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Seis das principais empresas en perigo ~entres Gaixa Ourense- inyiste fóra 

Ourense pecha 
Várias das princípais indústrias ourensás están en perigo de peche e o sete por cento dos traballadores da indústria poderian irá rua por 
mor dunha crise que ten a sua orixe na auséncia de infraestruturas, na fleble.za da estrutura industrial e na falta de apoio institucional, 
máis volcado nas práticas clientelistas ou río investimento fóra que en dar soporte a untia província que, aos poucos, vai desmantelando 
o seu tecido produtivo. · Neste contexto, Caixa Ourense reduciu o 62º/o. do seu investimento na indústria local en lugar de aurnentalo. 

O PPvotOu 
en contra e o PSOE 

· · · abstívose. 
O Congreso dos De

putados non tomou 
en consideración un

ha proposición non 
de lei na que se de

mandaba a moderni
zación do ferrocarril 
na Galiza. O PP vo~ 

tou en contra e o 
· PSOE abstívose pé- . 

sie a que esta 
iniciativa parlamen

tária recollia un dita
me do Parlamento 
Galega aprobado 

por unanimidade en 
Decembro de 1995. 
A mi llora do tren na 
Galiza é unhas das 

principais 
reivindicacións dos 

últimos anos con di7 
versas mobilizacións 

promovidas pola 
Mesa pola defensa 

do ferrocarril, da 
que é membro Fran~ 

cisco Ródriguez, o 
deputado do BNG 
que apresentou a 

iniciativa 
parlamentar. 

¡PROillBIDO-CASAR, 
Pi\PA! 

Fina Casalderrey 

· Élia, a rapaza protago~sta desta 
novela, non acepta que o s~u pai 

poida casar outra vez. · ' 
Ilustracións de Marta Rivera Ferner. 

gal xia 

TRAXECTO 
FINAL 

Manuel de 'Pedro lo · 

Os mellares relatos futuristas ele Manuel 
de Pedrolo, o autro de "Mecanoscriro 

da segunda orixe" e "xogo sucio":, . 
Traducción de Leandro G. Bugarín. 

Cuiña 
,, 

ten razan 
Xosé Guiña tei;i máis razón ca un santo cando afirma que o seu 
partido non é sucursal de nengun outro. Cuiña fai 6s discursos e 
outros .deseñan a política e controlan os meios de comunicación. 
Até de. agora, n~n unha só vez que nas Cortes de Madrid se apre, 
sentaron iniciativas aprobadíis por unanimidade no Parlamento 
galego, o PP votou a favor delas, ben fose na cuota láctea, ber:i no 
plano da millora do ferrocarril, ben na construción das autovias. 
Os · 17 pontos sobre financiación autonómica va:n camiño de co, 
rrer parello destiño. E non só iso, sempre foron deputados elexi, 
dos por Galiza, especialmente Anxel Mário Carreño, os que de, 
fenderon o contrário do aprobado.. na Cámara galega. Por se fose 
pouco, os ministros, neste caso á de Agricultúra, desautorizan as 
manifestacións de Fraga a respeito das exancións da cuota láctea. 
O PP non ten unha sucursal na Galiza, senón que é un mesmo 
partido, defendendo os mesmos in tereses que, invariabelrnente, 
van en contra .dos galegos. De que partido falaba Cui.ña? t 

-O Congreso 
do ILG certifica 
o fracaso 
da política 
de normalización 
O XXV aniversário da crea
ción do Instituto da Lingua 
Galega (ILG) está a ser con
memorado esta semana en 
Compostela coa organiza
ción do Congreso Interna
cional, primeiro promovido 
-pola institución, A Lingua 
Galega. História e Actualida
de. Segundo sinalou na inau
guración o seu director An
tón Santamarina é preciso o 
debate sobre a língua e o 
própria institución. Resultou 
significativo o balance nega-

. -tivo en torno á normaliza
ción, moi retrasada cos da
dos oficiais na man. (Páx. 21) 

· Fraga insulta 
aos traballadores 
de Bazán 
Estes feítos tócanme moito 
os collóns. Esa foi a resposta 
que Manuel Fra~a lles deu a 
dous representantes de Ba
zán despois de que un cento 
de traballadores o receberan 
con asubies en Ferrol. A pro
testa tivo lugar o Domingo 15 
de Setembro. Os traballado
res de Bazán agardábanno 
para manifestarlle as reivindi
cacións de carga de traballo 
e denunciar que non intervira 
para mellorar a situación do 
asteleiro. Fraga recebeu a 
dous representantes pero a 
reunión non foi cordial, como 
manifestou a Xunta. (Páx. 12) 

A ·enxurrada de lixo 
descobre a cara 
oculta da Coruña " 
Despois de unha semana, 
as perguntas sobre o esfare-
1 amento do vertedoiro de 
Bens e a enxurrada de lixo 
que aplastou a casas e co
ches e tamén a unha per
soa, non son xa tanto sobre 
as caus~s. ainda sen deter
minar, senón sobre os seus 
efectos. O grave suceso dei
xou á vista a parte da Coru
ña que non ensinan as guías 
de turismo nen os informe· 
de xestión eleitorais. (Páx. 4) 
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O polígono de San Cibrán de Viñas está en condicións moi precárias. 

