 1 
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É presidente da Confederación de Nacionalidades lndíxenas 

Lucho Macas 
'A liberalización da terra é unha catástrofe -p-ara os 
indíxenas ecuatorianos' 
• VÍTOR M. SIXTO / ECUADOR 

O território en desputa por 
Ecuador e Peru é 
basicamente selvático. Os 
habitantes son os indíxenas 
que reparten o seu território 
entre diferentes estados, e 
que finalmente son as 
vítimas dun expólio secular, 
non sendo recoñecidos o 
seus direitos á propriedade 
da terra. O naso colaborador 
V.M. Sixto Sanxosé, 
envianos desde Quito esta 
conversa co líder indíxena 
ecuatoriano Lucho Macªs, 
que busca a unidade das · 
distintas nacións indias. 

Que é a CONAIE e por que nace? 

A CONAIE (Confederación de Na
cionalidades lndíxenas do Ecua
dor) nace no ano 1980 ·pala nece
sidade de artellar a unidade do 
movimento indíxena da Serra da 
Costa e da Amazonia ecuatoriana, 
e a loita pola recuperación dos di
reitos indíxenas. Nun lugar esen
cial destacamos a loita pala recu
peración e defensa da terra, xa 
que na época' da colonización per
demos grandes extensións de te
rritórios. A CONAIE está formada 
palas dez nacionalidades indíxe
nas que actualmente atopamos no 
país (Quichuas, Salasacas, Shua
ras, Cofanes, Tsachilas, Caiapas, 
entre outros). A nasa confedera
ción recolle na actualidade a todas 
as asociacións indíxenas do país. 

Cal é o conceito que ten da te- . 
rra o indíxena? 

Para nós aterra non é só un artigo 
mercantil. Os pavos indíxenas en 
xeral, e particularmente para. nós QS 
Quichuas, a terra é considerada 

desde un ponto de vista espiritusl e 
filosófico, no senso de que o home 
é parte da natureza. Non sucede 
coma noutras ciVilizacións nas que 
se di que o home domina á nature
za. Para nós a harmonia e a convi
véncia cos outros seres é esencial 
e o respeito á nai terra,.a pacha ma
ma (coma dicemos nós), onde un 
nace, crece, desenvólvese e des
pois regresamos a ela, é o principio 
da nosa relación coa natureza. 

Cales foron os problemas his
tóricos aos que tiveron que se 
enfrentar os indíxenas na sua 
relación coa terra? Cando co
mezaron? 

Teremos que ir moi atrás, xa que a 
colonización española e europea o 
que fixo foi saquear todos os recur
sos naturais que habia na nasa "nai 
terra". Despois produciuse o des
poxo indiscriminado dos indíxenas 
das terras nas que vivían e traballa
ban, e houbo un extermínio dos pa
vos que vivian aqui. Por sorte para 
nós non se produciu unha total de
saparición dos pavos indíxenas, xa 
que a dia de hoxe podemos repre
sentar un 30% da pov0ación. 

A partir desta apropriación dos re
cursos naturais por parte do colo
nizador comeza unha loita históri
ca pala recuperación das terras, 
que levou aos sucesivos levanta-

'A loita pala 
¡ recuperación da 
1 ¡ terra foi permane~te _ 
1 
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nos -nasos pavos e· 
constitúe a coluna 
vertebral do proceso 
organizativo 
indíxeha" 

mentas indíxenas. Mesmo na loita 
pala independéncia dos países,· o 
aporte indíxena foi esencial, pois 
crian que coa independéncia a si
tuación ia trocar; tampouco debe-

. mas esquecer o grande aporte 
nesta loita do colectivo mestizo 
que pava todos os· nosos países. 

Oeste xeito a loita pala recupera
ción da terra foi permanente nos 
nasos pavos 'e constitúe a coluna 
vertebral do proceso organizativo 
indíxena, xa que através da terra 
logramos o naso desenvolvimen
to cultural e económico. 

A primeira 
reforma agrária 

Que pretendía o governo lograr 
coa reforma agrária do 64? 

Nós pensamos que o obxectivo 
último do governo consistía en. 
quebrar a estrutura familiar, a es
trutura típica dos indíxenas que é 
a comuna. lsto fíxose mediante 
adxudicacións individuais de te- · 
rras e non colectivas. 

A xente tivo de aceitar esta imposi
ción lexislativa, pero reaccionou en 
moitos casos reorganizándose ,e 
criando o que nós denominamos 
"novas comunas" agrupándose e 
rompendo este illamento que pre
tendía lograr o governo mediatne 
pequenos agricultores individuais. 
Os indíxenas agrupáronse para 
acadar os elementos positivos que 
se atopan dentro dunha comuna: 
axuda mútua, traballo en coman, . 
solidariedade da xente dentro do 
grupo. Pero houbo outras comunas 
que si que se romperon, e·o gover
no acadou o seu obxectivo. lsto xe
rou unha descomposición social e 
cultural moi significativas, con gran
des desprazamentos de povoa
cións indíxenas ás grandes cidades 
(Quito e Guayaquil), onde perderon 
a sua identidade por no1>1 atoparse 
no asentamento , onde poderian 
desenvolverse dun xeito natural. 

A reforma agrária ·do 64 propicia
ba a criación de cooperativas, pe
ro estas non son próprias ·das co
munidades, e en moitos casos as 
que se criaron ao amparo desta 
lei foron totais fracasos, normal
mente pola diferéncia de filosofía 
en relación ás comunas. 

Cal é o motivo polo que nace 
esta nova lei de-desenvolvi
mento ágrário que o governo 
aprobou .recenteniente? 

.O governo segue a crenza do·s te
rratenentes e dos grandes facen
dados de que a reforma agrária 
está xa finalizada, as terras xa fo
ron tlistribuídas e é hora de cam
biar, mentres que nós opinamos 
que mentres non haxa unha xusta 
distribución das terras os proble
mas dos indíxenas han continµar. 

O governo do Sixto Durán di que 
a nova lei de desenvolvimento 
agrário ven solucionar deficién
cias da anterior lei de reformas, 
á vez que indican que é un ins
trumento que benefícia ao indí
xena, que opina sobre isto? 

En primeiro lugar. unha lei que se 
mira desde o sector empre·sarial do 
campo non é unha lei que vaia me
llorar nen no máis mínimo as condi
cións sociais do campo, á vez que 
non resposta á realidade concreta 
dos. nasos pavos. Non se vai lograr 
nengun cámbio se non se parte dun 
feito concreto e real: que somos os 
indíxenas os principais involucrados 
no campo. Hai unha diversidade de 

_actores polo que non podemos falar 
só con critérios empresariais, que
rendo converter en empresas a to
do o mundo. Pero o que é realmen
te máis grave é que definitivamente 
se reflicte a política do estado e do 
·governo, quitando todo o que sexa 
políticá social. Non existen priorida
des para que os povos máis desfa
vorecidos teñan unha especial aten
ción. O governo claramente desco
ñece a realidade do país. 

Cales son os principais pontos 
desta nova lei aos que se opón 
a CONAIE? 

A actual lei, xa aprobada polo go
verno, pero que estamos a discutir, 
praticamente proibe a adxudica
ción de novas terras ás comunida
des indíxenas (ainda que sexan 
improdutivas), pois deixa de existir 
un organismo. que regule a pose
sión da terras. O que di a lei é que 
daqui en adiante se estabelece a 
libre oferta .e demanda de terras. 
lsto lévanos a que o que teña máis 
cartas mercará as terras e fará con 
elas o que queira, e os que que
dan en clara desvantaxe son os 
que non teñen créd!to. A xente vai 
sentir que é máis rendábel vender · 
a terra que facela producir. Non 
estamos afeftos a entrar no xogo 
do libre mercado. Os terratenentes 
estenderán os seus domínios e no 
mellar dos casos o indíxena pasa
rá a ser man de obra barata, dei
xando de ser xa proprietário. 

Nosoutros dicemos que o proce
so debe ser o contrário á concen
tración de terras, unha condición 
ind'ispensábel para que se dé o 
desenvolvimento do campo é que 
se produza unha reestruturación 
na propriedade da terra: 

No que fai (eferencia á auga defen
demos que-, como recurso estratéxi
co, debe ser regulado polo estado, 
pero a nova lei transpasa esta xes
tión a mans privadas, o que fai que 
o que teña caudais de auga nas 
suas terras (e. normalmente son os 
terratenentes) dispoñan ao seu an
tollo deste recurso, e que o resto te-. 
ñamos que esperar a sua boa von
tade para q~e ~ola cedan.• · 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbefs 
(Felipe González) 

Un teléfono móbil 
pódese adquirir en 
Inglaterra por mil 
pesos. ~n aparato da 
mesma marca custa 
aqui de 45 mil 
pesetas para arriba. 
As empresas, coma 
sempre, agardan a 
saturar o mercado 
para lago baixar de 
prezo. Lóx ica 
(capitalista). 

''Eu sempre son 
consecuente cos 
meus. erras". Dixo 
Xan Fernández, 
entrevistado pola 
TVG, o 26 de 
Xaneiro, para explicar 
a sua decisión de 
arrearlle un 
fungueirazo a Romai 
Beccaria. 

Juan Manuel 
Eguiagaray, Ministro 
de lndústria, ven de 
pedir a realización 
dunha "política 
industrial". Outrotanto. 
dixera hai duas 
semanas Felipe 
González. Tarde 
piáchedes! 

·A este paso, se 
cadra dentro de dez 
anos, algun listo 
descobre que o que 
cómpre en-Galiza é 
potenciar a 
agricultura e a pesca 
e relanzar os 
estaleiros .. 

GLOBAL 

matización 
Lamento amolarvos pero é que 
eu estou a favor da despenali
zación da insubmisión. Como 
funcionário de prisións, simples
mente opinei que me parecia 
vergoñento1 que o Governo deri
vase o problema que ten cos in
s u bm i sos aos cárceres. Pero 
non pretendia insinuar, en abso
luto , que se lles deba aplicar 
aos insubmisos outros tipos de 
pena ou o Réxime Aberto, como 
por torpeza miña -e por ·simpli
ficación vasa- parece que que
dou ao final.• 

R. CoIRA· 

·A OTAN 
non serve 
en Chechénia 
Desexaria dicer nesta carta que 
a meu xuízo a. matanza ordena
da por ise "beceiro aprendiz do 
capitalismo" 1.eltsin, máis que 
debida ao petróleo e de orixe 
estratéxica (defensa dunhas 
fronteiras do .estado ruso) . Se
guramente Grosni non repre
seQta nen o un por cento do to
tal da produción de cru rusa. 
Por exemplo pensemos que Ba
cu (Aceirbaixán) foi durante a 
Rúsia dos zares e máis recente
mente coa U RSS e Stalin o prin
cipal centro pe-
t rol e ir o, pero 
hqxe sé repre-
senta o tres por A invasión de 
cento do total 
producido. o Chechénia 
que quera ma- e' para que 
nifestar é que -
Rusia ten moití- os países 
sima petróleo bálticos se 
ademais do gas 
natural (Sibé- · decaten 
ria), é un dos d 
principais pro- e que o seu 
dutores do intento 
mundo, de to- d 
da$ as . manei- e entrar na 
ras, o sector OTAN pode 
petroleiro, como ser moi 
case todo na 
economia post- · perigoso 
soviética, esta 

· sofrendo unha 
p"ro fundís i m a 
crise debida á ineficácia, o retra
so tecnolóxico, os derrames de 
cru con forte contaminación pe
las averias, etc. 

SAN MARTÍN 

LA GURVNA.: cÁ voA sir-.J. 

O conflito checheno ten outras 
orixes, as cales son as preten
sións da OTAN (empurrada pala 
vitória eleitoral de toda esa grea 
direitista do partido republicano 
dos Estados Unidos, a direita 
atea, pornográfica, egoísta e 
sen moral) de engulir aos anti
gos países do pacto de Varsó
via, e polo tanto de levar as 
fronteiras da OTAN máis perta 
de Moscova, quer dicer aos pés 
da mesma Rúsia, a OTAN trai- · 
zoa os compromisos que tiña 
coa U RSS do presidente Gorba
chov de non mover as áreas de 
intervención da organización 
atlántica. leltsin, o complexo mi
litar-industrial que se mantén da 
URSS, e o exército ruso, teñen 
pasto o berro no ceu ante esta 
pretensión da OTAN, non debe
mos esquecer a frase de leltsin 

. "paz fria en vez de guerra fria". 
O governo ruso está pois dando 
un grande susto de lituanos, po
lacos, estonios, ucrainos, etc.; 
mentr.es, as tropas rusas, man
dadas sen preparación de nen
g un tipo manteñen fortísimas . 

loitas cos milicianos chechenos. 
Chechénia tiña proclamada a 
sua independéncia hai uns tres 
anos e esta tora aceitada tacita
mente polo governo ruso, pois 
Chechénia é un país moi peque
no · para ser considerado como 
unha ameaza. A invasión de 
Chechénia é un intento para 
que os países balticos e outros 
se decaten de que o seu intento 
de entrar na OTAN pode ser 

. moi perigoso. 

Se a OTAN defendese a paz hai 
moito tempo atras que deberia 
ter permitido o ingreso de Rúsia, 
e incluso da antiga URSS de 
Gorbachov, no tratado atlántico, 
garantindo as fronteiras contra 
calquer tipo de agresión. Pero a 
OTAN non foi criada para a paz , 
senón para a defensa dos intere
ses dos esta.dos capitalistas con
tra o que foi o seu grande rival a 
URSS e os países socialistas e 
os pavos subdesenvolvidos pa
las políticas coloniais (Franza, 
Estados Unidos, etc.). Por isa a 
OTAN non serve á paz en nen-

Réplica da autoridade portuária 
Perante. a información publicada por A Nosa Terra no nú111ero 657 
1 . A partida de dietas e locomo
ción desde o 1 de Xaneiro de 
1994 ao 31 de Agosto do mes
mo ·ano aloanzou nesta Autori
dade Portuária os seis millóns 
de_pesetas. 

2. Nese período o plantel total 
pasou de 266 traballadores o 1 

· de Xaneiro de 1994 a 267 o 30 
de Agosto dese mesmo ano. -
Non se produciu, pois, redución 
de persoal, senón todo o é:oritrá
rio. 

3. O pagamento de dietas e 
desprazamentos efectuouse, en 
todo caso, de acorde co ·convé
nio colectivo e a lexislación vi
xente nesta matéria. 

En grande parte dos casos aos 
que se alude na información, 
as dietas corresponden á apor-

tación por parte do traballador 
do veículo próprio para o de-

. sempeño do seu tráballo, cos 
gastos que iso 
comporta. O 
d·e se m peño 
deste traballo Os traballos 
ten como ob·-
xectivo o con- extraordinários 
trol de obras abónanse 
en todas as zo-
nas de domínio conforme ao 
público portuá- convénio 
rio dependen-_ 
tes desta Auto- COiectivo 
ridade Portuá-
ria e que non 
afectan sornen-· 
te ao termo municipal de Vigo, 
senón a seis concellos.-

no organigrama, senón que de
sempeña o pesto de Xefe de 
Celadores . 

5. A Autoridade Portuária non 
pagóu nunca dietas a Xavier 
Rojas, pero si a Xavier De Ro
jas, técnico en sinais marítimos 
no Porto de Vigo desde o 1 de 
Xaneiro de 1993, a onde se in
corporou procedente do Carpo 
de Funcionários da Dirección 
Xeral de Costas, cunha anti
guec;iade de 6 anos, 3 meses e 
27 dias. 

6. Os traballos extraórdinários 
abónanse nesta Autoridade Por
tuária conforme ao convénio ce-

· lectivo en vigor. ' 

4. Polo Carrasco non é Xefe de 7: Nen as cifras nen as datas 
Policia nesta Autoridade Portuá- que se barallan no caso de Feli-
ria, xa_qua.n.on. e~ist~ tal . po$tp_ .. pe P.im~ritel _sp_n_Q~rtas.L _ 

gures como na Bósnia, as masa
cres de Turquia no Curdistán, e 

· agora Chechénia, onde os direi
tos humanos non son tidos en 
canta (a hipocresia do asunto in
terno). O que me pergunto é cal 
vai ser"o próximo pavo de Euro
pa en sofrer outra nova masacre, 
mentres os señores políticos 
ollan para as musarañas. Para 
cando van o~ governantes darse 
canta de que a mellar maneira 

. de solventar os conflitos é apli
cando e respeitando o direito da 
autodeterminación, esa si que ia 
ser unha verdadeira nova arde 
internacional, baseada na paz, e 
na cooperación, na vontade de 
ser ceibes de moitos pavos, o 
diálogo para chegar a unha au
téntica solidariedade da que te
rnos moitísima necesidade no 
Mundo. Para a nasa desgrácia 
os políticos que ternos a estas al
turas do século XX non son quen 
de impediren as guerras, inva
sións , "limpezas étnicas" (Bós
nia, Ruanda) e demais barbari 
dades. En fin, os da OTAN non 
son quen de arranxar isto, men
tres teñan reservas a aceitar o 
direito de autodeterminación (Es
paña) dos povos. Ademais, con 
todo este "clima bélico" mantido 
artificiosamente polos grandes 
poderes do mundo (capitalismo e 
estado) véndanse moitas armas 
e fanse uns negocietes ... 

Remato xa solidarizándome cos 
povos que queren ser ceibes. • 

GoNZALO BLANCO 
( Ü l"H l·: '\ . .., E) 

Percusións 
non autóctonas 
O pasado Domingo dia 15, arre
dor das cinco da tarde, atopei
me casualmente diante da pan
talla do meu televisor coa repeti
ción do exitoso programa da 
TVG Luar no momento en que 
actuaba unha desas bandas 
non tradicionais de gaitas que 
están a xurdir grácias á axuda. 
da Deputación de Ourense e do 
governo galego. 

Pois ben, paréceme indignante 
que nun programa de tal difusión 
se elóxien as maravillosas percu
sións autoctonas do grupo que 
actuaba -creo que se chamaba 
Zurruncullo-, cando o que· se 
P,Odia ver acompañando a un 
marcial grupo de gaitas era un 
conxunto de percusións escoce
sas, premiers e demais trangalla
das percusivas alleas absoluta-

8. Esta Autoridade Portuária 
non concedeu nengun curso a 
Jorge Parada, senón ao Colé
xio Oficial da Mariña Mercante , 
unha das poucas institucións 
con capacidade para emitir 
certificados oficials en matéria 
de manipulación de mercado
rias perigosas. 

9. As cantas de resultados 
desta Autorldade Portuária son 
públicas e aparecen reflectidas 
na Memória que se edita 
anualmente. Ademais todas as 
cantas son auditadas tamén 
anualmente pola Intervención 
Xeral da Administración do Es
tad o e polo Tribunal de 
Cantas.,• 

ELENA ESPINOSA MANGANA 
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mente á música tradicional. 

Prégolle portante a todos .aque
les que inconscientemente ad
mitan e elóxien 
esta flagrante. 
prostitución do 
noso folclore, 
que se non se 
aclara debida
mente a sua 
procedencia 
alomenos se 

Prego que se 
presente a 
este tipo de 
importacións 

presente a este coma o que 
tipo de importa
ción s instru
mentais como o 
que realmente 
son: instrumen
tos percutivos 
procedentes 
das formacións 

son: 
instrumentos 
militares do 
Reino Unido 

militares do Reino Unido, fermo
sos e admirábeis dentro do seu 
contexto, mais cancrizantes pa
ra as nasas percusións galegas 
(tamboril, ·bombo, tixoletas, pan
deiro, etc ... ). 

A cáda quen o seu, que en Gali
za ternos instrumentos autócto
nos e tradición dabondo e non 
precisamos dos excedentes eu
ropeus. • 

ALFONSO FRANCO 

Que é 
unha rondalla? 
O 1 de Xaneiro de 1995 un gru
po de mozas e mozos de dife
rentes partes da Galiza, a maio-

_ria de Vigo ainda que estuda
mos en Lugo, fumos ao igual 
que noutras ocasións ao concur
so de rondallas que organiza o 
Concello de Vigo no Instituto 
Municipal dos Deportes das Tra
vesas, a maioria destes mozos 
estamos integrados na asocia
ción de estudantes universitá
rios Comités Abertos de Facul
dade. Íamos previdos por certos 
comentários que ouviramos so
bre a incapacidade do ·xurado 
deste certame, tamén informa
dos de vários artigas publicados 
na prensa local sobre este cer
tame na sua última edición (1 de 
Xaneiro de 1994), ao cal xa acu
d íramos, pero simplesmente 
deixamos en anédota o "erro do 
xurado" no momento de conce
der os diferentes prémios, iso si, 
estrañábanos como un xurado 
dese "nfvel" e "prestíxio cultural" 
sobre Galiza, deixara de premiar 
a unha rondalla que con autenti
cidade representaba os costu
m es galegas: a Rondalla do 
Centro Cultural Deportivo de 
Candeán de Vigo. 

Neste ano estes incapacitados, 
(non incapacitados para cobrar 
como funcionários), volveron a 
castigar de novo á cultura galega 
respecto do ano pasado; con es
te castigo, vólveuse a esmagar e 
enterrar o traballo de Rondallas 
que tratan de recuperar o folclore 
galega através do que no Sul da 
Galiza denominamos rondalla: 
agrupación composta por diver
sos ,instrumentos autóctonos, 
que pudendo acompañarse de 
acordeóns, toca acompañada do 
instrumento nobre: a gaita. 

Pero estes señores seguen a 
premi~r as formacións que levan 
banda de música, as cales pasan 
a ser unha miscelánea entre 
murga e rondalla que ben se po
deri a chamar charanga, pero, 
baixo nengun conceito rondalla. 
Namentres as rondallas próprias. 
son sistematicamente discrimina
das dos primeiros prémios, isto 
non pode seguir asi, xa que es-

POLO DE AGORA 
NANINA SANTOS 

Os resultados non· son c¿ncluintes. As mostras (37 homes e 24 
mulleres dunha média de idade de 27 anos e sans) coas que 
traballaron a equipa de neurólogos USA á procura de posíbeis 
bases biolóxicas nos cerebros para os distintos comportamen-
tos home/ muller son, ainda pouco significativas. ' . 

Non obstante, se agora viñera demonstfarse que as mulleres es
tán máis capacitadas ca os homes para a-expresión oral, igual 
comeza o devalo de tanto líder varón en partidos, sindicatos, 
asembleas, xuntas directivas , coléxios profisionais, mitins, con
feréncias e mesmo fogares, en benefício delas. 

Tantísimos anos pensando ~las que falan e se expresan pior ca 
eles e resulta que non , que andamos no camiño de que se de
monstre que eles, o que saben facer mellor é pegaren puñeta
zos e mitras lindezas. 

Non teria grácia que despois de anos nos que mais de un qui
xo demonstrar a inferioridadl: da muller polo tamaño do cere
bro, se dese o caso de que elas están mellor dotadas para algo 
tan esencialmente humano como a linguaxe? 

Vai s r un fantástico espaldarazo ás mulleres e á.o feminismo.• 

tes persoeiros da cultura non son 
ninguén ao lado da xente que 
traballa nos colectivos como: 
C .e . Abrente , C.C. Herville , 
C.C.D. eandeán, As Zoquiñas, 
asi como outras rondallas que 
non estiveron nesta edición por 
diferentes motivos: Beirár. , e.e. 
Guizán, C.C. Zamáns, C.C. ee
deira, Pereiras, Charaviscas, etc. 

Pero a quen non lle acaba coa 
moral este tipo de inxustizas? Di
rán vostedes que somos moi du
ros, pero a maioria do públ ico 
presente contemplou como o se
gundo prémio foi concedido a 
Nautilius, de S. Andrés de Come
saña, cunha actuación mediocre, 
ademais levando instrumentos 
próprios de ban-
da de música e 
só duas gaitas 
escra vizadas Estes señores 
dos demais ins-
trumentos de seguen a 
vento. 

No terceiro pos
t o quedou a 
Rondalla elube 
amigos de Ca
bra! , a¡...esar dos 
seus erros mu
sicais, a sua 
instrumentación 
musical de ven-

premiaras 
formacións 
que levan 
banda de 
música 

to, e a escasa variedade autóc
tona, pero vese nela o incre
mento do traballo das gaitas e fi
xeron un dos mellares desfiles 
do concurso. 

A que gañou Club Santiaguiño, 

levaba 8 gaitas acompañando a 
instrumentos de vento, e vinte 
compoñentes de baile que con 
diferéncia foi un dos mellares. 
Pero non estivo superior, senda 
das mesmas características, á 
de Cabra!. 

Se é que tanto lle gesta a músi
ca dos "pasodobres españois" a 
este ilustrísimo xurado, pode ser 
porque D. Paco Santomé está a 
buscar pasto no P.P. de Mos ; 
pobre Ballesta, non sabe con 
quen ten que compartir a garda
ria municipal! 

Por fara, escoitamos que D. Po
lo é quen manexa a este grupe
te de "listillos <:lo xurado". Seño
res, está a viro circo do P.P. po
lo do P.S.O.E. á Praza do Rei, e 
os pallases queren seguir nesta 
cidade a facer suas acutacións 
cómicas estexa quen estexa co
mo director. 

Para levantar un pouco o nos6 
ánimo, fumos este Sábado (7-1-
95) , a ollar o certame de ronda
llas que organizaba o C.V.C. de 
Valadares no campo da Gánda
ra. Aquí non había un xurado 
ilustre, era un xurado popular; 
non habia boa megafonía, tiña
mos o son directo das agrupa
cións; non había fabulosos pré
mios, cada un levaba o humilde 
presupostO que o C.V.C. de Va-· 
ladares pudo aportar para esta 
edición. Non houbo discurso 
dun concellal de cultura, apro
veitándose da situación e dun 
home como Moxenas, pero Mo-

HERMO 
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A ALDEA 

xenas traballou en Valadares 
con entusiasmo durante vários 
anos con nenas e nenas da pa
rróquia ao igual que f.ixo noutros 
bairros, causa que os señores 
Polo e Corral pouco coñecen. 

Si señor, por fin miramos · como 
"rondallas galegas" ·foron recoñe
cidas por difundir o folclore gale
ga: Abrente, Herville, Beirán, Gui
zán, Candeán, Zoquiñas, etc., 
demostraron o que é unha ronda
lla. Quizá todas debían de conti
nuar a liña da vestimenta que uti
liza a do "Abrente" de Mos, todos 
uniformados co traxe típico gale
ga, ademais esta rondalla mere
ceu algo máis, ainda que non 
apresentou grupo de baile. 

Saimos bastante contentos de 
Valadares, e do traballo humilde 
da directiva desta entidade, so
bretodo valorando a sua impar
cialidade e capacidade á hora 
de conceder os prémios, desde 
aqui animamos a todas as enti
dades culturais a que sigan coa 
sua laboura, en pral da nosa 
cultura, algun día a cultura será 
dirixida por persoas capacitadas 
e progresistas e non por inúteis 
da escala franquista.• 

CoMITÉS ABERTOS DE FACUIDADE 
( CAMPUS D,E LUGO) 

Acoso 
Somos um grupo de estudantes 
reintegracionistas de Filología 
Galega-portuguesa e queremos 
denunciar desde as páginas do 
seu jornal o insistente acoso a 

- que nos vemos submetidos nas 
aulas de galega e matérias 
afins. Está-se produzind.o umha 
situac;om que parece mais pró
pria da Alérnanha Nazi que dos 
nossos días. 

Quando existem duas posic;ons 
defrontadas respeito a um tema 
qualquer, o dever do ensinante é 
expor objectivamente as argu
mentac;ons de ambas as partes 
e só afina! engadir, se procede, 
a sua opiniom subjectiva. Pois 
aquí nom. Desde um princípio 
aparecem fechados todos os ca
m in h os que nom conduzam a 
Norma Oficializada, ·a única, ver
dadeira, grande e "livre''. O aluno 
que, apesar de todo, se situe na 
outra corrente é sistematicamen
te sancionado. Aqui é mais gra
ve umha palavra reintegracionis
ta que um castelhanismo. Mas 
nem sequer nos salvamos em
pregando as Normas Oficializa
das, hai que faze-lo como eles 
querem. Se cu-
samos levar ao 
uso algumha 
das alternativas Se ousamos 
mais reintegra-
cionistas da sua nom 
Normativa, co- t 
mo posíbe'/, Ji- represen ar 
braria ou nom na escrita -
representar na a '_'segunda 

· escrita a "se-
gunda forma" forma" do 
do artigo, so- rt' 
mos igualmente ~ tgo somos 
sancionados igualmente 
porque "nem- · d 
bargantes hai - sanciona os 
que demqstrar 
xalundes que 
por outra banda .- . 
se cbñece xa que logo-la norma
tiva" ·(dizem normativa sempre 
em singular, como se só existis
se a deles). 

Até aquí ainda há de haver algum 
que defenda estas atitudes como 
algo necessário para "unificar a 
língua". Nom discutiremos aquí 
se.p. castrapo esse .que. i1iyentá,-

1 
1 
1 
1 

Un cubano, nunha
libraria daqui, 
diríxese ao 
dependente, cun libro 
sobre a 
posmodernidade. na 
man: "Que sorte 
teñen vostedes, nós 
alá, sen,liberdade, 
nen sequera 
sabemos o que é 
isto". Robert Hughes, 
crítico de arte da 
revista nme, si sabe 
o que é a 
posmodernidade: 

. "Unha trivialidade e 
unha idiotez". Cóntao 
no seu último libro A 
toda crítica. 

Os meios de 
comunicación non 
están submetidos a 
un ditado, nen a unha 
ríxida censura. Seria 
máis axeitado talar de 
rutin_as id_eolóxicas. ' 
Como a que_levou a 
El País de las 
tentaciones a dicer da 
película Halfaouine 
que trata das 
dificuldades dun 
nena, nun país 
islámico-, para 
coñecer o corpo das 
mulleres. En 
realidade, o filme 
trata dun rapaz 
tunecino que desde 
os primeiros anos 
acude aos baños 
públicos de mulleres 
con sua nai. Ou_ sexa, 
o contrário .. 

Sobe o papel e os 
xornais. reducen 
páxinas. Diminuen os 
anunciantes e as ~ 
televisións privadas 
·ofertan os anúncios 
cun 75°/o de rebaixa. 
Os meios de 
comunicación, a 
grande puta, 
engalanada con 
sortixas e colares na 
década dos oitenta, 
sofre o abandono dos 
novas ricos que 
volven a casa a curar 

• 
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a resaca. Xa non está 
Mário Conde para 
pagar a conta, nen os 
empresário.s de 
frivolidades para 
facer dispéndios. 

Nos felices oitenta, . 
moitos editores de 
prensa fachendeaban 
de que os seus meios 
de contado chegarian 
ás cen páxinas. Para 

:· o .que lles servian! 
: Dedicábanlle máis 

espazo á sociedade 
deportiva Barallobre 
que á cultura do 
país. 

Claro que podemos 
, pa{)ar das cerebrais 

polémicas sobre 
algun monosílabo 
soltado por Cruyff na 
ducha a outra, non 
menos esforzada, . 
charlata~eria pseudo
poi ítica como a que 
agora inza os · 
programas de rádio. 
Os emperadores 

. seguen coidarido que 
o povo x.a está 
tranquilo con que lle 
dean pan e circo.• 

•••••••••••••• 

rom e que botam pola TVG, esse 
que "los madrileños entienden 
tan bien" se pode chamar língua. 
Tamém nom discutiremos a ne
cessidade de unificar a ortografía 
e os registros formais do galega 
escrito ·para evitar o caos no ensi
no. lsso seria algo justo e muito 
útil se se figesse por consenso 
entre todas · as partes, um camin
ho que fechou a intoleráncia des,. 
tes "persoeiros" empleirados nas 
suas posic;ons de poder cada vez 
que se propuciu um acorde. · 

Mas nom cesam aí as anacro
nias com este século. Se o alu
no reintegracionista assite as 
aulas de lexicologia galega de 
Ernesto González Seoane, cuja 
soldo ele ou seus país estám 
contribuindo a pagar, receberá 
em vez do léxico galega, que 
nom aparec'e por nengumha 
parte, um improcedente, t~n
dencioso, insistente e até ob
sessivo discurso finti-reintegra
cionista. Chega este home a dar . 
a volta aos termos e explicar 
nas aulas que os reintegracio
nistas queremos satelizar o ga
lego e eles autoidentificá-lo. 

Na verdade, qualquer pessoa ra
zoável que veja .um texto escrito 
na normativa deles ou que escui
te como se tala na sua TVG terá 
que levar-se as maos a cabe9a 
ao ouvir isto. Eles, que estám sa
telizando o galega cada vez mais 
ao espanhol ("como un dialecto 
más"), que estám detrás da per- · 
da de talantes do galego, eles 
vem o petigo no portugue~, ·tala 
do nosso mesmo tronco. E con
·sequente pensar que este home, 
se pudesse, convidaría tamén os 
brasileiros a usar eñes, elles e 
palavras castelhanas para que 
"se autoidentifiquen mais". Nem 
o Cid Campeador. .. 

Mas é até certo ponto esperável 
de m·entalidades rígidas e infle
xíveis, de pensamento unidirec
cional, crerem que dous pavos 
nom podem ser distintos e estar 
autoldentificados ainda que ta
len a mesma língua. Se ergues
sem o seu olhar provinciano uns 
instantes veriam umha imansa 
quantidade de países e pavos 
diferentes a compartir idioma: 
ingleses e norteamericanos, 
franceses e quebequenses, ale
m'áns e austriacos, espanhóis e 
hispanoamerioanos ... ~te. Que 
se saiba, nengum deles tem 
problemas de identidade polo 

~.· ····-··· .. ~ 
Radio Fene 
C1sa do Conccllo 
J 5500 Fene (A Coruña) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 . 
34 24 11 - 34_30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

·soSPEITAS 
X. PrÑEmo 

Sospeito que a miña muller é o que se di bastante de direitas. on 
o digo porque me teña descoberto o sentido do voto, mais ben 
me parece que o é porque o outro dia estaba mirando na televi
sión como Federico Trillo lle quentaba a badana ao biministro Be
lloch e alegrábraselle a vista , coma se aquela morea de artigo da 
Lei de Axuizamento Criminal fosen auténticos 'gags ' de comédia 
americana. 

De_ todos os xeitos, cando e'!-1 preciso atallar calquer arroutada ide
olóxica que poda desestabilizar a paz doméstica, só teño que pór 
en práticá o infalíbel sistema de me acordar do actual inquilino 
monclovita. Así, antes de me escomar, dígolle por exemplo: "A 
que a culpa disto que acontece tena ese piquete coercitivo que 
chaman consello de ministros e que preside o tal González?", ou 
"E logo, non é cerro que aquilo e o de máis alá poderia arranxarse 
se o tal fulano non seguise aí?". É santo remédio. E unha fonte de 
súpeta .harmonia. 

Tamén sospeito· que ela emprega comigo a mesma táctica . Asi, 
cando levado dalgunha vertolada cinéfila lle falo do vampiro de 
Tom Cruise ou do Frankenstein de Robert de iro, ela non dubida 
en cortarme para precisar: "Si, si, pero a min quen me dá medo en 
realidade é ese corticoide da Moncloa". E claro, con argumentos 
asi a un non lle queda máis remédio que deixarse arreconchegar. 

Dun tempo a esta parte sospeito que a nosa comun xenreira por 
Felipe González é o auténtico segredo na nosa felicidade conxugaL 

Daquela non sei que vai ser de nós cando o corticoide personaxe 
sexa erradicado. Algo me fai sospeitar que, entón, váiseme pór 
moi difícil iso que chaman harmonía familiar.• 

deito de compartir ·a sua língua. 

O que já nom se pode tolerar é a 
atitude do ilustre profesor Dom 
Ramon Lourenc;o. Perdom: Ra
món Lorenzo. Este home parece 
que se constituiu num verdadeiro 
inquisidor, como nos melhores 
tempos de Torquemada e a San
ta Inquisición. Nbm só acumula 
todas as atitudes anti-reintegra
cionistas aludidas, tamém apro
veita qualquer oporti.midade para 
agredir-nos verbalmente nas au
las. O seu insulto favorito é o de 
"anormais". Para el nós somos 
só os "sábios deste país" e el o 
possuidor de toda a razom, até 

. ao ponto de que já tem ·sugerido 
q¡. presenga de "anormais" entre 
os alunas e convidar-nos a que 
nos identifiquemos. Se res
pond_essemos as suas provo
ca9ons é possível que os nossos 
expedientes ·académicos e o 
nosso futuro profissional corres
sem sério perigo. Melhor calar. 

Calar, calar, calar e esc~nder-se+ 

. J.C.M. E 18 ASINATIJRAS MAIS 

Sobre os C.A.F. 
Un día de abril do ano 1993, o 
que asina este escrito tomou , a 
decisión de abandor:iar a sua mi
litáncia nos Comités Abertos de 

Faculdade (C.AF.) -organiza
ción de representación estudan-
. til-, e de non apresentarse ás 
novas eleicións, depois de ser 
membro da Xunta de faculdade 
de Xeografia e História 3 anos, e 
de aprender que moitos aspiran
tes a revolucionários poden che
gar a ser os espíritos máis into
lerantes, reaccionários e fascis
tas. Naquela ocasión comparei a 
estes revolucionários con Gon
zález Videla, que cando era can
didato á Presidencia da Repúbli
ca Chilena en 1946, dixo que "o · 
movimento anticomunista, no 
fundo; é a persecución, a liqui
dación da clase obreira". Eleito 
presidente, maniatou o país me
diante a represión dos traballa
dores, e un ha férrea censura. 

Pero esta pluma inxénua que es
crebe foi tamén, nalgunha oca
sión, candidato a concelleiro nas 
municipais do sua vila natal, e 
veu naufragar algun barco coa 
bandeíra do Che. 

Hoxe teño que asís r impasíbel 
ao rexurdimento dunha hova con
ciéncia social; aquela que permi
te utilizar aos compañeiros para 
conquerir determinados fins, de 
non se saqe moi ben que clase. 

Pero ademais, esta· nova idio
sincrásia sindical permite califi-

car de cobardes aos que se 
atreven a tomar as suas pró
prias decisións, e polo tanto a 
ter as suas próprias ideas. 

Teño que rememorar unha vez 
máis a unha matemática-astró
noma chamada Hipatia, que vi 
veu na época da Biblioteca de· 
Alexandria, e que palas suas 
ideas foi esfolada viva cunhas 
cunchas mariñas. A maior parte 
dos libros da 
Biblioteca foron 
queimados, e a 
humanidade 
sotreu un atra- Esta nova 
so cultural de 
moitos centos 
de anos. 

Estou canso de 
asistir a mani 
festacións e -a 
folgas, de pe
charme_ no rei
terado pola noi
t e para loitar 
polos meus di
re itos, tanta.s 
veces esnaqui
zados polos in-
tereses do po-
der e das cla-

idiosincrásia 
sindical 
permite 
calificar de 
cobardes aos 
que se atreven 
a tomaras 
suas próprias 
decisións 

ses dominantes; pero ainda es
tou máis canso de ver como os 
seguidores do Che confunden o 
amor ao Home ca amor aos pró
prios intereses persoais. 