En tres anos perdéronse o 25% dos empregos no sector secundário 

Seis· das . principais empresas de Ourense 
están a pechar 

*H. VIXANDE 

·Ante un feble sector industrial que ocupa a 15.000 traballadores, a ameaza de peche de várias empresas en Ourense pode 
supor o agravamento do desmantelamento industrial que veñen denunciando os sindicatos. Desde 1992, no que habia 
20.400. empregos industriai~, perdero.nsa_ 5.000 postas de traballo no sector secundário en toda a província, un 25% do total. 

anta os ·sindicatos como a patro
nal teñen a mesma sensación 
de alarma, ainda que a per.cer
ción das causas e das posíbeis 
solucións é diferente. Para a 
CIG as adtninistracións públicas 
teñen que cambiar a estratéxiq. 
par.a tomar medi.das ponfuais 
coas empresas en cri.se e abor
dar planos xenéricos de indus-

- trialización nos distintos secto
res, abandonando a tradicional 
política de apoios ás . empresas 
segundo afinidades políticas. 

A CIG denúncia que o groso dos 
investimentos oficiais en Ouren
se van para empresas como Co
ren, Arnoia ou a Fundación San 
Rosendo, todas. elas relaciona-

.das coa família política do PP. 

Os empresários non fan a mes
ma leitura e matizan as críticas. 
"Ás veces os investimentos te- . 
ñen carácter estratéxico e con·
vén apoiar a unha empresa de
terminada para consolidar un te
cido industrial", indica 9 presi 
dente da Confederación de Em
presários de Ourense, Francisco 
Rodríguez Garcia, que tamén 

.· asegu_ra que "o fenómeno de 
ciumes empresariais sempre vai 
estar presente, ainda que é moi 
escaso". 

Etelvino Blanco, secretário da 
CIG en Ourense, denúncia "a 
docilídade dos empresários an
te a fal ta de apoio da Xunta, 

cun absoluto ·siléncio cando os 
empresários m-áis afins ao PP 
están a levarse cuantiosas ta
lladas a canta dos presupostos 

. galegas". 

O déficit infraestrutural é outra 
das caréncias que subl iñan to
-das as fontes consultadas. En 
relación con este problema está 
a política das administracións 

para paliar as deficiéncias pero 
de forma ordenada. Nen o ferro
carril é competitivo nen o trans
porte por estrada ten capacida
de para afrontar o desenvolvi
mento da zona e o presidente 
dos empresários acusa o fenó
meno da periféria. "En que cóm
pre planificar estamos todos da
cordo -di Francisco Rodríguez 
García-, hai que tomar medidas 

firmes e planificar as actuacións 
complE:lmentárias para respostar 
a necesidades concretas; de na
da serve facer rei vindicacións 
compulsivas". 

A toma de decisións precipita
das é algo que se palpa na polí
tica de criazón de parques in
dustriais que levou adiante a 
Consellaria de Política Territo 
rial , Obras Públicas e Vivencia, 
CPTOPV, que están espallados 
por todo o país pero que moitos 
deles permanecen valeiros des
de a sua construción . Algo se
mellante, pero ao revés, acorre 
cos que-si teñen indústrias em
prazadas, como é o caso do do 

J Carballiño, cuxas empresas es
tán en crise pero que está a co
ñece r unhá segunda fase de 
construción que non resposta ás 
necesidades da indústria local. 
No polígono industrial de San 
Cibrán de Viñas as caréncias ta
mén son palpábeis. Só a estra-. 
da principal ten o piso .en condi
cións. O resto está abandonado 
e unicamente é visíbel un sinal 
de renovación: a flamante carte
leria indicando. a localización 
das empresas, que está patroci
nada pala Caixa Ourense . Os 
empresários reclaman a sua 
modernización. 

Por outra banda, o abandono 
non é a única expresión da cri
se . As cifras relativas ao des-

• ' - - ~ 4 
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19 DE SETEMBRO DE 1996 

Ven da páxina anterior 

mantelamento do tecido produti
vo non só se limitan á perda de 
empregos industriais; outros ba-

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

remos indican a sua magnitude. · aos pasivos e dunha povoación 
As comarcas ourensás padece.n total na província de 300.000 ·. 
a recesión con intensidade. Os habitantes, 108.000 son pensio-
traballadores en paro superan nistas. 

O labor de Caixa Óurense 

.Un aspecto polémico arredor 
da crise industrial nesta zona ·é 
o labor que desenvolve a Caixa 
de Aforras de Ourense, que re
duciu o seu investimento real 
en indústria nos últimos anos 
de forma significativa mentres 
aumentaba:n os seus. benefí-
cios. 

Caixa Ourense, en 1987, inves
tiu na indústria 9.609 millóns de 
pesetas, ao ano seguinte a can
tidade subi-u até os 14.666 mi-· 
llóns. A partir de .entóo foi etimi
nuindo a cantidade que destinou 
a ese fin até chegar aos 5 .. 564 
millóns en. 1994: Mália que nos 
dous últimos exercícios rexistou 

· o que a CIG califica como "unha 
tímida corrección na política ere- · 
ditícia", a própria caixa recoñece 
que "o investimento creditício 
medro u un 10,39%"; unha por
centaxe que non compensa as 
caídas dos últimos anos. 
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O · presidente dos empresários 
de Ourense recoñece na Caixa 
Ourense -' 'certa sensibilidade 
estritamente- bancária", pero 
matiza que "se ben é certo que 
é incoerente que nunha provín
cia en crise a sua caixa de afo-

. rros teña grandes benefíé:ios, 
. tamén seria preocupante que a 

entidade, para axudar ás em
presas en crise, carrera tantos 
riscos que entrase en crise ta
mén, por isa é comenente cer
ta ponderación na poi ítica cre
dití cia". 