Apesar de todo o que os meus 
olios e ouvidos teñen que ver e 
ouvir, sigo tendo alma de revo
lucionário, pero até cando?• 

XoAN F. P.fuu:z ARGIBA Y 
(AflUADO A CIG) 

Atropelo 
A miña tilla foi atropelada o dia 
14 de Outrubro pasado, nun pa
so de cebra de Pontevedra, polo 
coche P0-7657-AS, proprieda
de de Nicolás Antonio Brasa de 
Lis, segundo a testemuña coin-

. cidente de alomenos seis perso
as, as cuais se prestan volunta
riamente a facer as declaracións 
oportunas perante a autoridade 
competente. Afirman ter visto ta
mén que a atitude do conductor, 
ao ver a rapaza tendida no 
chan, é a de acelerar e fuxir. 

A senténcia é exculpatória tanto 
para o atropelo como para a de-· 
negación de auxílio. 

Polo que a min respeita, paréce
me inconcebíbel que esta con
duta poda résultar impune, máxi
me cando de nengunha maneira 
o condutor pudo saber a gravi
dade das lesións ocasionadas. 

(Adxunto fotocópia da senténcia 
ditada polo Xulgado de Instruc
ción nº 7 de Pontevedra). • 

- TEREIXA MARTINEZ 

(PONTEvEDRA) 
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echaron trescentas 

salas en só vinte anos . 

Aper:as podemos 

estrear as nosas 

películas n Portugal" 

afirma Jos " Fonseca , 

director de A halada da 
praia dos caes basado 

na novela de José Pires 

Cardoso. Apesar da 

sona de directores 

como Manu el d 

Oliv ira , un f nó m no 

1 vado pola crítica 

urop a, o cin ma 

portugués estú a cada 

ano n múis 

dificu ldades para 

pod r sobre i er. 

F nseca stivo na 

Galiza mm ciclo de 

cine galego-portugués 

· org·rnizado polo 

Cine-Clube Lumiere. 

G·uieirQ 
CULTURAL Nº659 

ANXO l~LESIAS 

Dirixiu a coprodución portuguesa A balada da praia dos .caes 

José F onseca e-Costa 
'No cine hai que baixar os custes e contar mellar as histórias cercanas á xente' 
• XAN CARBALLA 

Que razón hai para que o cine 
portugué. non e e tree fóra do 
eu paí '? A balada da praia dos 

ciie foi unha e cepción. 

Hai un desfasam nto en tre as sa
las e a prod ución. sta é fi nancia
da p 1 stado per non ten man 
ne ngu nha sobr a exib ici ' n qu 
es t<i completame nt dominada po

-lo ci nema am ricano. Ademab. n 
só vi nt e anos paso us de 450 a 
180 sa las ab rtas. lsto. aliado coa 
ec los ión das L lev isións pu xo en 
fuga ao públi co. lso é moi grav 
porq ue ant e<; o noso c ine a inda 
pod ia chegar ás salas pero con es
tes do us fenóm nos por xunt a é 
imposíbel str ar fóra das grandes 
cidades. É un paradoxo absurdo. 
Que saidas poden ter'? 

Reformul ar por completo o siste
ma. Obrigar a que se aplique a le
xislac ión vi xente na que ainda hai 
al gunhas medidas protecionistas 
que ·non sn aplicadas (cuotas de 
pantalla e distribución , que as có
pias de filmes estranxeiros sexan 
fei tas en laboratórios nacionais .... ). 
Pero unha cinematografia feíta pa
ra un país que a rexeita , que se de
sinteresa dela, dificilrnente pode ir 
adiante. mesmo con apoio. 

Tamén hai outro aspecto importan
te: as cinematografias europeas non 
chegan aos outros pa1ses do conti
nente. O domínio americano dos 
mercados é case total e produce es
tas situacións. Coa entrada de Por
tugal e España na Unión Europea, 
non só non nos acercamos máis se-

.. 

nón que nos afa:ta. Portugal entrou 
na VE a favor do vento e debía fa
celo navegando contra os princípios 
esenciais que norte-

de Melo, que non só foi un fenóme
no de corrupción extraordinário, ta
mén de ódio ás raices culturais do 

país. Agora retoma 
an á om unidade. 
q ue ig nora n por 
completo a realida
d culwral dos paí
ses que a fo rman. 

'Encarar 
un ha poi ítica au 
diov isua! própria. 
con incentivos para 
a TV e os filmes. 
A Cloho ex porta a 
tod o o mundo a 
sua produci ón, e 
inundou as cantes 
portugueses . Can
do dig~ que os po
líti cos son torpes 
tamén ceño que fa
lar da torpeza dos 
programadores cul-

A líng ua 
património 
principal 

a produción 
audiovisual 

Un pa ís sen fic
ción própria ten 
futuro'? 

apenas coma 
un custo é un 
grande 
disparate" 

renun ciar á pró-
pria ex isténcia .. Ainda por encima 
nunha nación com o Portu gal, a 
mfüs vella de Europa, na que se está 
a perder. por torpeza dos políticos, a 
posibilidade de incentivar a imaxi
nación dos criadores. Portugal ten 
unha responsabilidade particular 
porque a única causa que produce 
de peso e densidade é a língua por
tuguesa, e rpal que ben Portugal 
deixou espalladas polo mundo nove 
nacións n,as que se fata a língua por
tuguesa E lamentábel que ante ese 
panorama as autoridades deixen tan 
de lado a produción au.diovisual. 

Ao Brasil non chega o cine do 
seu país? 

Non. Ademais hai un fenómeno ex
traordinário: no Brasi'l non enten
den o xeito de falar dos portugue
ses, pero si ao revés. O Brasil é un
ha grande nación dentro de Améri
ca, que saiu do desastre do Collor 

turai s portugueses 
que se 5e dan por · 

satisfeitos con asulagarse de produ
cións do Brasil. Pero encarar a pro
dución audiovisual apenas coma un 
custo é un grande disparate. 

Cal é a produción média de pelí
culas en Portugal? 

Non é regular. Son -excepcioliajs ·as 
rodaxes, e é cine de a6tor polo xe
ral, non seguindo ·critérios mercan
tis . Daquela obedece á seleción feita 
por xuris fom1ados por intelectuais. 
reu11idos no Instituto Portugués das 
Artes Audiovisuais e Cinematográ
ficas. Sen querer ser crítico a respei
to disro, a rendéncia é a escoller os 
proxectos cultura/111ente máis inte
resantes. Dunha banda van os inte
reses do mercado e por outra os 
productores e os autores. Se a mitia 
proposta é rexeitada estou fóra .. 

Até· hai 3 ou 4 anos podianse fa
cerse pito películas anuais. agora 

son só cinco ou seis e a tendéncia 
é á baixa porque é imposíbel ter 
financiamento sen o concurso das 
institución s da U.nión Europea. 
Montar coproducións é complica
do e a sobrevivéncia donoso cine
ma non . pode ser rnoi optimista. 

·Poderianse facer producións de 
baixo custe? 

Cinema máis barato ca o pmtugués 
non creo que poda facer agás en pai
ses de produción moi forte. caso dos 
USA, que xera un 
contrapoder que é o 
cinema independente 'As 
que consegue prezos 

verdade é que estamos a ser eoloni- · 
Lados. Repara no que sucede coa 
música. Moito maioritariamente en 
Portugal é a anglosaxónica a que se 
perc<.:be por toda a parte, Os hurgcr 
king e os mcdonalds invadiron o na
so espazo, están a estragar a nosa 
cultura e está a impedir que os nosos 
productos se vendan. E o que é·pior: 
están a facer que os nosos ado le~ 

centes podan falar mellor o america
no que a própria língua. É- un fenó-
1i1eno importante pero que ten unha 
raiz política; no que os nosos líderes 

amosaron torpeza 
porque a cultura 
penetra primeira
mente polas raíces 

moi reducidos grá
cias, por unha banda, 
ás facilidades das es
trutu ras industri ais 
ou polos sindicatos 
de actores que non 
cobran. Unha das 
saidas para o noso 
cinema véxoa en fi
nanciar as nosas pe-
1ícu1 as con cartos 
exclusivamente por
tugueses , baratos 

cinematografias 
europeas non 
chegan ao 
resto do 

e hai que protexe-
1 as . A língua é 
principal porque 
·atin xe á maneira 
de comunicarse 
das persoas. 

· quizais de custe pe
ro moito máis ricos 
no seu interese. Hai 
que racionalizar os 
cusres e mellorar as 
histórias. 

O argumento libe-

continente 
. porque o 

domírtio 
americano dos 
mercados é 
case total. 

• 

Apesar de ter un 
idioma comun e 
estar perto dun
ha grande capital 
como Porto, o ci
nema portugués 
nunca chega á 
Galiza, cunha ex
cepdón como a 
sua película, ou 
faino por circui- , 
tos -alternati vos? 

ral fala de que o cine americano 
chega ao gosto da xente. É un 
gosto colonizado? 

É o único xeito. Só 
se pode· ver en semanas de cultura 
portuguesa ou en festivais. Non hai 
outro xeito m.1s circunstáncias ac
tuais. E non é un caso único o portu
gués. Moi poucas cinematografías 
conseguen saltar as fronteiras. + · 

Cústame crer que o gasto da xente 
non ~exa para as causas da xente. A 
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DIAS 

• Premio Edebé 
de literatura 
infantil para 
Glória Sánchez 

A autora galega Glória Sánchez foi 
a gañadora do prémio Edebé de 
literatura na modalidade infantil, 
que se entregou en Barcelona e no 
pri1n'eiro ano que este certarrre se 
abre á língua galega. A escritora 
competiu con máis de trescentos 
participantes sen que houbera 
nengun outro finalista xa que a 
decisión do xurado foi unánime. A 
obra gañadora foi Doutor Rus , que 
relata as.histórias dun xove · 
médico. Glória Sánchez, que 
tamén é mestra, ten publicado tres 
obras de poesía para nenos, unha 
delas gañadora do premio Merlín 
en 1990, e cinco títulos en prosa. O 
premio Edebé infantil está do.tado 
con tres millóns de pesetas.+ 

•Entregados 
os Premios 
Begorite de poesia 

A noite e a estrela (refle.rións e 
¡)/"egos de Nada!), de Maria Pilar 
Campo Dominguez (Marica}, foi a 
e:añadora do Prémio Bee:onte de 
poesía, dotado con cen ~1i1 pesetas 
e ·ur.iha estatuiña de Sargadelos. O 
segundo galardón fo i para a obra 
Pastorela na1'ideña do 
zaragozano Esteban Covarrubias 
de la~ Peña. O centro cultural de 
Begonte convocou estes prém ios 
dentro do XIX Certame Nacional 
de Poesía sobre o Nada l. + 

• Concertos de 
Na Lua no ·Celtic 
Connections '95 

Na Lua foi o único grupo galega 
. que participou no festival Ce/tic 
Connection 's 95 de Glasgow, que 
se celebrou dende o S ate o 22 de 
Xaneiro. O grupo galega, que 
comezou dese xeito a celebración 
dos seus quince anos de 
traxectória, compartiu cartel con 
artistas europeus, norteamericanos 
e canadienses como Loreena 
Mckennitt, Alan Stivell, Paul 
Brady, The Dublinners ou Moving 
Hearts .. Na lua descubriu para o 
público escocés a gaita galega, as 
pandeiretas .e o charrasca. A 
compilación musical dos quince 
anos do grupo sairá nunha 
colección de compact-disc que ·se 
gravará próximamente.+ 

•Cinco anos 
da revista 
A Trabe de Ouro 

Coa saida á venda do número 20 
da revista de pensamenro A Trahe 
de Ouro, cúmprense os cinco anos 
de existéncia desta publicación de 
Edicións Sotelo Blanco. Perante 
este tempo, a revista nutriuse de 
ensaios e análises de todas as 

( \ ( ' ~ \. ' \. " ' " " \ \. \ ... "' \. \. " " .. " .. \ " " ' " .. ' \. 
-. t t \ \ ' .... '" ..... " ........ \ .. .... ' .. \ • , i . ' \ 

Comezou O Festival de Video. Cunha exposición dos trebellos de Colin Arthur (cocrodilo: e ro
bots de todo tipo) e unha série de instalacións de realidade yirtuaL video·-xogos, e vídeo en tres dimensións. estreouse 
a edición sexta do Festival Internacional de Vídeo Cidade de Vigo. A pezas de Colín Arthur -na foto, xunto a un 
dos seus trabal los para A História lntermináhel-, convértense nun dos engados principais da mostra Alucine e Ciher
média, que canta tamén con insralacións de vídeo á carta e cunha fase de concurso que culminará o 26 de Febreiro.+ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
disciplinas: filosofia,.literatura. 
economía, historia e pensamento 
político. Neste último número 
colaboran, entre outros, os 
escritores, Xosé Cid Cabido, 
Dario Xohán Cabana, a filóloga 
Carme Hennida, Maximino 
Cacheira e Maria Helena 
Goicoechea. • 

. • Contravento e 
niarea, catro 
escultores nunha 
crónica artistica 

Contra1 ·e11to e marea é unha 
exposición colectiva de catro 
escultores que percqrrerá toda 
Gal iza para rematar en Madrid. 
Os seus protagonistas son Silverio 
Rivas. Paco Pestana, Xurxo Oro 
Claro e o portugués afincado en 
Galiza, Manuel Patinha, todos 
cunha grande traxectória artística 

· a costas que os levou a expoñer a 
sua obra en toda Galiza e forado 
país. Estes es.cultores que 
traballan con .. pedra, madeira, 
aluminio e aceiro elaboraron 
novas pezas para formar parte 
desta colección na busca dunha 
idea global que coesionara a _ 
mostra. O seu traballo basease en 
inventar o seu facer a medida que 

Caixa ilustrada, de Xurxo Oro Claro. 

crean, concebir a obra mentres a 
executan. A exposición está en 
Santiago do 1 ao 20 de Febreiro 
na Fundación Caixa Galicia. do 2 
ao 20 de Marzo na Coruña, no 

· mes de Abril no Museu Municipal 
de Ourense. en Maio en Lugo e 
no mes de Xuño pasará ao cuartel 
de Conde Duque. en Madrid.• 

• Programadón 
literária do Clube 
de Leitoras de 
Alecrín 

O Clube de Leitoras do Centro de 
Estudos da Muller Alecrín. de 
Vigo, xa ten preparada a selección 
de libros que se comentarán ao 

_.longo deste ano. Os encontros para 
comentar os libros celébranse unha 
vez ·ao mes e neles pode participar 
quen desexe apontarse. O 22 de 
Febreiro, Maria Xosé Porteiro 
apresentará o seu libro favorito 
'Tres tristes tie:res" de Guillenno 
Cabrera Infante e o 29 de .Marzo, 
Margarita Viñas fará o mesmo con 
"El peso de las sombras'', de 
Angeles Caso. Outros dos libros 
que se comentarán nos seguintes 
meses son '•Mamá-fé"', de 
Margarita l,edo Andión e "La 
madre" de Pearl S. Buck. + 

• Premiada unha 
película anin1ada 
da Escola de 
Imaxe e Son 

A película de animación Lumi , 
realizada por Lhosca Arias como 
trabal lo de fin de curso ña Escala 
de Imaxe e Son da Coruña, recibiu 
unha mención especial no Certartíe . 
Internacional de Cinema e Vídeo 
de Animación "AnimaTerue l", 
considerado o máis importante do 
Estado. A mención fai referéncia 
ao impacto da mensaxe da 
película, que é a primeira realizada 
polo Departamento da Animación 
da Es~ola. A segunda,Alegria.1· de 

Puerta Tierra. obtivo xa alguns 
prémios e se emi_tirá en Canal 
Plus.+ 

Dame fume, de Héctor Garré. 

• Protestan pola 
desaparición 
da Otquestra da 
Comunidad e 
Autóno1na de 
Galiza 

A Federación de Asociacións de 
Viciños de Lugo enviou un escrito 
ao Presidente da Xunta, ao 
conselleiro de Cultura e ao 
director do JGAEM en protesta 
pola supresión da Orquestra da 
Cornunidade Autónoma de 
Galiza. A federacíón pergúntase 
qué vai acontecer cos xoves 
músicos que a integraban se segue 
adiante a iniciativa de contratar 
músicos extranxeiros para crear a 
Orquestra do Concello de 
Santiago de Compostela. A 
pretendida reconversión é, 
segundo as asociacións de viciños 
de Lugo, un insulto para o povo 
galega xa que se está a destruir o 
esforzo de moitos xoves que tiñan 
na orquestra unha via de 
profisionalización. No escrito, 
solicitan que se manteña a 

orquestra e que os carros públicos 
servan para dar preferéncia aos 
músicos galegas e non cair no 
"paletismo barato''. + 

•O Centro 
Dran1ático 
progran1a tres 
montaxes 
para o.95 

O Centro Dramático Galega 
representará neste ano tres 
montaxes teatrai: coincidindo coa 
con. titución dun grupo estábel de 
profesionais, oito actores e sete 
actrices: Andrés Pazos. Vicente 
Montero. Lui s Tasar. Xosé Luis 
Castro. Xan Cejudo. Li11o Braxe. 
Xosé Antonio Porto. Xosé Manuel 
Oliveira "Pico". Tere'>a Horro. 
Rebeca Montero. Susana Dans. 
Dolores Casal, Ma o Ba1ja-;. 
Margarita Fernández e Laura 
Ponre. A primeira obra a 
representar será Nin me 
oho11do11orlÍs 111111ca • baseada no 
libro Canci/in Galega de Po. ada 
Curro. e diri ida por Manuel 
Guede. En homena e a Rafae l 
Dieste. escenificarase a sua obra 
Via.re e fin de Don Fro11tá11 no 
Parq ue de Bonaval de Santiago 
que dirixirá Antonio Simón e 
pechara ·e o ano cunha monta e 
de Cándido Pa1ó ~obre te tos de 
Xil Vicente.• 

• Estr a en ali za 
de Dame Lume 

O Venres 3 estr as en varias -,ás 
ga legas a p lícula de 1-lcc tor arré. 
Dame L11111e. que s rod u na 
Coruña o pasado ano. Só no-, cin ~ 
Valle lnclán da Coruña e Santiago 
será posíbel vela na versión orixinal 
en galega ·xa que en Vigo. Ourense. 
Pontevedra e Lueo únicamente se 
emitirá dobrada ~n castelán. A 
película foi nominada nos premios 
Goya no apartado de Mellar 
Dirección Novel. gañou o premio 
do público no Festirnl de Alcalá de 
He nares e está seleccionada para o 
Festival Internacional de Chicago. 

Dame Lu111e é, segundo os seus 
realizadores. un "thriller'' lixeiro. 
que preténde ironizar o xénero e 
desmitificar aos heroes. Neste . 
caso. o protagonista é un mozo que 
pola sua timidez e inxe1iuidade. é 
víctima dunha trama relacionada 
coa extorsión. O repertório ele 
intérpretes está formado por 
Camilo Rodriguez, Ana Otero, 
Beatriz Bergamín, Juanjo 
Menendez, Mercedes Sampietro, 
Evaristo Calvo, Manuel Lourenzo 
e Nancho Novo.+ 
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Submundo 
kafkiano 

Terniinal 

Fotografias. páxinas dun diário es
critas case que de fonna automática 
e reproducidas tal como foron es
critas, nunha máquina de escrel5er 
que non posuia o ii, causa que as 
fan ilexíbe is, anúncios, acotacións 
que dan sentido ao texto principal. 
fraementos de canc ións (do Bea
tles\ soiieos e pesadelos, manuscr i
tos. cartas á Auséncia. etc .. e unha 
novela que vai. como un comboio a 
toda velocidade. cruzando toda esa 
íloresta: Terminal' ''. O responsá
bel: Xelís de Tor . 

Uns pasaxeiros chegan a unha esra
ción de fen:ocarri l: non é o <.,eu des
tino. o lugar para onde tiraran o bi
llete. É a Terminal. '"gri'>. "ombría. 
<.,en obxectos claros que a caracteri-
1.asen. a non . er vagóns esquecidos 
e vías martas". nha te1111inal que 
comeza, xa nas primeiras páximL\. a 
tomar os risco. dun lugar kafkiano. 

n lugar do que non <.e abe se hai 
maneira de marchar: .. nha vez 
houbo un morro ... aramm. o defunto 
a unha mula e ti émola marchar ... 
empre chegaría a un '>Ítio con en

re ... ª"mufa., '>On boa'> para i'>o ... non 
está ben i"o de mon·er polo mundo 
e quedar o corpo en calquera "itio .. . 
e. pero que lle le a'>en o carpo á fa
milia .. ./ -Logo hai maneira de 
marchar .. ./-Aquela vez cadrou que 
apareceu unha mula perdida ... eu 
non digo que . e a impo:ible ... foi 
unha desgracia" (páx. 14-15). n 
lugar nQ que hai carro personaxe. 
mái'> ou menm identificábeis: o 
benvidor. aquel que dá a benvida a 
todo'> cantos chegan á Temlinal. o 
revirado. o inventor da cortadora 
manual proletária. a muller-escrito
ra. Cada per:ona e. agás o benvi
dor. fata. expresa O'> '>eu. de:-.e os. e 
introducen cad,a et. máis ao leitor 

Xelís de Toro. 