Etelvina· Blanco non é tan com
prensíbel porque os benefícios 
de Caixa Oure.nse seguen a 
medrar -o 8,09% en 1995 so
bre o exercício anterior- e 
"porque a sua función debería 
ser o apoio estrutural á provín
cia, xa que non é un banco 
normal, senón que é unha entí
dade sen ánimo de lucro que 

· debe apoiar á pequena e me
diana empresa". + 

Grave perigo para Carrocerías· Pérez, Oteca e Forxas e os seus 400 traballadores 
Nos primei ros oito me.ses do 
ano, na indústria ourensá, 850 
traballadores fi x-0s perderon o 
seu emprego . A precarización 
súmase á desindustrialización e 
a ameaza de peche cérnese so
bre un conxunto de empresas 
que ocupan a 805 persoas, un 
número cativo, pero significativo 
nun tecido industrial feble. 

empresa que tivo forte relación 
coa Xunta. 

Ormasa, no Carballiño, é unha 
empresa do sector dos aserra
doi ros que foi criada hai tres 
anos con 20 traballadores pero 
que, por mor dunha má xestión, 
acumula débedas por valor de 
mil millóns de pesetas. Dotada 
coa máis avanzada tecnoloxia, 
precisa dun novo sócia ou en
trar a formar parte dun grupo 
industrial solvente. Os sindica
tos exixen da Xunta que faga 
as xestións para conquerir no
vas empresários , xa que no 

seu dia Sodiga, o Instituto de 
Crédito Oficial, ICO, e a própria 
Xunta apoiaran a constitución 
desta empresa. 

. A ceramica Galos está en sus
pensión de pagamentos e a CIG 
ten denunciado a posíbel inten
ción de desviar a produción a 
outra fábrica que ten~n en Por
tugal. Nacida en Ourense, Ga
los chegou a ter 70 traballado
res, que foi reducindo até os 30 
da actualidade. 

séria crise, con perigo de desa
parición. Desde hai máis de un 
ano agarda comprador, porque 
os seus proprietários non queren 
seguir adiante co proxecto indus
trial. Houbo contactos para a 
venda ao empresário xerezano 
José María Ruiz Mateas, pero de 
momento non hubo acordo. Ten 
vinte traballadores. 

e que consistiría na sua venda a 
unha aceiria basca, non dá calla
do, o cal provoca que sega sen 
solucionarse o seu futuro. 

Segundo a CIG, en Ourense hai 
máis empresas. en crise, con 
problemas como as débedas de 
tres mensualidades ao cadro de 
persoal , pero o sindicato na
cionalista perferiu non dar a co- · 
ñecer os nomes destas indús
trias mentres as dificuldades non 
sexan evidentes. Razóns de pru
déncia para evitar agravar .as cri
ses destas empresas xustifican . 
o silenzo da CIG. + 

Carrocerías Perez, con cincuenta 
traballadores, é unha das máis 
anti gas empresas da proví ncia e 
acumula débedas coas adminis
tracións públicas de várlos cen
tos de millóns de pesetas. Vé
ñense de perder 16 empregos 
por unha regulación pactada para 
facilitar a entrada do Instituto Ga
lega de Promoción Económica 
(lgape) e a Sociedade para o De
senvolvimento Industrial da Ga/iza 
(Sodiga). Os sindicatos reclaman 
unha renegociación da débeda 
e unha amplicación de capital 
para sacar da crise a unha em
presa que é viábel. 

A empresa Fontenova -as augas 
de Verin- tamén atravesa ·unt"!a 

Forxas de Galjza, con 250 traba
lladores e unha das empresas 
máis importantes do polígono San 
Cibrán de Viñas, continua en sus
pensión de. pagamentos. O plano 
de viabilidade pactado .coa Xunta 

Oteca, a empresa do construtor 
Xosé Rodríguez, está en sus
pensión de pagamentos e corre 
risco o posto dos seus 70 traba-
11 ad o res. En Novembro unha 
xunta de acredores ten que se 
reunir para ver de chegar a un 
convénio que garanta a continui
dade da empresa. Para a CIG é 
un caso de descapitalización 
paulatina, pala que chegou a ter 
3.000 millóns de perdas unha 

O desmantel.a1:Ilento .·industrial 'Como negócio 
O despovoamento da província de Ourense e o 
desprazamento da sua povoación cara a capital ou a 
outras zonas do país non parou desde que o Governo 
español apadriñou o éxodo dos anos sesenta. Hoxe a 
cidade de Ourense rexista un tércio dos habitantes 
totais da provínc::ia, que v.en redudndo a sua povoación 
desde hai anos. Ademais ·da política de incentivación 

estabeleeimentos comerciais que constituían un 
· servizo á medida das necesidades locais e que - . 
prop0rcionaban un .bon número de pastos de traballo . 
Agora Ourense ten uns servizos desproporcionados á 
sua capacidade produtiva e 6 pequeno comércio ·_ 
comeza a atravesar dificuldades. · 

da emigración que promoveron as autoridade$ da Despois da contribución da autoridades franquistas ao 
ditadura, hoxe as razóns do éxodo están na falta de · desmantelamento provincial, a Xunta n"c:>n elaborou 
traballo e nas escuras perspectivas da economía local. planos para compensar esta situación'; pola contra, 
A parte da capital, unica.mente a iona de Valdeqrras . coa sua política client~lis.ta no apoio .á indústria -e en . 
rexista activigade econbmica:-a minería da pizarra, .. ·xeral a todos os sectores económicos e sociais-.non 
ainda que·é'puramente estractiva. · fixo máis que contribuir ao empobrecim_e~to xeral para 