mm mundo, nun submundo kafkia
no, opresivo, que non ten 'saída a 
non ser unha só. Son seres, persona
xes . . axexados por imaxinacións e _ 
reflexos vivenciais. que se intentan 
comprender algunha co usa nunca 
vai máis al;:í das suas próprias cria
cións: a corradora manual proletá
ria. un rratado 
de xeomerria e 
fíc.;ica senri- Xelis de 

~~~n~~lfiec[.1~~~ Toro torna 
un só nome dos ~o grande 
personaxes da teina de 
novela. Ricar-
do Terco-. 
unha .. boa his
toria. na que · 
palier esre'> 
dous ... Seres. 
afina!. exrra
viados nunha 
rerminal cuxa 
única saída 

sempre: 
afrontar o 
mundo 
moderno 
para 
expresalo e 
interpretar 

quizá só .sexa a os seus 
mane. ou unha 
repetición infi- problemas 
nita dos dia'i e 
dos acrns. X'\l 

que tal cousa 
parece emanar do. final da novela. 

Coa presente novela. Xelí. de To
ro parece. en cerra maneira. querer 
fuxir do '·enca.sillamenro'· aoque o· 
podían le var as suas anteriores 
producións narrativas e inícia unha 

operación de desembarco r1outras 
praias, uriha .vontade de abertura 
cara aterras incógnitas alteas a to
da . ideación formalista, ben que 
pareza o contrário. De Toro. ·coa 
presente, vira na sua novelística e 
fuxindo (non por medo) dun fugaz 
presentismo que podía albiscarse 
erí Non hai misericordia (presen
tismo que subliñaban as interven
cións dos expertos nun debate ra
diofónico), torna ao grande tema 
de sempre: afrontar o mundo mo
derno para expre~alo e interpretar 
os seus problemas. E. para iso usa 
da alegoría kafkíana, pero lonxe, 
ou afastándose, de toda rectó.rica 
kafkiana. Quer dicer, o checo está 
presente, pero como auséncia. 

En Terminal asístese a un xogo 
constante de metamorfbse de 
ideritidade mm plario quer fantás
tico quer de reali smo descritivo. 
con símbolos. de indubidábel pro
xección poética. Conxúrase e elú
dese a realidade e. tamén, afirma
se a caréncia de sentido desea. Ca-· 
réncia de sentido que é remarcada 
polo aparato "concei tua1 ·· e os 
"textes a l'~ppui'' que mete no na
rrador. unhas veces enchendo de 
sentido o que se escrebe (as acota
cións do capítu lo tres. o fragmen
to de canción dos Beatles). e ou
tras son simples materiais aleató
ri os que poden quedar honitos 
mais que en nada axudan á com
prensión da novela (ou do texto 
que se.debe considerar como no
vela), máis ben todo o contrário. · 

Mais pésie a certo cámbio de agu
llas na sua narrativa. Xelis de Toro 
mantén as suas constantes: dar 
grande importáncia aos personaxes 

. de carne e óso que povoan a nove
la. Unha importáncia que é remar
cada pota adquisición do rango de 
personaxe das vias e dos com
boios. da Terminal. Sen as lagoas 
que se achaban na sua última nove
la (ou eran narracións'!: falamos de 
Non liai misericordia). Terminal 
apreséntase como un artefacto case 
perfeito. de tremenda eficácia. Ca
rregada de referéncias (literárias. 

cinematográficas, de banda dese
ñada. de cancións ': pop". radiofó
nicas ... ), chea de atípicas e orixi
nais descrición, a novela -o libro 
no seu conxunto- aseméllase a 
unha constante caixa de surptesas, 
_a unha boneca rusa, que arrastra ao 
leitor nunha sucesión de cenas en
cadeadas que, sen se dar conta, té
.vano dun extremo ao outro desta 
singular tenninal ferro".: iária. • 

XGG 

( 1) Col. Narrativa núm. X. Edic:ións Po,iti
vas. Santiago ele Compostela. 1994. 164 páx. 

Emigración, 
un test para 
a história 
de Galiza 
Xan Fraga Rodríguez entrega 
"materiais de traballo" para as cla
ses de História baixo o título de 
Emigración e História contempo
ránea Galiza-Cuba11

' . 

Os materiais son estadísticos. tex
tos conremporáneos aos feítos. e 
guias de análise. Contemplan as 
causas da emigración económicas. 
demográficas, sociais e coxuntu
rais e os factores de atracción de 
capitais da emigración ao próprio 
país. No capítulo III apresenta a 
emigración en si mesma: volume, 
etapas, destinos, características. 

Logo desta aportación en rnate
riais de traballo. o autor estuda a 
emigración a Cuba, para rematar 
cunha sinopse da História contem
poránea da illa e cunha bibliogra
fía de cinco páxinas. 

O volume resulta moi práctico , de 
bon xuizo na orientación da análi
se. Imos sublifiar algúns aspectos 
discutíbeis: 

so·mbra 
za dora 
.Suso de Toro 

O camiño-escuro do corazón 
'nunha narración impecable .. 

Eti;t!I~' 
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conta de libros 

Tornás Borge 
con Fidel Castro 

25 

· Co título de Un grao de millo. a 
Asociación de Solidariedade Galcrro
Cubana ven de editar unha longa ~ 
conversa realizada por Tomás Borge co 
presidente cubanb Fidel Castro. A 
versión ao galega é de Francisco 
Pillado e a entrevista foi realizada os 
días 18e20deAbrilde 1992. 
abordando un amplo temário desdeª"' 
relacións cos Estados Unidos. á 
situación dos direilos humanos. dos 
gastos literé'írios á nova orde mundial.+ 

Crónicas 
da en1igración 
Xnsé Neira Vi las publica nas Edici6s . 
do Castro un mangado 'de traballos
reponaxe. moitos dos cales yiron lus 
no xornal Faro de 1 'igo. co eixo da 

·cr6nica os emigranres. Memoria da 
emigración l. ~tnúncia n,ovas entregas. 
Neslas cuarenta pequenas reponaxes. 
que Neira Vi las conslrue desde seu 
coñecimento miuclo da emigración 
(boto u cuarenta anos entre Arxentina e 
Cuba). fala do galega q!,!e chegou a 
xenera marnbi. ao bol icário fil ántropo 
de Guísamo pasando polo Castelao 
relegrin na oulra ban9a do mar. 
.Mostras ele bon xornalismo guc Ncira 
xa nos cleixara en libros espléndido'\ · 
como Ca/egos 110 Golf(> de Mé.rirn. • 

·~ : :•5 .. "> Pl\.Al 
. . ,.,,~,: Cl~RiiRD 

Novos Leliadoura . 
A colección ele poesía ele Sotclo 
Blanco ven ele poiier en circulación 
despois dun tempo de siléncio. dous 
novos títulos Feitura do lume ele Pilar 
Cibreiro e Derrapa e cai ele Xavicr 
Santia!!O. A Cibreiro xa tiña un 
anteril;r poemúrio editado.por Sotclo 
(0 rn.w/i1 da amwd11rn de pulla). pero 
a obra ele Santi ago é unha auténtica 
novidade: "Sob1'.éü olivo a pomba / 
Esqucceu a bomba/ Sallando na 
comba /Sobre i.t alfombra/ Bailaba a 
bamba/ Con ritmo de samba/ Pelando 
unha !!amba /Sobre o olivo a bomba/ 
Dcsto~·ou a pomba''. + 

Máis ·osca1~ Wikle 
Lai11n'11/o pon en circulac ión unha 
obra fundamental ele Osear Wilcle De 
profundis e outros escritós. Este 
texto estremecedor saiu poslum ~!menle 

e é llllha carla a Lord Douglas ... tratei a 
Arte corno a verdade supr~ma e a vil.la 
como un aspecto da l'icción: espcrtci a 
imaxinación do meu sécu lop de tal 
maneira que me envolveu no mito e a 
lenda: resumin lodos os sistemas 
nunha frase e toda a vida mm 
ep igrama·'.+ 
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Centro galego da Habana. 

a.- O título une o tema "emigra
ción" e o dunha monografía sobre a 
emigración a Cuba. Penso qve de
berían ir máis separados e formar 
duas pa11es diferenciais do volume. 

b.- Ao apresentar as causas da 
emigración no s. xvrn non se dis
ting~1e dabondo entre a emigración 
"ar~duriña'· e a definitiva. C~ndo se 
afinna que Galiza f)(!rde meio mi
llón de habitantes no xvm por cau
sa da emigra-
ción , afínnase 
demasiado. 

c. -O tipo de 
família nucle
ar, troncal etc. 
máis o sistema 
de herdanzas 
con me! lora e 
sen ela, sen 
dúbida que 
condicionaron 
a emigración. 
Pero hai e ha
bi a na Penín
s ü la Ibérica 
Olmos reinos 
de estrutura 
familiar máis 
cónd ic ionante 
e non se deu 

\:ando se 
afirrna que 
Galiza 
perde meio 
millón de 
habitantes 
no XVIII 
por. causa 
da 
emigración, 
afirmase 
demasiado 

tal efecto. 
Condicionar non é causar. 

d.- Despois de exponer cifras da 
emigración do xvrn, no capítulo 
m, no que se rec;olle a ima.xe nu
mérica da emigración galega. só se 
ten en COnta a dos SS. XfX, segun
da metade. e do XX. fatá ben, pe- . 
ro podianse dar aproximacións an
teriores neste rerábulo sintético. 

e.- Que a emigración pode ser o 
fío arg umental para afrontar a 
História de Galiza nos ss . XIX e 
XX é innegábel, pero non me pa
rece moi conveniente. Aparta aos 
alumnos da história proceso e-es
trutural para derivar a sua aten
ción ao cuantitativo e negativo. 
De todos os modos. ·é un ha meto
doloxía posíbel. 

f. - Por fin, entendo que a aten
ción preferente á emigración a Cu
ba e a História de Cuba deberiase 
separar con evidéi1cia gráfica para 
que ese capítulo sexa visto polos 
alumnos como unha unidade didác
tica paradigma das que poderían 
elaborarse sobre Galiza-Arxentina, 
Galiza-Uruguai. Galiza-Brasil etc ... 

Noraboa a Xoán Fraga por esta 
aportación. Que o subliñado ante
rior desta recensión sá" quere ex
presar a man tendida ao diálogo 
que cómpre configure o labor dos 
profesores de história. + 

FRANCISCO CARBALLO 

( 1 J FRAG,\ ROORl(il l:Z. Xo,\ '· f:.º111igrm·ilí11 (' 
/listária co11 tc111porá11cu Gali:u-Cuhu. Etli
la Asociación Sociopcda!!óxica !!alc!!a. A 
Cnruña. 1995. pp. 1<1-1. - - -
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em1grac1on 
Recopilación 
de Pepe 
de XanBaña 
O Concello de Cabana, en colabo
ración coa Depuración Provincial 
da Coruña, ven de agasallamos coa 
obra A vida e a obra de Pepe de 
Xan Baña' 1

', da autoría de Manolo 
Froxán Rial , historiador e xornalis
ta .- e de Ramón Ferr_eiro García, 
doutor en Ciéncias do Mar e do.
ceJ1te na Universidade da Coruña. 

O libro non podía ter mellor co
me:r,o, catro versos pondalianos 
(~'.Co1110 os corvos de Xallas vifgo-'-" 
ros_qs") que a1iünci~n·. ·en ce;io 
11]odo, o que_ foi a vida des te escri , 
tor ·xalle iro: · ' 

Posteriormente divid1m o libro en· 
carro partes. Na primeira fan ~mh.a 
precisa aproximac ión histórica -- á 
época do autoJ e _adiantan vários 
trazos biográficos do -mesmo. Son 
estes de enof]ne imporrárlcia, dado 
que era mínima a información 
biográfica que tiñamos del. Pepe 
de Xán Bña (nome artístico de Jo
sé Baña Pose -Pep·e, hipocorísti
co do seu, e Xan do seu pai, Juan 
Bña Sabiña, bisbarra de Xallas. O 
17 eje Agosto de 1889, con tan só 
17 anos, emigra a Cuba. Chegado 
á Habana desempeña diversos em
pregos. entre eles, traballa 18 dias 
nunha renda de víveres. Aos tres 
anos da sua chegada á illa decide 
estudar para cura, estudos que 
abandona cando está a piques de 
rematar, posibelmente por com
partir os mesmos ideais relixiosos 
de Curros Enríquez. Poste.rior
mente exerce como mestre de ins
truc i ón pública. Casou en -duas 
ocasións, rendo de ambos matri
mónios cinco fillos. A sua única 
visita á Gal iza prodúcese no 1921, 
cando contaba con 49 anos. Mo
rreria, despois de pasar os úlrimos 

. . "'. 
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anos na soc iedade .ga!ega "La Be
néfica", o 16 de Outubro de 1945, 
aos 63 anos de idade, descansando 
os seus restos no Panteón do Cen
tro Galego do Cemirério de Colón 
da cidade da Habana. 

Na segunda parre, "achegamento á 
obra de · Pepe de Xan Baña" ·~mún

ciannos as liñas temáticas (amor 
maternal · á terra na que 1rnceu , 
problematica da emigración, re
cordos da infáncia, enemizades e 
disputas entre viciños: problemas 
de heréncias, costumes relixiosos 
e, por último, a forte crítica ecle
siástica --centrada na problemáti
ca do celibato e na imposición de 
gravames _aos labregos-) ade
rnais de poren de relevo os moti
vos da presente recuperación; de
les destaca1nos o que. na nosa opi
nión, é fundamental: a visión que 
o autor ten '·da personalidade do 
insigi1e Curros Enriquez e a des
crición do seu comportamento e 
vicisitude ao longo da estadía do 
poeta de Celanova no país caribe
ño aré a sua morte no 1908". 

A parte- terceira confórrnaa a es
colma de verso fácil e prosa. pu
blicación que 
ao xalleiro lle 
fora patrocina
da pola Bene
ficencia Galle-

"Copleiro 
rudo sen ga. 
noticia da 

Por último, in- aite 
cluen na cuar-

métrica ta parte, a mo-
do de anexos. que fala de 

· rre ~ cptas de · si n1esn10 e 
fam i 1 iares · cJ.g 
a1;1wr. e outra: <)o q_ue o __ 
ul)ha carta- ;rrodea : 
protesta, da d 
autoría de Ma- COl1lO po e · 
nuel Martínez 
Yilarnovo, na 

_. que reivindica 
a valía poética 
que o profesor 
Carballo Cale-
ro lle negara 
coas seguintes 

falar un 
labrego sen 
instrución" 

palabras: "copleiro rudo, sen noti
cia da arte métrica, que fala de si 
mesmo e do que o arrodea como. 
pode falar un labrego sen instrll-
ción"·~·. 

Iniciativas de recuperacións de 
autores que as editoriais nunca 
emprenderían, como sería neste 
c·aso, son verdadei.ra.mente de 
agradecer, daí qu·e vaian por 
adiantado as felicitacións por tan 
ousado atrevimento. Mais para o 
futuro deberanse ter en conta cer
ras pexas que residen nesta edi
ción feita por achegados á litera
tura: vários erros lingüísticos nos 
textos dos editores (~'dun viaxe, 
~'sinte, *subdesenrolo, *concen
cia, *humá1:is, *reflexadas, *vai a 
emigrar, etc.); falta unha biblio-

Os indianos enriquecidos fanse notar entre os seus viciños. 

grafia literá ri a sobre o autor 
(Carballo Calero, Couceiro Frei
jomil, Xosé María Lema Suárez); 
a escolma? non é máis ca ui1ha 
clasificación de toda? "a produ
ción literária de Pepe de Xan Ra
ña que conquerimos xuntar" (·se 
isto é realmente ceno. non se nos 
citan as fontes - libros. páxinas 
ele prensa , etc.): como conse
cuéncié\ da anterior e despois ele 
lida a publicación , remos a im
presión de que José Baña Pose é 
un autor dun único libro . cando. 
polo contrário , Carballo Calero 
nos fala de duas aportacións á 
nosa literatura (Vindicación, 1'icla 
e milagros de Pepe de Xan Baiia 
e Suspiros na terriña) ou cando 

· Xosé M" Lema nos informa de 
duas ed ici óns do primeiro: nos 
anexos fala, como mín imo. a acta 
de .nacirnen10; e non queremos 
seg uir. 

Por todo isto. reiteremos as no
sas felic iración · e aconsellamo. 
ás insrirucións de noso. que. can
do emprendan labores de recup -
ración literária boten man da 
máis de média dúcia ele fi lólo
gos. especiali. tas en língua e li 
teratura galego-portugue-.as (da-, 
tres promoción: ·aída<., da Uni
ver · idade da Coruña). que cor:re
mos desamparados por estas te
rras bergantiñas. De certo. a no. a 
literat ura terallo a ben. E con 
respeito a '·desenvolver traballo!-. 
seme llantes '" (p. 9). a o ternos 
feíto, ainda que por agora nen
gunha in stitución se dignou a 
prestarnos un mínimo interese.• 

XOSÉ MANUEL VARELA 

( 1) M,\ '0UJ FR!JX,\ '-R,\ \lfJ' FF.RREIRCJ. , , 

rida e• ohra de• fl'/ll' dl' X1111 /Jmia. Euita 
Conccllo de Cabana-Dcputación Prm•incial 
úa Coruña. 199-L 

(1 ) RIL\RDO C.\RIMLLO C.\LERO. lli.1toria 
da l .iteratura Galega C11111e111prirti11e<1. Ga
laxia. Vigo. l 9X 1. fl. :'i 1.1. 

Máis 
ciencia-ficción 
A sombra 
cazadora 
Coido lembrar que foi un profesor 
meu de Grego no Instituto de San 
Caetano quen me dixera que roda 
a literatura escribida e mais a que 
aínda está por escribir. estaba xa 
na Ilíada ou a Odisea. Podería 

1 ser. :. Ó fin e ó cabo. o home e os 
seus poblemas pouco cambiaron 
no seu cerne dende aquela. 

Si damos por boa a afirmación da
quel meu profesor, a útlima nove
la de Suso estaría xa plantexada 
por Homero e, ó mellar. habería 
que engadir o seu nome ó listado · 
de Sófocles, Genet, Anouille, Pe
mán e Espriu. 

Nesa lectura "clásica" da novela, 
Clara sería Antígona; Teseo sería 
pois eso, Teseo; o Pai, Poseidón e 
a Imaxe o resultado dun "menage 
a trois" entre Creonte, o Minotau
ro e Medea. Mais para min a obra 
reivindica a aventura da liberdade, 
da rebeldja , do amor e. ó final do 
camiño, de novo Itaca. 

Cando comentei nestas mesmas 
páxinas o libro d~ Arturo Lezcano 
saudaba, dalgún xeito, a boa. nova 
da introducción da ciencia-ficción 
no campo da nosa literatura ºfan-

tástica e adiantaba a próx.ima apa
rición doutra novela dentro cleste 
apartado. Cando mo comentara 
Manolo Bragado. nin de lon xe 
sospeitei que o autor des·e novo li
bro de "S.F." ía ser o Suso de To
ro. Non me cadraba o Suso do 
"Land Rover'" ou "Ambulancia". e 
moito menos o Suso de .. Tic 
Tac". como pai ele .. A sombra ca
zadora'". Nembargantes. a pouco 
que se esculque nas páxinas deste 
último traballo, a autoría é máis 
que evidente e non só polo ritmo 
narrativo ou os recursos es ti 1 ísti
cos que identifican un autor que 
va i niadurecendo se n perder a 
frescura do continuamente sor
prendente s.enón mesmo poi a 1 in
gua ernpregada. cada día máis ri 
caz e auténti ca. 

1rama da novela vainos ir de
bullando a historia dun'> rapaces 
sen cáseque historia'> c.¡ue contar. 
a~wchados do mundo polo '>eu pai 
para que non os atope un e'>curo 
perigo creado por el me..,1110 nun 
in1re de infinda soberbia qu lle 
fixo crerse de ser quen para de-.a
fiar Ó'> deuses da tecnolo\Ía. A 
impo'>ibilidade da e ¡..,tencia de 
ámbolo'> doui.,. creador e monstro. 
vai facer que o primeiro e au lo
'>acrifique para poder ceibar ª" 
for 1.as de v ingan1.a e 1 iberdade 
que le an dentro o\ dou rapaces. 
O. irmáns na súa fuxida. ó tempo 
que busqueda. an contar coa 
axuda do único rebelde que que
da na cidade: o rnan..inal Toco
Miguel. Teseo fuxe da-. continuas 
tenracións do monsrro-imaxe coa 
lembranza do con. ello do seu pai 
( ·se vos atpades en perigo belis
cádevos. a. í acordaredes do !-.Ono 
da pantalla e decateréde-.vos de 
que na real i-
dade hai car-
ne e na carne 
hai dar. a 
pantalla non. 
Confiade 
sem pre na 
carne e des
confiade das 
imaxes'") ate 
c hegar ó en
frontamen 10 
derradeiro co 
se u si no ine
vitable: mo
rrer para ven
cer e deixur 
que a vida si
ga no ve ntre 
da súa irm á. 

O epí logo é 
un orix in al e 
fermoso camo 

on me 
cadraha o 
Suso do 
··Lanc.l 
l{o er .. ou 

nhubn
cia"', e 
menos o d 
.. Tic-Tac .. , 
como pai 
d ··A 
sombra 
cizaclorn ., 

á espera nza con Teseo no seu Te
seión. A derradeira pregunta do li
bro vóltanos á crua realidade do 
mundo de 1995 . 

Para aqueles que gusten das com
paran/as. dicirlles que a novela fai 
lembrar a Stephen King nas súas 
mellares páxinas. autor que ade
mai s de moito '· best-se ller .. de 
consumo ten relatos curros excep
cionais. 

Novela de imprescindible lectura 
que vai engaiolar ·non só ós lecto
res maduros senón (e pode que 
aínda máis) ós nosos adolescentes. 
'"A sombra cazadora" non é ""Tic
tac". coido que Suso tampouco o 
pretendeu, é mais ben un " roc 
toc" na conciencia daqueles que 
aínda lembramos un mundo sen 
T.V. Cómodo, moderno e orixinal 
deseño desta nova colección que 
nos oferta Xerais. + 

XOSÉ M2 DE CASTRO 

A~ 

m: 
se 
Ao 
Agarc 
O Mc 
opini1 
mont: 
Galeg 
mara 
banda 
mom 
opon 
mont: 
vend 
do an 
ples e 
chega 

A poi 
minar 
gunta 
no pai 
tendí¡ 
econó 
tro''. f 
día q 
cuesti1 
tas pa 
saben 
aquel e 

Poste1 
artigo 
en ten 
Centre 
un ha 
mas. e 
xa qw 
mátic• 
dar-lle 
mente 
senti1 

A inda 
Gali:t., 
tos da 
nal. c1 
réncia 
co da 1 

Non ir 
mas-

No C( 

portug1 
tro Cu 
dos de 
Cine< 
oporru1 
chea d 
desi!!lll 
lienuu 
carne'" 
ele anir 
é auto1 
Feijó. 

A pelí 
quince 
como 1: 
de Jor~ 
sua me 
cións d 
en ima: 
fiada.pi 
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As 
marionetas 
serven 
Ao pé do Mariscal 
Agardei o remate das funzóns de 
O~Mariscal para deitar a miña 
opinión a propósito desta última 
montaxen do Centro Dramático 
Galego e quixera que non se to
mara como presunzón pola miña 
banda, trata-se antes, nLln primeiro 
momento. de preguiza -tive 
oporrunidade de ver a estrea da 
montaxen en Cambados- e xa. 
vendo a polémica que se ia xeran
do arredor desta escenai'.ón sim
ples curiosidades por ver aonde 
chegava o rio. 

A polémica chegou xa nos preli
minares da produczón cunha per
gunta da deputada Garcia Negro 
no parlamenro de Gali'l.a que pre
tendia. "esc larecer a realidade 
económica da montaxen do Cen
tro". Pola sua banda Kukas enten
día que o que se pretendia era 
cuestionar a aprirude das marione
tas para encenar esta peza. on 
sabemos ben en que ficou todo 
aquelo. mas a polémica ten rabo. 

Posteriormente. Laura Tato, nun 
artigo publicado neste semanário 
entendía positivamente que o 
Centro por fin se decidira a facer 
unha montaxen de marionetas. 
mas, de ningun xeito O Marfacal, 
xa que a peza polo seu corte dra
mático preci.-ava duns actores a 
dar-lle carne. cousa que --obvia
mente- as marioneras non poden. 
:entimento, expresividade. 

Ainda tiña que chegar a nota de 
Gali:::.a Nom denunciando os fei
tos da censura . obre o texto orixi
nal. coutando toda posível refe