· ._,. · · . · . '" · beneficiar a uns poucos . . O déficit rnfraestrutura~ é algo 
Par~llamel"}te ao contexto de desmantelamenf9. . · que tampouco foi solu<?iQriado -de mpmento, ainda que 
industrial, dase na cidade de Ourense un fen6meno de . desde a Administración autónoma non.se dá . 
terciarización negativo para a sua economiá _ó' pulo . ·_ impGrtáncia a outra lat;>9r que n<?n sexa montar , 
dadp polo PSOE·e o PP a cadanseu hipermercMo parques índustriais e t.ecnbl9xicos que despois quedan ·_ 

.,. . · pode~ia-pr6v9car 0 peche~de nurneros9s. peq~enos. .. vale_irqs. · ' 

.:-.:it!..1' ':',U:t. _. .l"1Y .:'. <) ,.i.i; C"t~·1 · '"... :... ~ 1: .t. ~ : ·.J..·~-°': ' .:. "':_ . ..: ~_, ~ 

A Caixa de Aforras de Ourense, que na ditadura. 
destacouse polo seu apoio á indústria allea máis aló 
das r.iosas fronte.iras, hoxe reproduce o mesmo papel e 
dirixe ·os seus i.nvestimentos aos mercados máis 
produtivos, procurando unicamente afortalár a 
rendabi lidade. 

Alguns empresários souberon sacar penefício da 
política de desrnantelamerito. Un exemplo é o parque 

. .-tecnolóxico, c:¡ue se converteu nun fin en si mesmo, 
onde antigos ,patróns industriais pasan ao 
funcio.nariado par~ cobrar salários millonários a canta 
de xestiol)ar o_inexi.stente. Cando no século dezanove, 

. o Estado español enes.tau a construción do ferrocarril , 
o grande negócip non foi o que resultou de ter un 
instrumento tan valioso para o ·comércio. Do tren.os 
únicos que sacaren cartas foron quen ~ontruiron as 
liñas. En Ourense sucede o mesmo.+ · 

ANOSATERRA 
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PeriQan os planos de rexeneración do entorno e panunciado parque 

A enxurrada -de lixo da Coruñ(i'descobre ·as lacras municipais 
e . • .., .. . , 

-0- B. LAXE · 

Despois de unha semana, as 
perguntas sobre o esfarela
mento do vertedoiro de Bens 
e a enxurrada de lixo que 
aplast~u a casas e coches e 
tamén a unha persoa, non. son 
xa .tanto sobre as caúsas, ain
da sen determinar, senón so
bre os seus efectos. Será po
síbel rexenerar a zona? Pode
rase facer o proxectado par
que? Vai mudar a p·olítica se
guida desde o concello a res
peito dos resíduos urbanos? 

Para unha grande m~ioria dos 
cidadáns de A Coruña o acci
dente do vertedoiro de Bens é 
álgo alleo ás suas· vidas: segui
do através·dos meios de comu~ 
nicación como f ixeron ·coa 
arroiada de Biescas , ·só que 
agora se poden achegar a ollar 
a catástrofe como se dunha' ex
cufsión -domingt,,Jeira 'Se trat'i:i'Se . . 
Aquelo non é A Coruña ou , to'do -
O· máis, para algu11s, · é o trastei- · 
ro da cidade. O Pórtiño-Bens é 

"> •• 

a cara oculta do coruñesismo de · 
Fráncisco Vázquez que coa en
xurrada de lixo quedou á vista 
de-todos os que queiran con
t~mplala. Vázquez non só foí ' 
barrendo para esa iona os des- · 
perdícios diários dé máis de 
400.000 quilos de resíduos, se- · 
nón que tamén arrincoou ali aos 
sectores máis ·desfavorecidos 

. Unha arroiada de lixo esmagou os plans de futuro para· o Portiño~ CÉSAR QUIÁN / Voz Noticies 

· da povpación. 

la limpando a cidade de cha~o
. las para asentar o Corte Inglés, 
permutando a parcela, pc;¡ra rea
lizar o paseo marítimo, o auditó
río, a urbanización dos seus 
amigos nos Pontes e ia trasla
dando a todas as famílias ao fa
tídico enclave de chabolas de 
-Pena Moa e-a outres próximos e 
igu~lmente miserentos. Foi" xun
tando e mesturando os desper
dí cios da cidade, sen reparnr 
moito se eran humanos, orgáni
cos 01:J -mineraís. N1:mc;a houbo 
reciclaxe. Era preciso manter 
límpa A Coruña, tamén de pedi
ñentos e casoupas, para que lu
cese~ as obr~s faraónicas. 

~gora estaba todo· ali armace- . 
nado, na parte de atrás da pró
prjé;l cidade, entre Bens e O Por
tiño. O lixo que se esfurricou en
gulind9 todo ao seu paso ·cómo 
se fose un ria· de lava, enche 
tr~s veces p praza de Maria. Pita 
até o teito e as famílias cnabo
listas son moitas m_áis __ qu.e ps 
que viven na fermosa· principal 
praza capitalina. 

Todo istd pódese ollar agora · 
desde os montiños que ·o' rode
an. Achegarse xa é máis difícil. 
Fede. Féde o líxo e tamén a mi
séria nos povoacfos s·en alcanta-· 
rillado, sen auga corr.ente, 1só a 
dos -manantios .contaminados , 
sen ,-recollida de lixo. Pre'cisa-· 
mente, o lixo é ó seu sustento. 
Máis· dun cento de famíliás viven 

. diariamente dps desperdícios da 
cidade, de rebuscar no vertedoi, · 
ro., compartindo · espácio social 'e 
sustento coas ratas e coas gai
votas. A xente que hoxe está a 
ollar ·o espectáculo de brigadas 

de traballadores, palas, camións 
e voluntários ·trabatlando, non 
semella darse conta. Todo lles 
queda. lonxe , moi lonxe, ainda 
que esteña só a dous quilóme-

. tros do Estádio de Riazor." 

A paradoxa leva a que estes 
desprendi:rnentos de lixo deixa
sen sen sustento a estas famí
lias. que viven da recollida de 
.cf:latarra no vertedoiro. · Ao co
mezo· nTnguén pareceu preocu
parse. O primeiro dia evacuaron 
a .média" dúcja de famílias que 
vivian n.uns chal.ets próximos. 
Leváronos a un hotel. Aos. catro 
días foron desaloxadas máis de 
300 persoas que sobrevivian 
nas eh~bolas construidas . polo 
próprio concello. Apiláronos no 

. Palácio de Deportes. Tiveron 
que ser estas famíllas as que 
ergueran a voz tjenunciando a 
sua marxinación "por ·ser xita-: 
nos", as que desen a coñecer 
.i:~ublicamente a outra real"idade 
social ·da Coruña. Hai moitas fa-

, mílias directamente afectadas 
· por isa língua do benestar, acu
,mulada xunto a miséria que, co
mezou a pamiñar asoballando á 
probreza ces seus máis de 30 
metros de alto e case 200 de 
lonxitude. 

As causas 
do esborrallámentó 

O-viciños do-Portiño e .dos povo
ados circtmdan'tes xa tiñan de
nunciado en várias ocasións as 
emanacións tóxicas que~ lle afec
taron a .seus concidadáns tendo 
qÚ~ ser atendidos en centros 
médicos. Como relataba unha 
viciña da zona, Luisa García, "is
to víase vir, pois habia fendas. 
Hai ·anos que xa se desplomow 
unha bola de terra e lume e só 
hai uns meses a escuma inun- • 

,-dounos as casas·:. Os xitanos 
alox.ados no Pavillón Municipal 
tamén ?firman que "estamos far

. tos .. de denunciar os desprendi
, mentos que se estaban a proau

cir no monte. -Como somo.s xita-
nos ninguén n9s fixo case(. · 

-O PP afirma igualmente que ti
.ña denunciado a situación, pero 
·desde o governo municipal afír
mase q-ue nen hai constánc~a 
de "nengünha pergunta apre
sentada. .polo Grupo Popular, 
nin ·de nengunha denúncia reali
..zada.por particulares". Desde o 
BNG, pola sua banda, considé-

. ·rase que '!ante unha catástrofe 
.. de tal magnitude no.n se pode fa

cer carroñerismo, é preciso ana
lisar detidamente as causas, pe
ro, sobre todo, procurar solu
cións r.acionais para que estas 

situacións non se volten repetir". 

Técnicos consultados por A No
sa Terra, afirman que non existe 
unha soa causa que motive os 
desprendimentos, "senón unha 
suma de factores concatena
dos":· Parece constatarse a exis
téncia dunha "neglixéncia mani
festa no control do vertedoiro por 
parte .do concello", asi como un
ha infraestrutura mal realizada: 
"un ataluzado de formigón cunha 
pendente do 200% cando o má
xir;io teria .que ser do 50%, e a 
auséncia de cubetas de decan
tación dé líE1uidos impermeabili-

. zadas, poi$ cando comezou non 
era obrigatórjas, convertindo ao 
vertedoiro nunha auténtica bom
ba biolóxica". Os regatos de xu
rros que sain do vertedoiro mos
tr~n ber:i ás claras que non esta- · 

A. Emf~ 

As reformas 
e -Maastr!cht-

"Reforma" é un término propagandísti~o. Implica que _os cámbios 
Úa~n consigo- algo positivo. Calquer medida socializadora, por 
exemplo, non ten o denominador de reforma. Referfndose q. deter
minadas ·políticas co término reforma, óbviase xa a discusión sobre 

· se son boas ou malas, As cuotas lácteas son a réfotmá. do agro; o mé~ 
,dicamentázo a reforma da sanidad.e; a ·dirninución de ing~esos dos 

· · xubilado~ a reforrrw., d(i.s pertsió~; a· entrega das ingúst~ias públicas ~d 
capital privado a reforma industrial; o aumento dos imtlostos ·indtrec..: 
tos e a baixa aos imposto.s de sucestón e patrimoniai~ a reforma con
tributiva; a .entrada na OTAN a· reforma do exército; 'a adec~ac ión 
das normas urbanísticas aos intereses especulativos é a reforma dos 
planos .. . O pai ·e a nai de todas as reformas, autoriqade incuestioná
bel, é Maastricht. Poñer en dúbida as suas bondades é converterse 
en herexe e situa a que~ o cue~tiona fóra do Sistema:+ -

ba perfectamente compactado. 