réncia ao carácter nacional heroi
co da peza. 

on irnos dar resposta - non a te
rnos- a toda a problem<\tica que 

enredou extrateatralmente este 
Mariscal que encenou Kukas parn 
o Centro Dramático Galego, mas 
si irnos aproveitar parn reflexionar 
a propósito do mundo da marione
ta. do mundo e do espazo da dra
marúrxia e tambén e por que non 
do dirixismo cultural. Somos dos 
que asinamo. que calquer texto 
pode ser encenado -actualizado. 
logo na realidade da escena- en 
calquer estética e por calquer mé
dio. Haverá que atopar, en todo 
caso. o rexistro adecuado. Dizer 
que Shakespeare. Valle ou Cabani
llas non poden ser interpretados 
por marionetas. títéres. ombras. 
teatro-danza -poño por exem
plo- non semella asisado. Haverá 
que 'fazer un estudo de como se 
deve mover en escena esa mario
neta. de que música lle é máis aca
ída para criar a tensión necesária, 

estudar se a voz das p.ersonaxens 
deve ser en directo e. se for grava
da, coidar até o máximo a expresi
vidade do ton e a calidade de gra
vazón. A expresividade das ma'Í-io
netas pertence tan Jo a real izazón 

------1 ~11 ======ºin======ema~lll 
A forza da 
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an1mac1on 
Salteadores 
de Abi Feijó 
No certame de cinema ga lego
portugués que tivo lugar no Cen
tro Cultural de Caixavigo a meia
clos de Xaneiro, organizado polo 
Cine Clube Lumiere, tivemos 
oportunidade de ollar. entre unha 
chea de curtametraxes galegas de 
desigual interese e atractivo (asa
lientar entre todos "O rnira2:re da 
carne" de Xavier Codesal) o~ filme 
de animación Salteadores. do que 
é autor o cineasta portugués Abi 
F6jó. 

A película de pouco máis de 
quince minutos ele duración, toma 
como ponto de arranque un relato 
de Jorge de Sena que xa tiña na 
sua mesma escrita todas as condi
cións desexábeis para a sua posta 
e1l imaxes, esµlendidamente subli
ñada ~pola música que M. TentLI-

gal escribiu para o filme, foi, sen 
dúbida . o máis interesante. con 
moito. do ciclo. "Salteadores:· é 
un filme que a pesares do seu for
mato. funciona perfectamente 
<liante dos olios duns espectadores 
noo moi acostumados a este tipo 
de cine e desde sempre mediatiza
dos a concebir o cine. de anima-

ción desde a perspectiva que Dis
ney hexemonizou para a cultura 
da imaxe. A pelicula de Feijó. pa
la contra. racha vitoriosamente· 
con esta premisa e acada tal 
forza de comunicación co especta
dor que este esquece axiña que o 
que esta a ollar son só debuxos en 
movemento para pasar a inte
grarse imprevisiblemente neste 
descobremento e identificarse sen 
limitacións de nengunha caste 
con esta dramática história onde 
se canta a peripécia dos republica
nos · galegos fuxidos no Portugal 
de Salazar que, capturados pola 
policia lusa. son entregados na 
raia fronteiriza á Garda Civil pa
ra ser fusilados en terra galega. 

A posta en imaxes do guión é per
fect-a e a eleición dos procede
mentos formais (encadres. planifi
cación) moi axustada ás necesida
des do narrado e ao tempo da na
rración. O mesmo se podei:ía dicer 
da composición dos personaxes . 
apresentados <,:on trazos moi ex
presivos e fondamente vencella
dos a toda a estética do branca ~ 
negro debedora do cine dos cua
renta (thriller-cine negro) e que 

dos bonecos como aos próprios 
movimentos individualizados e 
ainqa ao movimento coral destas 
na cena, mas, por riba de todo está 
a voz, a voz do manipulador ou no 
seu caso a voz do actor coas suas 
intenzóns, coas suas cadéncias. No 
caso que nos ocupa a realizazón 
das marionetas non pode ser mais 
coidada --como xa é habitual nas 
montaxens dos Monicreques- o 
elenco de actores convidados a re
alizar as vozes das personaxens é 
envexábel, se callar, falta un pou
co de frescura na reali~ación e un 
chisco de cal1dade na gra-vazóñ. 
Quizais se poidera ter ampliado o 
"número de ensaios do espectáculo · 
unha vez gravada a voz das perso
naxens, medir e modificar logo 
tempos, xestos, coros. Cremos que 
é fundamental o ·contacto, a rela- · 
zón entre actor e marioneta e que, 
certamente, há que coidá-la ao má
ximo para tirar o mellor partido. 

O espazo da dramatúrxia é a ante
cámara do espazo escénico. O tex
to dramático non é necesariamente 
un texto pensado para a escena, 
non é, por tanto, en rigor, teatro. O: 
proceso de dramatúrxia converte 
ao texto en matéria dramática, es
creve-se por e para a escena e, ain
da que non conclue o proceso, po
demos xa falar de teatro. Quere
mos anotar aqui a vella e recurren
te polémica entre directores -no 
seu obrigado papel de dramatur
gos- e autores, e queremos posi
cionar-nos -mal que lle pese a 
nosa face de autor- pola livre ac
zón do director -dos dramatur-

rias mans de Feijó conquiren do
adamente o princípio da verosimi
litude cinematográfica algo nada 

.desdeñábel 
cando se trata 
dun cinema 
destas caracte
rísticas. Tanto 
é asi que os 
espectadores 
non se decatan 
nunca de que 
o que estan a 
ollar -debu
xos er'i move
mento- non 
se corresponde 
cos paráme
tros habituais 
dos procesos 
de identifica
ción cinemato-· 
gráfica s~mpre 
escravos das 
referéncias . ás 
estrelas de car-
ne e oso e 

A pelicula 
de Feijó 
acada tal 
forza de 
comunica-
ción co 
espectador 
que este 
esquece 
axiña que o 
que está a 
ollar son só 
debuxos en 
movemento 

aceitan e asumen, sen distracción, 
o que a sabiduria <leste xoven ci
neasta portugués lles ~stá a ofere
cer con especial talento. F.eijó ten 
confesado de que para el facer 

gas, neste caso- a hora de enten
der e traballar o texto .rnália a difi
cultade de estabelecer os limites: 
até onde é leitura posível e cando 
comeza a traizón'? Non ternos da
dos -non coñecemos o texto ori
xinal, oh, pecado!- a propósito qa 
grande traizón que denúncia Gal iza 
Nova, mas si somos .i::oñecedores 
do traballo -excelente en moit.os 
casos, o cal non lles dá tampouco 
carta branca- de Xan Cejudo, Isa
bel Rei e .o próprio Kukas e sabe
mos do valor do seu traballo a pral 
dun teatro de nós. Concederemos
lle pois o beneficio da dúbida en
canto non ternos O Mariscal. 

Que se fagan 
custosos e am
pulosos espec-
tác u 1 os nun O texto 
país-que care- dramático 
ce de infraes-
trutura teatral rton é 
como para 
acollé-los -
lembramos es
pectáculos co
mo Hamlet 
que se ine 
apuran non 
entra en nin
gures- é un
ha loucura . 
Que o Centro 
Dramático se 

· configure co
mo compañia 
teatral -e xa 
non falo da es-

necesaria-
111ente un 
texto 
pensado 
para a 
escena) non 
é, por tanto , 

. en rigor! 
teatro 

perpéntica nova de ser unha com
pañia estável con funcionários do 
teatro, competindo con avantaxe 
coas compañías privadas, subsidia
d~s ou non con cartós públicos
obviando a necesidade de dotar 
dunha escola a escena galega é un
ha loucura. A política teatral -e 
non só-- deste país é unha loucura. 

Afinal se me apuran non fal_o do es
pectáculo. E é que non é das mella
res cousas que lle vimos a Kukas, 

- desde logo, nada que ver con A R11a 
das Balconadas ou Don Ga(feros 
para nós os rnellores espectáculos 
da fábri.ca dos Mo11icrecj11es. • 

FRANCISCO SOUTO 

curtos de animación "é unha cues
tión de princípios" e subliña con 
frecuéncia en todas as suas decla
racións públicas de que ''tamén 
existe un cine de aÍ1irnación para 
adultos". Non cabe a menor dúbi
da de que "Salteadores" amosa 
claramente o evidente de tal afir
mación ... Certamente a fita portu
guesa atrapa velozmente ao espec
tador pola forza das suas imaxes. 
polo dramatismo da história que 
narra tan achegada a nós e pola 
rnestria do 5eu realizador ao ser 
capaz de rachar a fronteira mental 
para aceitar este tipo de cine. 

En,definitiva. abraiante e atractiva 
exibición a que nos oferece Feijó 
no seu filme e que. tal como aco
rre nos casos de curtos 2:<ile2:os. 
están .sendo esquecidos p'ó1: ctuen 
controla o tecido de espallamento 
audiovisual no país. E non me re
firo ao CGAI que da man de Coi
ra fai esforzos por dar a coñecer · 

.. estes ·exernplos de cine. senón á 
TVG que poucas veces oferecen 
as oportunidades para ollar estas 
firas. Até cando'?• 

CELSO X. LÓJIEZ-PAZOS 



28- AÑOSA TERRA 
Nº 659- 2 DE FEBREIRO DE 1995 

Os primeiros mapas da Galiza 
Publícase un estudo e catalogación da cartografia sobre o nos<:? -país 

• MANUEL VILAR 

-
Cando nos falan de Xeografia pe-
namos nesa matéria do noso ba
charelato, ou mesmo da faculdade, 
que nos obrigaba a permanecer pa
sivos mentres o mestre deixaba 
cair unha letania imensa de nomes 
de rios, montes ou outros aciden
tes físicos que nos resultaban, alo 
menos, lonxanos. Se nos falan de 
cartografia a un venlle a memória 
aqueles vellos mapas .cheos de co
res e deteriorados que pendurabán 
das paredes da escala e que, de 
vez en cando, o mestre obrigába
nos a localizar ne! calquer ponto 
di stante sernpre do noso imaxiná
rio. Case sempre, asi era na miña 
escala rural, cando o mestre pedia 
que saise alguén a. sinalar algo .no 
mapa era como a culminación dun 
proceso de enfado daquel e o iní
c io dun castigo para o aluno. Lo
go, fora das aulas, pudemos ler 
que a Xeograffa sen'e para facer a 

1

- guerra e organ i:::ar os territórios 
co ohxecto de controlar mellar aos 
homes sohre os que exercer a sua 
autoridade o apare /lo do Estado. 

Pero aos mapas un pódese achegar 
como se nos achegásemos a unha 
obra de arte ou a unha útil ferra
menta de documentación. 

É asi como fun atraído pola obra, 
recentemente publicada pola De
puración de Pontevedra, de Gon
zalo Méndez sobre a '·Cartografia 
antiga de Galicia" que se atopa 
nos arquivos do naso país. Esta 
obra, ªº igual que outras publica
cións anteriores do mesmo autor, 
son un intento de rac·har co senti
mento de desprezo e indiferéncia 
que moitos teñen cara a Xeogra
fia, froito dunha educación deci-: 
monónica ou por considerala unha 
mera técnica. Pois ben, a obra fala 
das r.epresentacións convencionais 
que do território galega se fixeron 
sobre unha folla de papel. Asi de 
sinxelo. Pero a cousa é máis com
plicada e deixaremos ao lado o 
problema que acarrexou o adaptar 
unha superficie curva a outra pla
na, polo que os mapas son unha 
simplificación da realidade, e o 
problema da escla, ainda que esta 
non é só unha· mera cuestión téc
nica. O que nos interesa é ver co
mo é tratad.a esa realidade, en fun
ción de que esrá construída amen
saxe cartográfica e que imaxe se 
dá de nós. Entón veremos como o 
desenvolvi1~ento das representa
cións vai ligado aos intereses do 
poder sobre d naso espazo. 

Din os manu~is (!lle para confec
cionar un mapa hai, antes que na
da, que recopilar a documentación 
indispensáhel para a cobertura 
exaustiva do território considera
do e que lago será tratada no gabi
nete. Mais isto raras veces foi asi 
e moitos mapas teñen unha defi
ciente información e outros amo.: 

Versión do mapa de Ojea, presumibelmente de 16Ó3, pota família H_ondius. 

san ter.ritórios inexistentes. Ao 
non haber un bon coñecimento do 
terreo tampotico pode haber unha 

·boa representación do mesmo. 

As Casitér~des 
inexistentes 
Até agora víñase dicendo que Ga
liza, como identidade particular, 

non aparece representada até prin
c"ípios do século XVII en que o 
frade ourensán Hernando Ojea 
confecciona un mapa da GaUza 
para un atlas publicado en Ambe
res. Pero Gonzalo Méndez atopou 
un mapa anterior (finais do s. 
XVI), no que xa aparece Galiza 
_como território diferenciado, ain
da que a información é idéntica 

aos mapas que sobre a Península 
Ibérica se imprimiron neste sécu-
1 o. Até este momento todos os 
mapas que representaban á Galiza 
pecaban da influéncia do mapa de 
Ptolomeo, polo que, entre outras, 
sempre aparecían frence ao noso 
litoral as inexistentes illas Casité
rides. Pero esta boa acollida da 
cartografia ptolomeica, despois da 

······~····························~··~······························································· . 
As navidades do Fontán 
A grande aportación ven dada 
pola obra de Fontán, que trai co
mo novidade a formación dunha 
rede xeodésica, un labor tímida
mente iniciado por Tofiño, pero 
sen precedentes na cartografia 

• española, á que se adiantou 30 
. anos. Outra novidade de Fontán 
é a eleición da escala e que se 
adianta, tamén, ao resto de Euro
pa que, logo, escollerán a mesma 
proporción. Esta escolla de esca
la permitirá a aplicación do siste
ma métrico e a conversión das 
várias medidas usadas por aquel 
entón. Para Fontán os feitos só
cio-económicos tiñan que ter no 
mapa unha referéncia espa.cial e, 
asi, Galiza adiantouse ao resto 
do Es.tado no coñecimento do 
seu território e este mapa seria a 
base para futuros trazados da re
de viária, pero aí estancaríase os 
avances cartográficos sobre Ga
liza e mes.mo a xente da xeración 

Apenas hai unha 
:. _ cartografia que 

faga valer-que 
o nacionalismo 
é unha forma 
de identidade. 

Nós estaban satisfeitos con dita 
representación cartográfica. 

A obra de Fontán significou a in
trod uci ón entre os cartógrafos 
españois non mariños da técnica 
e métodos xa utilizados .por estes 
e o início do cientifismo na car
tografia. O mapa de Fántán non 
foi superada até. despois ·da Gue
rra Civil en · que son publicadas 
as follas do Mapa Topográfico 

Nacional referente ao noso país, 
setenta anos despois de criando o 
Instituto Geográfico. Este retraso 
pódese entender dentro do carác
ter periférico que Galiza sempre 
mantivo dentro do Estado espa
ñol e a publicación das "Hojas" 
xusto despois do remate da Gue
rra pode ter moito a ver coa ne
cesidade de coñecimento d0 no
so território para acabar coa gue
rrilla antifranquista. A cartogra
fía sobre Galiza pasou de estar 
en función dos intereses da nave
gación das poténcias económicas 
europeas ao interese do Estado 
español por controlar e fiscalizar 
o noso território ou rematar coa 
resisténcia ao réxime franquista. 
Apenas hai unha cartografia que 
faga valer, como dixo un xeógra
fo, que o nacionalismo é unha 
forma territorial de identidade. 
Non hai unha tradición cartográ
fica galega como a teñen, por 

. 

. . 
············~··························································································· 

A Fundación Sotelo Blanco abre .un Museo de Antropoloxia 
A Fundación Sotelo Blanco ven 
de inaugurar nas aforas de Com
postela un Museo de Antropoloxia 
que tenta rescatar a cultura tradi
cional galega a partir dos oficios 
artesanais. 

Os fondos éos que comeza a andar 
o museo proceden na sua meiran- · 
de parte da cf)ma rca de Castro 
Caldelas onde Olegário Sotelo 
Blanco con~e1.ou hai xa máis de 
dez anos· a facer es rudos de antro-

poloxia e recoller pezas que agora 
se presentari ao público. O arqui
tecto Pedro de Llano é o autor do 
deseño do museo que, adema.is de 
vitrinas dedicadas aos distintos 
oficios conta cunha reconstruc
ción feíta con materiais orixinais 
dunha casa tradicional galega e 
unha adega. 

Os obxectivos desta nova iniciati
va da Fundación que coma xa con 
máis de cincocentas pezas catalo-

· gadas son fundamentalmente de 
carácter didáctico xa que, segundo 
Sotelo Blanco "o progreso mal en
tendido fai que moitos rapaces 
non coñezan a cultura do seu pavo 
e a maior parte nunca vira as fe
rramentas dos oficios tradicionais 
do país" e -por iso invita aos cen
tros de ensino galegas a que visi
ten as instalacións do museo. 

Co fin de "recuperar o património 
desde outro ponto de vista" o mu-

seo dedicoulle unha vitrina. á emi
gración na que se poderi ver male
tas e baules xunto cun conxunto 
de libros dedicados ao tema. A 
sua longa experiéncia fóra do país 
fai que Sotelo Blanco teña a von
tade de que a emigración cante 
cunha preséncia importante nos 
traballos da Funáación, por iso vai
potenciar estudos específicos me
d iatne bolsas de in.vestigación 
ademais da criación dunha biblio
teca especializada.+ 

sua tradución ao latin no s. XV, 
significaba un retroceso diante 
dos lentos avance que viñan tra
endo as representación portulanas 
e a información procedente do 
mundo da náutica. 

Antes do mapa de Ojea, as refe
réncias á Galiza, como particulari
dade, foron mínimas e non pasa
ban mái.s alá de alusións á costa, 
como na obra do holandés Wag
henaer, a primeira obra impresa 
que fai referém:ia á Galiza. Estas 
primeiras representacións da nasa 
costa tenden a amo árnola como 
vi ta desde o mar, con montaña 
pintadas de perfil ao fondo e as 
rías repre entada dun xeito alve
olar, como querendo resaltar a sua 
función de fondeadeiros para a na
vegación. Eran mapa que re po -
taban ás necesidade da navega
ción mariña. Daqui. de acercar e á 
Galiza polo mar, tamén pode na
cer a idea de que orno un paf 
montaña o. 

O mapa de Ojea, ape ar dos seu 
fallo , non foi uperado en moito 
tempo e serviu como modelo en 
canto á repre entación do noso te
rritório até finai do século xvm. 
polo que ese erro (representa
ción desproporcionada da penín-
ula herculina. do Grave coma un

ha illa) erán repetido noutro 
mapa durante moico tempo. Pero 
e a repr entación de proporcional 
do terreo está en con onáncia co 
grau de coñecimento que o autor 
ten do mesmo, o me mo ocurre 
coa topbnímia, .que é máis abun
dante na zona de Ourense, de on
de era natural. 

Este x~ito de representación vai 
cambiar no século XVIll co mapa 
de Tomás López que repre enta á 
Galiza dividida en sete províncias 
e ben delimitada na sua parte 
oriental, e culminará na obra de 
Fontán. Agora vai e de cobrir cla
ramente polo poder o importante 
papel que pode xogar a cartogra
fia. Será o ilustrado Jovellano o 
que se decare da importáncia de 
ter todo o Estado español carto
grafado. pero por outro lado ten 
medo ao uso que . e 1 le poda dar á 
información que se encerra no 
mapas. os ilustrados, co . eus in
.rentos de reorganizar o espazo ad
mini s trativo e de racionalizar a 
administración, decatáronse de 
que o mapa podia ser de grande 
utilidade e que o seu levantamento 
resultaba necesário para calquer 
intervención planificadora obre o 
território e, mái , cando se de co
bri u, ao facerse os primeiros le
vantamentos para o Mapa Topo
gráfico Nacional, que o volume 
das t'erras declaradas ao fisco era 
moito menor do volume real dos 
territórios medidos. O catastro de 
Ensenada deu orixe a rudimentá
rios levantamentos topográficos 
de partes do noso território. • 

Ferro de pasar. 
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E autora de En.~revistas con Rafael Dieste 

Marga Romero 
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'Dieste tentou superar o exílio através da escrita' 
• XAN CARBALLA 

"Ao entusiasmo galego 
uníase o entusiasmo 
xeral da República; era 
unha espécie de festa 
que acabou de maneira 
sanguiñenta. A xente 
aínda non voltou a ser 
entusiasta", declaraba 
no 1980 Dieste a A 
Nasa Terra. Con esta e 
outra deza eis 

ntrevi tas, teceu Marga 
Romero o libro de 
con r a que publica 
a editorial igra, nunha 
col ción que denantes 
atendera a Álvaro 
Cunqueiro e Eduardo 
Blanco Amor. 

'É un traballo de dous anos, que ao 
princípio u toume á vista do vo
lume enonne de entrevi tas que ha
bia en ca o anteriores como Cun
q ueiro e Blanco Amor. Die ce na 
cultura galega e tá valorado pero 
non na e pañola e sua actividade 
principal en relación con Galiza é 
até l 926, marcha ao exilio e prác
ticamente non regre a como acadé
mico aré 1971. ne e enonne paré
te e apena hai entrevi ta ·. Pero 
de ·poi as cou as foron mái <loa
da . Cannen Muñoz, a ua viuva, 
pú ome en contacto co Arquivo 
Die ce e ao final fíxenme con l 7 
entreví ta . coa panicularidade ca
sual de que apena e repetiron 
pergunta. en nengunha delas. Pú
enme 1amén en contacto con per-
oa. que o entr vi. taron como Al

faya, Gaciño, Eiré, Gurméndez ou 
sar A. Molina. Gaciño enviou

me unha fira inédita e ali puiden 
e coi1ar a ua voz galega con 
acent arxentino ou aquela ri a que 
-.urxia na conversa a miudo. Des
pois tamén apareceron dua entre
vistas moi importante , feita por 
Johán arballeira e Manuel Gómez 
del Vall , ambo e dou a e inado 
no 1936, que teñen valor porque 
fala da Misió11s Pedagóxicas, can
do o grupo e de praza a Galiza, e 

aqui estrean o primeiro guiñol, en 
Malpica, e aí estaba Dieste. 

Con ese material foi dabonrlo 
para cobrir todas as facetas de 
Dieste? 

O problema era como ensambla1o 
todo. Despois de ler a fondo todo 
o material e a sua obra, descobrin 
que habia algo que lle gastaba es
pecialmente, e que herdaba do seu 
mestre, que era o mesmo que o de 
Castelao ou de Gurméndez: o seu 
irmán Eduardo. Para el o xénero 
esencial da literatura era o teatro, 
e daquela eu pensei nun libro de 
entrevistas no que hai un persona
xe ao que se lle fan perguntas, un 
actor principal. Apresenteino te
maticamente nos oficios múlti
ples que tivo no seu vivir: o mate
mático, o pianista, o misioneiro, o 
intelectual comprometido,. .. Non 
quixen aparecer moito na obra, só 
acotando ou situando a época, fu
xindo o máis posí-
bel da erudición e 

vistas como Hora' de España, No
va Caliza, despois marcha ao 
frente e acaba nun campo· de cn
centración no Sul da Franza de
nantes de exilarse a América. El 
define ese tempo do exílio como . 
unha época de grande sociabilida
de, de proxectos, sempre coa idea 
do regreso. Tentou superar o exí
lio .através da escrita e segundo 
canta Carmen Muñoz foi -nunha 
viaxe a Itália cando tamén comeza 
a entregarse ao pensamento mate
mático, segundo el di, para pór en 
orde as ideas. 

O que se nota nas entrevistas é o 
impacto da volta. ·Nengun deles 
pensaba que ian topar as cóusas 
daquela maneira. Poi unha espécie 
de exílio interior, quizais máis du
ro, máis doloroso. Todo o mundo 
tiña medo, non se podia falar, 
nunha entrevista de Máximo Sar, 
en 1963 en La Noche, pergúntan
lle polo turismo, ... a un exiliado 

deixando fluir a 
-4 conversa. E certa-

1 mente están trans-
'O que 

se nota nas 

recén chegado ! 
Dieste contesta 
con xenialidade 
esa entrevista e 
consegue velada
mente facer pro
postas de actua
ción e critica a si
tuación política. 
Xa mjis adiante, 
no ano 1980, nun
ha entrevista con 
Alfonso Eiré neste 
periódico refírese 
ao contraste entre 
o nacionaismo e a 

1 

trevistas que mane
x ei ao completo, 
pero ordenadas. Ao 
final de cada capí
tulo, un pouco co
mo na conceición 
diesteana do canto, 
aparece algun pe
queno texto, collido 
non só das entrevis
tas, tamén de coló
quios, conferéncias 
ou charla , que re
sumisen na sua pró
pria voz o capítulo. 

Que influéncia ten 
a guerra e o exílio 
na sua traxectó
ria? 

No capítulo obre 
a Misións Pedagó
xicas, na entrevista 
con Lui Suñén e 
C.A. Malina, fála
lles da ilusión que 

entrevistas é 
o impacto 
da volta. 
Nengun dos 
exiliados 
pensaba que 
ian topar as 
cousas 
daquela 
maneira, con 
tanto medo'' 

·actuación política 
no seu tempo e a 
vivida en Galiza 
nos anos 80. Bota
ba de menos o en
tusiasmo da Repú
blica. 

Está dabondo di
fundida a obra de 
Di este? 

El era un home 
moi despreocupa
do pola publica
ción da sua obra. 
Unha vez escrita 

tiñan na República e como está a 
preparar con Maria Zaqibrano un 
proxecto renovado das Misións e 
xusto dous dias despois comeza a 
guerra. Pero el cando fala dese 
tempo non se sinte derrotado. No 
36 enseguida se incorporou a re-

esquecia dela en certo sentido. 
De feito agora están aparecendo 
unha chea de inéditos. Coñécese 
a sua obra en galega, porque fo~ 
pouca e moi situada no tempo, 
pero moitos dos seus traballos 
pagaron o prezo do exílio, desa-

...................•.........•.........••.........••.•.••••••••••••••••.••••••••••••••..•..•....•...••. . . 
Rafael Dieste,-
'O direito dos povos a governarse é de. sentido comun' 
Está considerado como un 
universalista. Desde esta pers
pectiva, ¿como ve o dereito 
dos povos a autogovernarse 
por si mesmos? 

O conceito de universalidade 
anda por aí moi estragado, por 
que non ha ser un vericello tan 
universal como unha anduriñá? 

• Se a:-. leis universais cambiasen, 
xa non haberia nen vencello 
nen anduriñas, galegas nen cas

.teláns. 

Ser universalista non é dicer: fó
ra u arte galega, fóra a arte 
etrusca, fóra a língua tosca ... A 

universalidade non é contrária á 
diferéncia, é o recoñecemento 
de algo que nos une a todos, ás 
formigas, aos homes; ás estrelas, 

aos gal,egos •. aos casteláns. 

O dereito dos pavos a govemar
se por si mesmos non se pode 
contradicer desde a óptica uni
versalista nen desde nengunha 
outra óptica, xa que é un dereito 
de senso comun. Astra os pri
meiros colonizadores non esfa
relaban a identidade dos pobos 
c.onquistados, pero os neocolo..: 
nialistas xa non fan iso. Iso é un 
gran erro, porque ninguén pode 
resolver os problemas mellor 
que quen os coñece a fondo.+ 

A NOSA TERRA. 1980. 
Declaracións a Alfonso Eiré 

. . 
. . 

······································································································· 

pareceron e desde logo non con
seguiron recoñecimento da cultu
ra española, como lle pasou a 
tantos outros escritores exiliados. 
Hai unha débeda que pagar co 
exílio. El mesmo intentou conec
tar, apesar da idade, co que aqui 
sucedía, e asina o manifesto de 
Realidade Galega, do que axiña 
se desvencella, porque desconfia
ba. de que o autor do manifesto 
quixera quedar ben con todo o 
mundo. 

Cal é o retrato que se vai poder 
tirar oeste ano de Rafael Dieste? 

Foi un intelectual comprometido, 

ANXO IGLESIAS 

primeiro con Galiza, despois coa 
causa republicana e un defensor 
da cultura por enriba de todo. Cul
.tura entendida como o aporte de 
todos os pavos ao longo da histó
ria. Esa idea xa estaba no libro 
que o 36 impediu que se difundi
se, sobre as orixes da traxédia e a 
comédia, La vieja piel del mundo, 
que despois saiu en Alianza den
tro dun volume que recopilaba ou
tros ensaios co título El alma y el 
espejo. Rafael Dieste era un home 
dialogante, culto, comprometido 
coa sua causa e que, mesmo en r 
circunstáncias como a guerra, 
sempre soubo que a obra literária 
debia fuxir do panfleto. t 
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Convocatórias 

Certame duren.Se 
de banda deseñad~ 
Convocado pola Casa da 'Xuventude 
de Ourense, e xa na quinta edición. O 
prémio admite cómics de tema e técni
ca libre, en galego ou portugués, bran
co e negro ou cor, cuil fonnato que an
de entre un mínimo de DIN A4 e un 
máx imo de DIN A3. A extensión ha 
de andar entre as 2 e as 6 páxinas, que 
se poden entregar na Casa da xuventu
de: Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 
Ourense. Antes do 10 de Xuño e' bai
xo unha plica que inclua os dados per
soais (nome, enderezo, teléfono e foto
cópia do DNI). Cada. autor pode apre
semar tantas obras como desexe para 
aceder a un primeiro prémio de 
100.000 pta., ou catro accesits de 
25.000 pta. Para calquer asunto diri
xirse á Casa da xuventude: (98 8) 22 
85 00, fax (988) 24 99 30. 

Prémio Vicente Risco 
O Concello de Castro Caldelas e 
máis a Fundación Sotelo Blanco con
vocan o 11 Prémio Vicente Risco de 
antropoloxia e ciéncias sóciais, dota
do con 1.000.000 pta. Poden concorrer 
todos os que apresenten. obras sobre o 
ámbeto rural galego desde o ponto 
de vi sta antropoloxico ou das ciéncias 
sociais (hist6ria, economía, socioloxia, 
etc). Os seus textos, inéditos e orixi
nais, han de estar en nonnativa oficial 
e ter unha extensión que ande entre as 
150 e as 300 páxinas, en tamaño fólio 
a dobre espazo. Para participar hai que 
apresentar 6 cópias, baixo lema e pli
ca, antes do 31 de Agosto de 1995 na 
fundación Sotelo Blanco: Apartado de 
Correos 2.096. 15780 Santiago. Maior 
infonnación na Fundación: San Mar- · 
cos s/n. 15820 Santiago. (981) 58 25 
71 . Ou no Concello de Castro Calde
las: rua do Concello, 1. 32760 Castro 
Caldelas. (988) ~O 30 00/20 33 05 . . 

Certame fotográfico 
Santa Lucía 
Convocado polo Concello de Santa 

. Lucía (As Palmas), e aberto a todos os 
que o desexen con obras de tema libre 
en branco e negro (tamél'I admiten vira
dos e monocromos), e non premiadas 
noutros concursos. Para concorrer hai 
que apresentar as fotos baixo plica e le
ma, nun tamaño que ande entre qs 
l 8x24 cm. e os 30x40 cm., sobre unha 
cartolina de 30x40 cm., antes do 30 de 
Xuño no: Taller de Fotografia del Ate
neo Municipal de Santa Lucía. Poema 
la Maleta, 16. 35110 Vecindario. Las 
Palmas. Canárias. Hai cinco prémios, 
un primeiro de 75.000 pta., segundo 
50.000 pta., terceiro 25.000 pta., un á 
millor colección de 75.000 pta., e un 
prémio especial de 50.000 pta. para fo
tos sobre as lllas Canárias. Maior in
formación no teléfono: (928) 75 48 OO. 

Xogos literários 
A Casa do Mestre (Vigo) organiza, 
os di as 1 O e 11 de Febreiro, unhas xor
nadas sobre xogos literários para cati
vos: de palabras e letras (fonéticos), de 
azares e sombreiros (morfosintácti
cos), e xogos de vanguarda (semánti
cos). Para matricularse é necesário re-

T eatrO 

Otelo 
A Ópera Nacional de Ucránia inter
preta . a obra de Verdi , o Yenres JO de 
Febreiro no Centro Cultural Caixavi~o. 

Cama dous por dous 
para dous 
Por Sarabela Teatro, Yenres 3 e Sá
bado 4 ás 8,30 do serán no Centro 
Cultural Caixavigo. Sarabela Teatro 
.estará coa mesma montaxe o Xoves 9 
ás 11 da noite e o Venres 10, ás 8 e 
á:> 11 da noite no Teatro Principal de 
Santiago. 

Contos de vida 
e esperanza 
A venezolana Gabriela Anzona actua o 
Xoves 16 ás 10,30 da noite na Nasa de 
Santiago, nun espectáculo de narración 
oral cénica. A entrada vai a 800 pta. 

King Kong Palace 
A Aula de Teatro da Universidade 

alizar o ingreso de 5.000 pta., os só
cios da Casa do Mestre poden asistir 
de balde. Os xogos literários contan 
con servizo de gardei.ria. Maior infor
mación no (986) 27 72 62. 

Certame de video 
. na escola 

A Escota de Imaxe e Son organiza o 
111 Certame Galega de Vídeo na Esca
la aberto a· todos os centros de ensino 
da Galiza. As obras non poden sobre
pasar os 30 minutos e han de chegar en 
fita VHS. A organización estabelece 
catro categorías: Criación documental, 
Animación, Experiéncia e Vídeo didác
tico. A cuantía dos prémios darase a 
coñecer en Semana Santa. Para se ins
creber hai que enviar as obras xunto co 
boletín de inscrición, antes do 1 de 
Xuño de 1995, á: Escola de Im~xe e 
Son. Vídeo ·na Escota . Someso, 6. 
15008 A Coruña. Os traballos escol
mados pasarán a própriedade da vidio
teca educativa do Congreso Interna
cional de Pedagoxia da Imaxe. Maior 
infonnación e boletins de inscripción 
na Consellaria de Educación. Servício 
de Ordenación e Innovación Educati
va. Área de Novos Méios. San Lázaro, 
107. 15705 Santiago. (981) 56 60 OO. 

Achegamento 
ao terceiro mundo 
Ecos do Sur artellá os dias 11 e 12 de 
Marzo no auditório das Torres de San
ta Cruz (Oleiros) as V Xornadas de 
Achegamento ao Terceiro Mundo 
baixo o epígrafe Mullere desenvolvi
mento. A couta nonnal é de 2.00 pta., 
1.000 pta. para estudantes parados e 
xubilados; en: Ronda do Outeiro, 13 l-
1 º.A Coruña. Teléfono (981) 15 01 18. 

Congreso de educación 
para a paz 
O Grupo de Educación para la Paz 
de Castela e León, organiza o congre
so en colaboración co grupo Educa
dores pota Paz da Nova Escota Ga~ 
lega. Comprende ponéncias, interven- . 
cións de grupos, obradoiros, etc; Terá 
lugar do 25 ao 28 de Febreiro (festas 
do Antroido) no Palácio de Congresos 
da Universidade de Valladolid. O pre-

. zo é de 6.000 pta. para estudantes e 
parados, e de 8.000 pta. para o · resto. 
Información e matrículas no: Servício 
Municipal de Educación de Vallado
lid. III Congreso de Educación para a 
Paz. Antonio Lorenzo Hurtado , 8. 
47014 Valladolid. Teléfono (983) 37 
48 15, e fax (983) 37 48 62. 

Cursos da Asociación 
Máximo Gorki 
A Asociación de Vigo oferece cursos 
de Idioma ruso en seis níveis, Xa
drez de i.niciación ou avanzado, e de 
Danzas do mundo. Para maior infor
mación chamar a o (986) 22 44 57 ~de 
5 a 9 da tarde, ou pasar pola Asocia
ción: Marqués de Valadares, 14-1º, 

·oficina 5. · 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Cama dour por dous para dous, de 
Sarabela Teatro. 

interpreta a obra de Antonio Parra, o 
Luns 6 e o Martes 7 no Teatro Princi
pal de Santiago. 

. . .. -· ····· ·a· . • t f . 

axen a 
Certame de narracións 
breves . 
O concello de Arteixo organiza a 
cuarta edición do certame de narra
cións breves Manuel Murguia e o 
dota cun único prémio de 300.000 pta. 
Poden concorrer todos os que o dese
xen cunha única obra (orixinal e cun
ha extensión entre os 15 e 3b fólios) 
de temática libre. Qs traballos apre
sentaranse sen remite, por cuadriplica
do, mecanografados a dobre espazo, 
por unha "cara só e balxo plica (título, 
lema, nome, enderezo, teléfono e cu
rrícula). A entrega ten que ser antes 
do 1 de Marzo de 1995 no Concello 
de Arteixo (Travesía de Arteixo. 
15142 Arteixo), nun sobre que indi
que: IV Certame Manuel Murguia de 
Narracións Breves. Teléfonos: (981) 
60 00 09/60 12 00/60 00 54. 

Viaxes para xoves 
A Consellaria de Família contrata ca
tro viaxes a estacións de inverno diri
xidos aos menores de 30 anos. A ofer
ta comprende Manzaneda (12.000 
pta), Andorra e Serra Nevada (35.000 
pta), e Valdezcaray na Rioxa (18.000 
pta). Información e resetvas en cal
quer oficina de .información xuvenil 
da consellaria ou no Teléfono Xove : 
902-12 25 35. 

Concurso de escultura 
Suso de Marcos convoca o seu VIII 
Concurso de escultura, aberto a todos 
os que apresenten unha obra (tema 
libre, pero sen exceder os 100 cm . na 
sua dimensión máis grande), entre o 
27 de Febreiro e o 2 de Marzo de 
0

1995 na sede central de Unicaja: 
Avenida de Andalucia, 10 y 12. Ma
Jaga. O trabaJJo ten que vir acompa~ 
ñacio dos dados persoais, unha ficha 
técnica e un breve comentário (non 
máis de dez liñas .mecanografadas) e 
unha currícula_. O prémio, 300.000 
pta., farase público o 3 de Marzo. Pa
ra maior infonnación chamar ao (95) 
227 02 65. 

Prémios de narracións 
:xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio 
da Fundación Caixa Galícia convoca 

· o VIII Prémio de Narracións Xuvenis 
Rua Nova, dotado con dous primeiros 
prémios de 250.000 pta. O concurso 
está aberto a todos os xoves que non 
teñan feitos os 18 anos o dia 4 de 
Abril de 1995, e apresenten traballos 
(por cuadriplicado· ecos dados perso
ais: nome, enderezo, teléfono e foto
cópia do DNI ou do libro de família) 
dunha extensión mínima de 20 fólios 
meéanografados a dobre espazo. Hai 
que entregar antes do 1 de Marzo de 
1995 na Biblioteca Nova 33 (Rua No
va, 33-2!!. l 5705 Santiago. Apartado 
de Correos 637. 15780 Santiago), ou 
en calquer das oficinas de Obras so
ciais de Caixa Gatícia na Coruña, Lu
go, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Fe
rro) e Santiago. Cada un dos dous pri
meiros prémios constará dunha dota
ción de 250.000 pta. e a publicación 
do texto. Tamén hai estabelecidos 
dpus accésits que conlevan a publica
ción do tex!º· + 

Cristales rotos 
O Yenres 3 ás 22 h.; o Sábado 4 ás 
20 e 23 h., e o Domingo 5 ás 22 h., 
no Teatro Principal de Santiago: Ma-

. gui Mira e Pepe Sacristán interpretan 
Cristales rotos de Arthur Miller. 

Máquina 
Total 
Chévere Teatro representa as suas 
tres comédias Máquina Total, An
nus Horribilis e Cabaret Tan Tan 
do 2 ao 5 de Febreiro na Estación 
Marítima da Coruña. 

Reloj 
· Do 8 ao 1 O de Febreiro ás 1 O da noite 

na sala Galán (Santiago). Teatro del 
Tiempo representa a obra Reloj de 

' Rodrigo García. Interpreta Pepo Oliva, 
e dirixe Alfonso Zurro. 

Ld Celestina 
Pola Compañia Guirigay, o Luns 6 
de Febreiro no Centro cultural Caixa
vigo. + 

i 

1 O trinque . 

Libros . 

A obra de Rafael Dieste 
comeza a reeditarse e 
tamén saen entrevistas e 
estudos sobre el. Un 
bon momento para 

Anúncios de balde 
• Escritores interesados en partici
par na 11 xuntanr.a Literária de Piro
ño (na Solaina, As Cruces), poñerse en 
contacto polo (986) 58 60 06. 

• Galiza Nova Ferrolterra vende 
postais co lema Autodeterminación! 
(B/N. l 1xl6 cm. impreso polos dous 
lados). Prezo: 60 pta. cada. Pedido 
mínimo 2 unidades ( + almanaque de 
1995 de presente, 2 cores de 1Ox15 
cm). Interesados/as mandade importe 
exacto ( + 30 pta. para gastos de envio) 
en selos de 30 pta . a: Galiza Nova . 
Rua Galiana, 71 entrada esquerda. 
15402 Ferrrol. 

•Véndese equipa musical compacta, 
xiradiscos, rádio e 2 pletinas. Prezo 
15.000 pta. Perguntar por Gonzalo no 
(986) 22 08 48. 

•Vendo fotocopiadora Canon NP 
3325. Como nova. 250.000 pta. Per
guntar por Concha no (986) 4.7 25 92. 

• Vendo máquina de escreber en 
perfecto estado. 10.000 pta. Pergunta
de por Patríc~a no {986) 22 08 48. 

•Merco revista Nós usada. (986) 22 
08 48, Patricia. 

• Axudanos a plantar árbores na 
Galha, adquire bono-teixos de Xeva
le. Por 500 pta. plantaremos no teu 
nome dous teixos nos montes galegos 
e enviamosche o certificado da planta
ción. Colaboracións através de xiro 
postal ao Apartado 35 de Chantada. 
XevaJe. 

• Os Comités Abertos de Faculdade 
de Lugo irnos editar unhas comunica
cións das I Xornadas sobre o nacio-

' nalismo galego: pasado, presente e 
futuro, que organizamos os pasados 
meses de Novembro e Nada!. Conte
ñen un resumo das dez charlas coló
quio asi como documentación adicio
nal, o seu prezo será aproxidarnente de 
100 pesos mais gastos de envio. Ta
mén ternos fitas gravadas coas charlas 
ao prezo de 60 pesos máis gastos de 
envio. O lote completo de 8 charlas 
( l 1 fitas), 600 pesos máis gastos de 
envio. Información e pedidos aos CAF 
Lugo. Escola Politécnica Superior de 
Lugo. Campus Universitário. 27003 
Lugo. (982) 25 22 31, extensión 273 
ou 441. Fax (982) 24 18 35. 

• Desexo trabar .amizade ameio de 
correspondéncia. Teñ6 31 anos, son 
licenciada en enfermería, e gosto da 
leitura, a música o ballet, a espeleolo
xia, a filatélia e a numismática. Escre
ber a: Mayra Mayden Bourricandy. 
Vía Blanca 212, apartamento 6. Con
sultorio # 39 eN ega e Flores. Cerro. 
Ciudad Habana. 10500 Cuba. 

• Profesora nativa de Inglaterra im
parte clases de inglés en Bueu. (986) 
32 29 08. 

• Alúgase andar grande ao lado da 

Cmema 
O cinema e a paz 
O Cine clube Os Pape1ros de Chanta
da proxecta dentro das lll X ornadas do 
Cinema e a Paz un ciclo de filmes co 
gallo do cabodano da morte de Matha
ma Ghandi. Dentro do ciclo ainda que
dan por pasar as películas: A débeda 
interna (Xoves 2 ás 7 da tarde), unha 

Video 

Xoán Brión 
Até o 4, das 17 ás 22 h., na sala Galán 
(Santiago), Xoán Brión apresenta as vi-

coller esta"s navidades e 
os libros de .sempre: 
desde Dos arquivos do 
trasno a Rojo faro! 
amante.• · 

lgrexa da Peregrina em Ponte-Yedra. 
A morada está mobiliada. Tem 4 quar
tos, cozinha, sala, banho e aseio. 
Aquecimento central. Pre90 54.000 
pta. mensuais. Chamar ao telefone 
(986) 47 14 05 , ás noites. 

• Casa para compartir, recén res
taurada, excelentes vistas ao mar, 
grande finca con froitas. Zona da praia 
Lapamán. Ideal para artista, escritor ou 
amante da natureza. (986) 70 31 44. 

• Arquitectura. Estudante de 6º, ofe
récese para traballar en estúdio ou si
milar. Santiago: (981) 59 97 53 . 

• Vendo filmadora, proxector e em
palmad ora de Super 8. Marca 
Sankyo . Todo por 45 .000 pta. Pergun
tar por Enrique no (986) 32 29 08. 

• Autónomo. 49 anos. Presenza agradá
bel. Sério, reponsábel, con experiéncia 
en vendas. Oferécese para traballar de 
vendedor, chófer part:Jcular con ou sen 
coche. Transp<?rte, reparto, etc. Absoluta' 
honradez pe~al e profisional . Chamar 
ao (982) 33 17 00, desde as 20 h. 

• Se de verdade tes interés na músi
ca tradicional e o folk que se fai ho
xe en dia na Galiza; si te preocupas 
polo bagaxe cultural do noso povo; se 
ainda non estás enterado do enorme 
potencial que existe e dos bos grupos 
que andan espallados por todo o terri
tório, e hora de que os coñezas a meio 
dunha nova idea de venda por correo 
que aglutina todos os grupos galegos 
vinculados ao tradicional: Do Fo/ 
Edicións . Escríbenos ao Apartado 
18.231. 28080 Madrid, para máis in
formación. 

• Mestre de EGB coro experiencia 
busca trabalho: livrarias, edito
riais ... ou quaJquer outro. (981) 69 56 
82. A Corunha. • 

• Vendo casa de 2 plantas máis ga
raxe en Asados (Rianxo). 250 metros 
cadrados de terreo. Chamar ao (923) 
26 76 57. 

•Vende-se televisor a cores Grundig, 
antigo, 25". Mui barato. Corunha. Cha
mar ao (981) 66 72 89. 

• Compro piso ou apartamento cén
trico en Vigo. Dous ou tre cuartos. 
Até 9.000.000 pta. (986) 22 28 41. 

• Eis. Número 8 á venda en todas a 
fotocopiadoras da faculdade da Uni
versidade de Santiago. 20 peso en e
Ios de Correos. Enderezo de contacto: 
Residéncia I)niversitária "Rodrfguez 
Cadarso" s/n. Campus Universitário. 
Santiago. (981) 58 76 OO. 