A Ase·mblea de Grupos Ecoloxis
tas e Naturalistas de Galícia en
tende que "a causa última do su
cedido no Portiño, radica nas di
-ficiéncias políticas na xestión do 
lixo dos concellos que utiliz9.ban 
o -vertedoiro" ao que califican de 
"incontrolado", afirmando que 
"está a causar unhá importante 
contami~ación das augas". 

lnquedanz:a para o futuro 

Francisco Vázquez queria facer 
nesta zona non só o parque 
"máis grande de Europa", senón 
tamén unha urbanización de lu
xo, para a que haberia que tras
ladar, de novo, as chabolas exis
tentes. Estes desprendimentos e 
as emanacións tóxicas que van 
Sf?guir, poden axudarlle moito a 
estes traslados dos povoados xi
tanos ainda máis para a periféria 
(Vázquez pretende facelo para 
os concellos limítrofes), pero o 
que non está claro é que se po
dan levar a cabo os planos que 
tiña o Concello. 

O arquitecto e concelleiro do 
BNG na capital coruñesa, Mário 

_ López Rico, afirma que "este ac
cidente pon en cuestión os pla
nos que se tiñan para a zona. 
Agora vai ser moi custoso re
convertila". López Rico, mane
xando informes de especialis
tas, afirma que esta área vai 
quedar totalmente desertizada 
·pola concentración de metais 
pesados." O problema tamén lle 

· afectará ao próprio mar, agra
vándose agora que comeza ao 
chover, ao lavar un lixo que non 
está compactado . A rexenera
ción do vertedoiro máis grande 
de Galiza, no que depositaban o 
lixo once concellos , sen recolli
da selectiva até este mesmo 
ano, vai tardar moito máis, pois 
e necesária unha nova compac
tación, e daquela pódese perder 
o diñeiro que a UE asignou para 
o parque. O concello cifra un 
tempo mínimo de oito meses . 
para selar o vertedoiro. 

O BNG· remitiulle un escrito ao 
alcaldé coruñés para que con
voque unha reunión urxente dos 
portavoces municipais para "in
formalos oficialmente das solu- · 
cións realizadas e das previstas 

· para a solución do problema 
- súscitado pol9 derrubo". O vo

ceiro municipal do BNG, Henri.., 
• que Tello, móstrase "especial

mente preocupado, tanto polos 
. indícios de que este problema 
está a rebasar .as previsións 
municipais, como polo alcance 
dos' riscos que para a saude pú
blica se anúncian, ademáis d~ 
atención prestada aes v·ici~os 
máis directamente a~ectados". 

O BNG comparte coa· AG ENG a. 
idea de que a solúción non é a 
incineraci6n dos resíduos sóli
dos urbanos en Cerceda, "senón 
unha a!'Tlpla récbllida en ori.xe de 
todo o,lixo para a sua composta
xe· e reciclaxe". Pero todo· indica 
que este desastre vai servir para 
darll-e un novo empuxe a inci
neradora de Cerceda. • 

-.F 
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Se non se arranxa o problema da supertaxa os gandeiros voltarán coas mobili%Gcióñs a Galiza despOis de facelo na capital do Estado. 

Os sindicatos están a preparar unha manifestación p~ra odia~ en Madrid_ 7 

A ministra-de Agricultura desau~riza a · 
Fraga sobre as isencións da supertaxa 
A ministra de Agricultura, Lo
yola del Palacio, asegurou en 
Bruxelas que non se vai per
doar a multa por exceso de 
produción nen aos gandeiros 
que non cheguen ás catro va
cas nen aos que non sobre
pasaran nun 50% da cuota 
asignada. Desminte asi a Fra
ga lrlbarne que tora quen .de
ra a nova despois de entre
vistarse en Madrid coa pró
pria ministra, mentres desde 
a Xunta se prepara unha estra
téxla para que non haxa que . 
pagar as multas até despois 
das eleicións autonómicas. 

Os sindicatos agrários están a 
preparar a manifestación contra 
a supertaxa que vai ter lugar en 
Madrid o 8 de Outubro. Ade
máis da própria campaña mobi-
1 izadora estanse a presentar 
nos concellos mocións de apoio 
e propostas para que sexan 
precisamente os concellos os 
que paguen- o transporte para 
desplazarse os gandeiros a Ma-
-drid. Tamén as cooperativas e 
algunhas iridústrias lácteas es
tán a estudar correr cos gastos 
dos seus sócios desprazados --á 
capital de España. 

Mentres tanto, a incertidume do 
sector é máxima. A ministra de 
Agricultura, Loyola del Palácio, 
que sé -desprazot.i a Bruxelas ao 
Cbnsello de Ministros europeu, 
desmentiu a Fraga ao afirmar 
.que o Governo non vai eximir do 
pagamento das multas corres
pondentes ·nen aos gandei ros 
que non cheguen a catro vacas, 
nen a aqueles que non supera
sen a cuota asignada nun 50%. 
O Presrdente da Xunta, F aga 
lribame, afirmara despdis de 
reunirse coa ministra en Madrid 
que os gandei.ros c;¡ue se atopa-. 
sen nestas circunstánc.ias non 
terian que pagar. Xa antes,. di
versos especial_istas afirmáranlle 

A Nosa Terra que as medidas 
anunciadas por Fraga "son im
posíbeis cumplir na realidade, 
pois haberia que saltarse a lei, 
polo que os productores p~rxu
dicad0s poderia~ recorrer". 