• A Associa~om da Língua Artábria 
tema venda bandeiras em teia (115x85 
cm.) e em feltro (9x5cm.), assim como 
outro material recolhido num catálogo 
que podes solicitar-nos ao Apartado dos 
Correios 570. 15407 do Ferrol. + 

longametraxe sobre a miséria das zo
nas do interior arxentino; e o filme pa
ra cativos A história de Noaga (Ven
res 3 ás 6 da tarde), tras a película ha
berá unha sesión de xogos cooperati- . 
vos sobre a paz. A entrada é gratufta 
na sala de xídeo da Casa da xuventude 
de Chantada.• 

deo-instalacións Habitación na esposa, 
Casa deshabitada con catro v.istas , 
Canción de amar e (+ circuíto-se). + . 
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Exposicións 

Artistas com Cuba 
A moslra Artistas com Cuba abre até 
o 15 de Febreiro na sala Sesión Contí
nua do Grol'e, hai dous meses podiase 
ver na Casa da Cultura da mesma vila. 
Comprende obras cedidas por artistas 
locais co gallo de recadar fundos para 
proxectos de solidariedade co Pavo 
cubano. Desta voila expoñen entre ou
t ros: Pedro Magariños , Natália 
Dunjdek, Lolita Aguín, Anuska, Ro
sa Godai e Samuel Prieto. Ao mesmo 
tem po a Associa~om de Amizade Ga
lego Cubana Francisco Villamil (rua 
do Vento, 26. O Grave) segue a reco
ller material de axuda para Cuba. 

Xurxo Castillo 
Mo Ira antolóxica no Centro cultural 
Caixavigo, até o 26 de Febreiro (de 
18,30 a 21,30 h., de Luns a Venres, Sá
bados de 12 a 14,30 e de 18,30 a 2 1,30, 
e Domingos e festivos de 12 a 14,30 ). 

Paisaxe e ilé.ncio 
Gonzalo Suárez pinta ponles romanas 
de toda Galiza na sua série Paisaxe e 
siléncio. Aberta no Ca~ Ardora de Vi
go até o 10 de Febreiro. 

R alidad irtual 
A asa da Arte d Vigo acolle até fi
nai de Fcbreiro unha mo tra obre rea
lidade virtual. A expo ición ven como 
complemento do Festil'a/ i111emacional 
de \1íde<> Cidacle de \ligo que comezará 
a meiado · de me no Centro cultural 
Cai,avigo e permite o acce o a cascos 
de realidadc irtual que tran portan ás 
lll<L-; Canárias ou á catedral de Toledo. 
Taméin hai proxección de filme en 
tres dimenc,ión , xogo de vídeo algun 
b n co'> de efecto especiais utilizado 
no cinema, e pase , de vídeo feíto co
a · té nica mái. moderna . A entrada 
completa vai ao redor das 1.000 pta. 

O Gaiteiro na artes 
A A ociación de Gaiteiros Galegos 
artella unha mostra sobre a representa
ción do gaiteiro en diversas artes plás
ticas. Até o 20 de Febreiro no Castelo 
de Soutomaior. 

Campo magnético 
Antón 'l>atiño expón a ua colección 
Campo magnético de pinturas sobre 
teia e madeira, até o 11 de Febreiro na 
galería Pardo Bazán da Coruña. 

História do xadrez 
Fotografia · de Gabriel Tizón na Ca a 
do Patín (Santiago). Até o 20 de Fe
hrciro. 

sus Vúzqu z 
Pintura'>, até o 13 de Febr iro, na gale-
1 ia Trinta de antiag . 

T~ pi 
Fot gr.ifia d E utropio Rodríguez e 

a ier lgle ·¡a at finai de Febreiro 
no bar Paco Pixiña de Santiago. 

Música 

Kozmi M uffin 
Aprcseman o :eu LP Nautilu , o Yen
rcs 3 ás 12 da noitc no Praia Clube da 

oruña. A ca. a di cográfica Man Re
cords preparou para a oca ión unha 
edición especial do LP, distinta da co
mercial. A entrada vai a 500 pta. 

Madr d us 
O grupo portugués act ua o Xoves 9 no 
Cen tro cultural Caixavigo, o Venres 
1 O no Pal.O de Congresos da Coruña e 
n Sábado 11 no Auditório de Galiza de 
Santi ago. 

Nenos Cantores 
de Viena 
Na Coruña, no Pazo de Congresos os 
días 2 e 13 de Febreiro ás 8,30 da tarde. 

Orquestra de Cámara 
OJornouc 

ctu:; o Luns 6 no Teatro CÓlón da 
( 'muñ.1. 

Ashkcn:JZy Trio 
< > tvl.irtcs 1 J 110 Auditório de a li za 
(S:111 11aguJ. interp re ta rá n obra de 
l l.1yd11 e B1«1h1ns den tro do c ic lo Con-

Suso de Marcos, Nana da cebo/a. 

Itínere 
O Centro Galega de Arte Contemporá
nea (Santiago), amplia até finais de 
Febreiro a mostra ltínere. Camiños e 
camiiíantes. A ex posición comprende 
obra de 19 artistas de Galiza, Europa, 
Arxentina, e Xapón. Entre eles: Paco 
Leiro, Antón Lamazares, Antoni 
Tapies, Koldo Chamorro, Mario 
Mertz e Chillida. 

Fernando Laxe 
Expón obra pictórica no pub Modus 
Vivendi de Santiago. Até o 10 de Fe
breiro. 

Pedrería 
O Ce.ntro cultural do Ferrol expón 
obra dos alunas da Escola de Pedrei
ros de Poio, até o 4 de Febreiro. 

Bienal de gravado 
O Museu Provincial de Lugo expón, 
durante o mes de Febreiro, as obras 
apresentadas a Bienal Internacional de 
Gravado Julio Prieto Nespereira. 

A memória da auga 
Obra de Carlos León no Auditório de 
Galiza (Santiago). Abre até o 28 de Fe-

Magdalena Abakanowicz en ltínire. 

Milladoiro. 

cerios didácticos para xó1•enes. 

Filarmónica de Colónia 
O Xoves 16 no Auditório de Galiza 
(Santiago). Interpretarán obra de Wag
ner baixo a dirección de James Con
lon , e coa soprano ,Andrea Trauboth. 

axenda 
breiro de Martes a Domingo de 12 a 19 h. 

Marga Portela · 
Expón pinturas e esculturas na Es.cola 
Mestre Mateo (Santiago). Pecha o 24 
de Febreiro. 

Xaime Quesada 
Xunlo con Virxilio e Acisclo Manza
no na exposición de pintura e escultu
ra da Fundación- Sotelo Blanco (San
tiago). Até finais de Febreiro. 

Ángel Cerviño 
Pinturas na galería Volter de Ourense. 
Até o 18 de Febreiro. 

O gaiteiro nas artes 
Até o 20 de Febreiro pódese ver no 
Castelo de Soutomaior· a mostra itine
rante O gaiteiro nas artes, montada pa
la Asociación de Gaiteiros Galegos~ 

O século :xx 
Obra do pintor Antoni Tapies, até o 
28 de Febreiro, doutravolta no Auditó
rio da Galiza (Santiago). Abre de Mar
tes a Domingo de 12 a 19 h., .os Luns 
pecha. · 

Luís Seoane, 
tapices e xilografias 
Elena Montero expón os seus tapices 
até o 19 de Febreiro na galería Marisa 
Marimón de Ourense. 

Emilio Ortiz 
Expón acuarelas na Nova Sala Caxavi
go, até o 6 de Febreiro, de 19 a 22 h., 
festivos de 12 a 14 h. 

Os insectos máis raros 
do mundo 
Até o 12 de Febreiro, de bms a Sábado 
de 10 á 14 e de 17 a 21 h., Domingos 
só de mañá, na sala de Caja de Madrid 
en Pontevedra. A mostra comprende 
parte da colección do entomólogo Pe
dro Velasco, con 45.000 insectos de to
do o mundo. Os co1éxios poden pedir 
cita prévia no (981) 86 51 50. • 

Quessada, Máxia. 

Milladoiro 
Aotuan dentro do ciclo de Concertos di
dácticos para xoves do Auditório de Ga
l iza. Martes 7 e Mércores 8 de Febreiro. 

Maria] oao Pires 
O Xoves 9 de Febreiro no auditório da 

Portugal 
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Luísa Correia Pereira, Sem título (espinha dorsal), aguare/a e colagem. · 

Ex osicións 

EN LISBOA: 
Luísa Correia Pereira, pinturas so
bre papel e duas teas de grandes di
mensións, até o 11 de Marzo na gale
ría Valentim Carvalho (07-351-1-60 
86 19) . Ana Marchand, 'Do Reino . 
para á Índia: a viagem, pinturas sobre 
papéis de de pequeno formato, resul
tado dun achegamento á sociedade 
Índia. Até o 26 de Febreiro no Centro 
de Arte Moderna (07-351-1-793 51 
31). Thomas Joshua Cooper, até o 
29 de Febreiro no Centro de Arte Mo-· 
dema (07-351-1-793 42 40) . Unha se
cuéncia fotográfica de fervenzas, for
macións rochosas, picotas e mares. 
Domingos Rego acrílicos de figuras 
humanas, até o 11 de Marzo na gale
ria Palmira de Suso (07-351-1-342 72 
42). Jobo Beard, pintura até o 18 de 
Febreiro na galeria Luis' Serpa, (07-
351-1-397 77 94). Encontros africa
nos, até o 27 de Febreiro no Cultur
gest (7-351-1-790 §1 55). Comprende 
obras seleccionadas por dous artisras 
africanos. Farid Belkaina, un marro
quina con formación artística europea, 
seleccionou éatro artistas da Costa do 
Marfin, Etiopía, Kénia e Bénin, cuxo 
traballo ven moi ligado ás práticas re
lixiosas, terapéuticas, e de expresión 
naif. Pola outra banda Abdoulaye Ko
naté, un artista de Mali con formación 
en Cuba, centrouse en países · do Ma
greb (Alxéria, Exipto, Tunísia) e so
bre artistas máis coñecidos en Occi
dente. Desenhos de Modigliani, até o 
26 de Febreiro no Culturgest. Reúne 
250 traba11os, debuxos e acuarelas, 
dos primeiros anos da obra de Modi
gliani, entre 1906 cando chega a Paris 
e 1914. Colec~áo Manuel de Brito, 
até o 16 de Febreiro no Museu do 
Chiado (07-351-1-347 32 11). Subti
tulada /magens .da arte portuguesa do 
século XX, forma un percorrido con 
obra de Amadeo Souza-Cardoso, 
Ana Vidigal e Ilda David. Insectóes 

Galiza (Santiago). Interpretará no pia
no pezas de Mozart, Gíieg e Chopin. 

Orquestra da 
Comunidade Autónoma 
O 2 no Audítório da Galiza (Santiago). 
Interpretarán As catro estacións de Vi
valdi, e a sirifonia Militar de Haydn. 

Philadelphia Jeny Ricks 
O Venres 17 de Febreiro ás 11 da noite, 
dentro do festival de música country do 

no Museu de Históri~ Natural, onde 
tamén expoñen os membros do Gru
po Artitude. Fado: Vozes e sombras 
no Museu de Etnología (07-351--1-301 
52 64), até o 26 de Marzo. 

No PORTO: 
Les autocbromes Lumiere e les Pre-
m iers Autochromistes, até o 11 de , 
Febreiro, de 14 a 24 h., na Casa das - ~ 
Artes (07-351-2-600 61 53). Marione- • 
tas do feito ao sentido, até o 26 de Fe
breiro, de Martes a Domingo das 14 ás 
19 h., na Funda~ao Serralves (07-351-
2-617 51 24). Brasil: o espa~o e á cor, 
colectiva de pintura de Ferraz, Cor-

. dula e Araken, até o 5 de Febreiro, de 
15,30 a 23 h., no Café des Arts (Hotel 
Meridien, 07-351-2-600 19 13). Arca 
de Noé, escolma de obras intemacio
nais, vidas do CAPC/Museu de Bor
déus e do Frac-Aquitánia, até o 19 de 
Febreiro na Funda~ao Serralves (07-
351-2-617 51 24) . . 

Teatro 

EN LISBOA: 
Ao longo, ao longo da longa rua de 
Wolfgang Borc;hert, con interpreta
ción de Joao Jorge. Até final de Mar
zo no Palco Oriental (07-351-1 -868 
69 97). O dragáo cor de framboesa 
de Georg Bydlinski, espectáculo para 
cativos polo, elenco do Teatro de Car
nide, pódese ver no Teatro de Carnide 
até finais de Febreiro (07-351-1-714 
11 63). Marly. A vampira de ourin 
hos de Carlos Queiroz Telles, no Tea., 
tro Cinearte (07-351 -1-396 53 60). 
Moliére de Mikhail Bulgakov, pala 
compañia do Teatro de Almada, no 
Complexo Nimbus de Cacilhas, até 
finais de Febreiro. Duas quentes e 
boas; espectáculo de revistá polo Te
atro de Anima~ao de Setúbal, no Fó
rum Luísa Todi de Setúbal. Náo 'se 
paga! Náo se paga! de Dario Fo, pa
la Compañia de Teatro de Sintra, no 
Teatro Carlos Manuel (Sintra) . • 

;eatro Principal de Santiago. 

Sinfónica de Turinxia 
O Mércores 8 de Febreiro no Centro 
cultural Caixavigo. Diiixe: Terje Mii 
kelsen, con Robert Denninson ao piano. 

Glenn Miller Orc:hestra 
Actua o Sábado 4 de Febreiro no Cen
tro cultural Caix~igo. 

Parrulo Ol'Stars II 
O Xoves 9, Venres 10 e Sábado 11, 
os tres días ás 10 da noite, con entra
da libre na Nave de Servícios Artísti
cos de Santiago. A sala NASA cele
bra o segundo festival do Rock Pa
rrulo, con nove bandas compostelás. 
Actuarán D'instinto, Red Blues 
Ba

0

nd, Os Cocodrilos, Cordas 
Rotas , Sinhó Jussé, ltupas, Ós Mo
derados, Os Túzaros e Miskatones. 
O festival tamén servirá para apresen
tar a colección de singles Son Parru
lo, coas gravacións dos estúdios Ma-

. motreto na própria sala, e máis o fan 
zine Cardenal Garrulo. 

Mitocóndrias 
O Xoves 2 de Febreiro ás 11 da noite, 
na sala_ 2 Copas de Lugo. • 
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Segundo a acusación empregada_ para despedHo 

· -Emilio Varela, o profesor 
·do que sé namoraban as alunas 

•M.L. 

N. estes tempos, nos que o desen
canto e a acomodación asoballan a 
tantas persoas, Emílio Varela é un 

profesor de Educación Física que desbor
da enerxía e entusiasmo polo seu traballo. 
Notáselle en canto comeza a falar. A este 
home de 23.anos votárono do seu primeiro 
traballo no coléxio público Mosteirón -an
tigo Carmen Polo de Franco-, situado a 
escasos centos de metros do pazo de Mei
ras (Sada), porque "ao haber escasez de 

- homes no centro as rapazas namorabanse 
del". A maioria dos profesores son mulle
res que xa daban clase no franquismo. Da
se a circunstáncia de que a autora da acu
sación, Estrela Jiménez, é a delegada sin-

' dical de UGT, que defendeu con este ar
gumento, entroutros, o despedimento do 
compañeiro , que estaba en período de 
proba. 

O comité de empresa non aceita esta de
cis ión e "pensa que hai causas personais 
por parte dun grupo de profesores de 
EXB, xa que esta claro que os rapaces 
estaban contentos co profesor de Educa
ción Física" . En FETE-UGT da Coruña 
afírmase que non se comparten as decla
racións da sua representante e que se 
abrirá unha investigación do caso. Máis 
de 50 traballadores do Mosteiron asina
ron un escrito na sua defensa, ao igual 
que pensan facer os representantes dos 
Institutos Nacionais de Educación Física 
e a facultade de Maxisterio. 

O coléxio Mosteirqn depende do Instituto 
Social da Mariña (ISM), e nel cursan estu
dios un bo número de alumnas internas fi
lias de traballadores de mariñeiros ou hor
fas que perderon a.o seu pai nun golpe de 
mar. O director provincial do ISM na Coru
ña, Antonio Piñeiro, desenténdese do ca
so e afirma que non ten nada que dicir, 

- ainda que, segundo o comité de empresa, 
con maioría da CIG consideraba a Emilio 
Varela un profesor competent~ . en canto 
á directora do centro e a profesora de 
Educación Especial , protagonista dos co
mentários anteriores, non estaban locali
zables á hora de realizar esta información. 

Con Emílio Varela si se poido talar. El co
mentou en relación co seu súposto irresis
tible e perigoso atractiv.o: "Esta muller -
pola representante sindical- di que era un 
problema de namoramento das alumnas: 
Mira, eu cando entro no coléxio doume 
conta de que ~ un centro moi singular, con 
alumnas que estan a repetir septimo de 
EXB e que estan ao límite da escolaridade, 
causa que eu nunca vin . Atópome con que 
rapazas que cargaban todo empezan a 
aprobar a metade das asignaturas, somen
tes polo apbio que atoparon. Entón que 
pasa? Namorameffl to? Non , coido que 
máis que nada agradecemento, porque al
guén se interesa por elas. Atoparon en min 
alguén con quen falar, unha peso¡;l accesi
bel , que non se mete na sá de profesores 

• para estar ali ·parado sen facer nada. Eu 
estaba con eles e con elas e falabamos. 

Tamén o acusaron de facer 150 fo
tocópias. 

Con esta dirección e a outra profesora de 
Educación Física que ven da Sección Fe·
min ina, mantiven unha reunión estando 
presente o director provincial e defendinme 
perfectamente de todas as acusaéións que 
me plantearon. Entre elas está a de facer 
150 fotocópias , todas elas para uso dos 
g_lumnos, nunca para o meu uso personal , 

· cando neste tipo de coléxios fanse millei
ros de fotocópias. Endexamais me avisa-

ron , como recoñeceu a própria dirección, 
de que ·eu non podía facer fotocópias. 

E sobre a acusación de que fixo un in
forme motriz que supuxo unha intro
misión _na laboura. doutro profisional? 

lsto ven porque eu tiña un cativo con síndro
me de Dawn, e pergunteille á profesora de 
apoio, especialista en educación especial, 
quen ao tempo é a representante sindical 
que me acusou diante do comité, como po
deria facer un informe sobre o seu caso. Dí
xome qu·e non tiña nada escrito e deume de 
palabra algúns datos. Sinaloume tamén que 
se realizaba ese informe llo entregase a 
equipa psicdpedagó:it;ica do coléxio sen pa
sar por ela, e disto hai constáncia escrita. 
Fixen un informe motriz sobre como se mo
via na clase, como actuaba co tambor e 
cousas,asi , que é do que eu sei, de motrici-

. dade. E fixen o informe porque me intere
. sou moito ver como ese· cativo, ao. que lle 
collin un cariño especial , era capaz de 
aprender cos xogos que eu lle plantexaba. 

E de que falaba cos pais, sen ir polos 
canles regulamentários? 

Unha das alumnas do centro, durante un 
cámbio de clase-.! sofreu un forte golpe no 
ximnásio e tivo que ser atendida. la moito 
a vela ao hospital e ali falei coa sua nai e 
con outrá.s persoas que tamén ian vela. 
Nunca puiden sospeitar que alguén poide
ra pensar que estaba a facer algo mao. 

Educación física ao vello estilo 

Sobre vostede recaeu igualmente a 
acusación de -non traba llar en equ_ipa. 

Estou a loitar, por dicilo así contra a lei do 
potro, o plinto e as trinta voltas ao campo 

ANT 

a ritmo case que marcial. Cando falo de 
afondar na expresión corporal dos mozos 
e mozas ou facer mimo, algunha xente 
perguntase que é iso. E non entendo que 
se me poida acusar tamén de uti lizar os 
recursos do centro , como por exemp1o un 
patio precioso con arborado que hai no 
coléxio. Un dla dH sol , porque vou telos 
no ximnásio, callemos unhas rodas e sai
mos facendo o tren e eu saio diante, pero 
como non vou sair. Vivo para isto, emo
cioname o meu traballo , engaiólame os 
cativos, e por riba eu nese centro sempre 
tentei de non amolar a ninguén. lsto é o 
pior que podian terme fe ito . Se quixeran 
informarse sobre quen son eu , e como 
traballo poderian terse molestado en cha
mar a calquera dos meus profesores para 
saber que~a educación fiísica non é o que 
era, que cos cativos non podes perseguir 
o rendemento , tes que ir buscando que 
desenvolvan o seu próprio xeito de se 
mover . Pois ben, a outra profesora de 
Educación Física que proven da Sección 
Feminina defende a idea de ter ás cativas 
dando voltas ao ximnásio ao ritmo das 
palmadas. Non estou nada dacordo con 
esta forma de traballar ·e conm ign todos 
os expertos actuais, pero nunca lle faltei 
ao respeito e sempre tentei ser amabel co 
conxunto do profesorado: 

Que ocorre coas presións que supos
tamente recibiu para afiliarse a UXT? 

Nada máis entrar a delegada díxorrie que .· 
no centro' era maioria este sindicato, contra 
o que eu non teño nada, cando a realidade 
é que o comité está composto por catro 
membros da CIG e un de UXT. Non me 
chegou a presionar con palabras, pero eu 
percibin unha sensación, como explicala, 
comó que era mellar que me afiliará, can- . 
do e.u tiña idea de afiliarme a un sindicato 

TRES EN RAIA 

Axentes 
provocadores 
• G. LUCA DE TENA 

D e todas as fo rmas de simplifi
car a con stituc ión, abrir un 
clarén no manglar democráti

co e meter no cesto o investimento 
asiático e a xeración de emprego , a 
mellar é a de reor;.ganizármonos en 
axentes sociais. 

O axente social despexa as incertidu
mes do pan orama político porque 
obra con poder para producir efeitos. 
Co permiso de José Maria Cuevas é 
algo asi com o o suxeito gramatical 
que realiza a acción do verbo. A sim
plificación é superior á das forzas fác
ticas, que únicamente representaban 
os ángulos financeiros e militares do 
cuadrilátero constitucional. 

Cuevas di que compria incluir os cú
mios sindicais. No anúncio da santa 
alianza insiste en que o único impor-

. tante é o benestar colectivo , ameaza
do polas incertidumes do panorama 
político. Seguramente non é culpa de
les, se Antonio Gutiérrez e Cándido 
Méndez parecen neste trance máis 
complementos que axentes. 

Será que Cuevas ten ben máis catadu
ra de axente ca eles. Este señor calvo, 
con man de capador garabata de espi
ña de xurel e sobrancellas de Renault 
é moito máis que un empresário. algo 
máis que o representante dunha insti
tucion e un metro máis que un cúmio. 
Antes de .se coroar a si próprio como 
forza da natureza democrática, foi 
axente de cámbio e bolsa, axente exe
cuti vo da celulosa de As Pontes e 
axente eleitoral do PP en Galiza. 

Sentados na mesma mesa, Gut1érrez 
e Méndez que foron sempre para 
Cuevas dous axentes provocadores 
parecen ben complementos circuns
tanciais, algo pálidos, rodeando ao 
axente principal da oración, 

Na República do So l de Cuevas as 
forzas da noite están representandas 
pola alarma social que deben desapa
recer para que se asente a segurida
de e o benestar. Dunha parte está a 
crise política que pon en peíigo a re
cuperación económica; doutra a lei e 
a orde que nos vai facer libres e com
petitivos. Catro recantiños ten a miña 
cama, e ·Cuevas de anxo da garda. • 

pero quería pensalo e iso díxenllo a ela. • 

VoLVER AO REGO 

O PP está a piques de facerse 
coa alcaldia das grandes ci 
dades , das medianas , das 

pequenas e máis cos pedáneos das 
parróquias , cos presidentes das de
putacións e coa maioria absoluta en 
case todas as comunidades autóno
mas e mesmo coa presidéncia do 
governo central e máis do Depor.tivo 
e do Real Madrid . . 

Pero non hai problerl1Í Anguita será 
o xefe da oposición . +1 
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