O mesmo dia que se reunian os 
ministros de Agricultura comuni
tários, no Congreso dos Depu
tados o PP votaba en contra 
dunha proposta do BNG, apro
bada pala Mesa do Leite, orga
nismo no que está presente a 
Xunta, na que se lle pedia ao 
Governo que non se lle e'sixise 
aos gandeiros o pago da super
taxa da campaña 1995/96. Nes
ta reunión ministerial a delega
ción española pediu que. se au
mentase a cuota nun millón de 
ton~ladas. A proposta españqla 
foi contestada por outra alerria-

. na na que se sometia a consi
deración a necesidade de rebai
xar as cuotas existentes, asig
nahdo unhas novas cifras aos 
distintos estados. Estas nego
ciacións dunha novas cuotas 
poderian ser beneficiosas · se· o 
Estado español quixese xogar 
con forza as suas bazas e de
fender o sector. 

A ministra non se molla 

supertaxa. Foi este o método 
usado en anteriores campañas: 
para non ter que ·pagar pois a · 
ninguén se lle escapa que, des
pois de superar a supertaxa .hai 
catre anos, nos dous seguintes . 
non houbera exceso de produ
ción e, agora que entra o PP, a 
produción volta a dispararse. 
Del Palácio negouse a esta es
tratéxia tan usada polos estados 
da UE, afirmando que ela non ia 
realizar irregularidades que, se 
se descubrian poñian en perigo 
o seu posta. 

Dirixentes do PP na Galiza ten
taron", presionados palas suas 
bases~ presioAar na Ministra pa
ra-que acedese- a facer o mE?s
mo que os seus predecesores 
pero esta r:iegouse, tendo todo o 
apoio de Aznar. -Ante está-situa
·ción as reunións no PP galega 
son frecuentes tentando conec
tar co sector para atapar situa
cións que non os deixen desai
rados ante as suas bases que, 
en boa parte· van sair moi perxu
drcadas directamente se teñen 
que pagar .. De momento Fraga 
tenta asegürarse que se aprobe 
un aprazamento até despois das ·' 
eleicións autonómicas. Mais· as 
indústrias galegas tentan resol-

{- ver o problema canto antes por
Todo semella indicar que pésie · que tamén lles vai o futuro nes
a ministra recoñecer a necesida- · tas medidas. Presionan deste 
de pe ampliar a cuota e de que xeito coas normas legais que o 

. o Estad.o español consume máis decreto pux.o nas suas mans pa-
leite do que produce, nen o Go- ra que os labregos saian á rua. 
verno central nen Loyola·.del Pa
lácio están · disposto~ a mover 
todos os seus res·ortes por 
apoia'r ao sector lácteo, priori
zando, como fixera o PSOE, a 
agricultura .mediterránea e agora 
a produción de aceite. 

A ministra de Agricultura negou
se a ·maqu ilar as cifras de pro
d ución cando desde diversas 
instáncias se lle propuxo esta 

. saida para non ter que · pagar a 

-. A saida que está11. a percurar 
agora é que os afectados só pa
guen ur:i cuarto da 111ulta. _O res-

. to seria pagado a partes iguais 
palas indústrias, Xunta e Admi
nistración central.. O que está 
agora en xogo parece ·ser que 
os gandeiros queden isentos de 
calquer pago, ainda que· desde 
Madrid afirmen que o necesário 
o pagamento como medida 
exemplarizante. + 

ANOSATERBA 

Ex concelleiro. relacionado 
co impago de trint~ ~ill_óns 
ao concello .. de Pontevedra -· 
A empresa concesionária da explotación do servizo das 
piscinas _p~blicas do bairro_de Campoipngo, en Pontevedrq, 
Xonza S.L, adebedp. máis· de lrinta .mirlóns.,ao concellQ. 
Xonza S.L é propriedade dos filias de Navor Alvarez Fran
cisco, ex militante de · Alianza 

. ~opular e ex ·te11~nte de-aJpal
:. de _e conc~ll,eirq 'de Fat:enda 
~nos governos ·múniGipais-de 
Xosé Rivas Fontán, hoxe no 
PP. Navor Álvarez era ·clave 
como axente eleitoral ao pre
sidir a Asociación da Mediana 
e ·Peque na Empresa¡ AEM
PE. _Com.o axe.lite eleitofal 
cumpríu papei$ semellantes a 
Manuel Ferrérja,. Chaparrita, 
implicado no fraudé das pen
sións en- Pontevedra . 

.Por outra banda,.: todo o per
soal directivo da Seguridade N. Álvarez Francisco. 

Social e do lnem na provín- . 
oia de Ponteve-ara foi cesado coincidindo.coa entrega á 
xustiza de Manue·1 Ferreria, f;haparrita. 0 cesaménto dos 
cadros de dirección da administración periférica do Esta
do nunca se produce· ao mesmo tempo p·ara evitar valei
ros de podér, senó_n que s~ fai de forma gradual. Por ou-

·tro lado, nai fortes tensións para tratar de retirar ao xuiz 
Oréncio Pérez a tramitación do sumário contra Chaparri
ta. Unha das inforfnacións que trascenderon sobre Cha
parrita vencél~ano ás barras americanas na província. • 

Un insubmiso de Soutomaior a prisión 

5 

Miguel Ánxo S~lla Portela, vlciño de Soutomaior, foi con
deado a dous anos, catro meses e un dia de prisión polo 
X~lgado do Penal n2 1 de .Pontevedra ainda que a sentén· 
cia recolle unha petición de indulto parcial por- un ano de 
cárcere. Continuan, .dest~ xeito, as penas de prisión para 
os in~ubmisos inália .a reforma do Código Penal o 
compromiso de abolir o servizo militar obrigatório. ·solla 
Portela toi xulga(io o- pasado mes de Marzo, recebendo o 
apoio de diferentes colectivos con máis de cincocentas 
sinaturas, asi como do decano da Faculdade de Filoloxia 
Galega de Santiago, onde'estudia, e da deputada do BNG, 
Olaia Fernández.+ 

Peña Rei defende ~ Anguita 
O secretário xeral do PCG, Manuel Peña Rei, mostrase 
sorprendido polo rebúmbio que armou o discurso de Julio 
Anguita na festa do PCE. "Seria hipócrita decir o contrário 
das afirmación que Anguita fixo no seu discurso. O .. PCE · 
sempre foi republicano .e ·se -pronurrciau a prol dun estado 
federal e da autodeterminación. Se é asi, hai que decilo e 
non acochalo'', declarou Peña Rei A Nosa Terra. Mostraba 
asi unha clara. discrepáncia coas manifestación$ realizadas 
o 16 de Setembro polo seu antecesor no cárrego, Anxo. 
Guerreiro, que afirmaba que "cando menos son causas bas-
tantes distantes''. e anundaba que ·as palabras de Anguita ·-· 
ian ser levadas á executiva da coalición, "pois nor:i irnos ca-
lar nen .ocu_ltar a cara: senón responderlle a Anguíta".- Peña 
Rei afirma que Guerreiro segue a ser membro ·da direción 

· dó PCG e que na Gal iza, que el saiba, ninguén se· integrou ' ~ ... 
ainda en Nueva lzquie~da, "porque aqui ainda non existe".• 

- . 

Sae ao ·mercado o "Mexilón de Galicia" ·· 
En Outubro s~irá ao mercado o producto de c~lidade de~ 
nominado como Mexilón·de Galicia. O molusco comercia
lizarase cunhá nova extratéxia de mercádo e cunha pre
vislón de.venda .de 190.000 toneladas para este ano. Esta· 
cifra co.nfirmé!_ria ~ rápida rec_uperación do sector moi per
xudicado nos· últimos tres anos pota existéncia de mare_.. 
as vermellas.~O molusco, apresenfarase eh caixas de m~a~ 
deira coas que se garante Ünha méllor _consérvacfon qo' 
pr_oducto e unha metror iprotección: + 

O Congreso aproba a proROsta do BNG.'. 
.so&re os direitos lingüísticos ·· 
Houbo unanimidade na aprobación da proposta non de lei · 
que formulou o BNG no Congreso sobre a asunción da _ 
Declaración 'l.:Jniversal de Oireitos Ungüísticos. Francisco
Rodríguez, defensor da proposta asinada. no Grupo ·Mixto, 
solicitou a constitución dun organismo que v.ele pala de
fensa da diversidade e o intercámbio cultural entre os po
vos asumindo .o manifesto aprobado _en Barcelona o 6 de 
Xuño deste ano . . Ademáis de alertar sobre a supremacía· 
cultural dalgunhas línguas, o deputado' nacionalista lem
brou que Castelao, 66 anos atrás, defendera no· Parlamen
to español a oficialidade do galega no ensino. + 
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OPtN-JÓN 
·, 

A POSICIÓN DOS NACIONALISTAS A RESPEITO DA FU
TURA ESTRUTURACIÓN DO ESTADO É PLANTEXADA 
POLO AUTOR, QUE CRITICA' O POSlBILISMO E SINALA 
AS LIMIT ACIÓNS DE PROPOÑER A AUTODETERMINA-

CIÓN SEN UN PROCESO PRÉVIO DE INDEPENDÉNCIA. A 
ÓEFENSA DESE DIREITO CONSIDÉRAA UNHA CUES~ 
TIÓN bE PRINCÍ.PIOS SEN A QUE NON ·TEN SENTIDO 
~NBA,PROPOST A AUTENTICAMENTE NACIONALISTA. 

• DA AUTODETÉRMINA<;Ao--· · 
A INDETERMINAqAo· 

O Bloque Nacionalista Galega está caindo 
na indetermina<;ao pelo que respeita a 
precisar o lugar que deve ocupar a. autode
termina¡;ao no processo de estrutma¡;ao 
plurinacional do Estado, que propugnava 
no seu programa para as passadas elei¡;oes 
legislativas ao. Parlamento espanhol do 3 
dé Mar<;o de 1996. Nas Bases Constitucio
nais elaboradas vinte anos antes, em Abril 
de 1976, ficava claro que se -defendía que 
Galiza, conforme ao principio de autode-. 
t~rminación nacional, faria uso da sua $0-

berania no sentido de se definir a favor de 
um pacto federal, a cuja redac¡;ao contri
buiriam os representantes do povo galega 
em pé de igualdade com os das outras 
na<;oes integradas no Estado espanhol. 
Agora, · fica na indetermina¡;ao a fun¡;ao 
que desempenha a autodetermina¡;ao no 
processo de reestrutura<;ao plurinacional 
do Estado, como se desprende d¡i ambigua 
redac¡;ao daquele ponto desse último pro- · 
grama eleitoral .do BNG, no que se estabe
lece o objectivo de "impulsar a reforma da 
Constitución Española no sentido de p(jsibiU
tar a .estruturación dun Estado plurinacional, 
o que con leva a superación do actual ·marco 
autonómico e o recoñecimento do direito de · 
autodeterminación". 

A redaci;ao desse ponto programático é 
ambigua, porque nada se nos diz acerca da 
ordem e forma ei:n que se articularao a re
forma da Constituii;ao, a estrutura<;ao plu
rinacional do Estado e o direito de autode
termina<;ao. T udo parece indicar que se ad
mite que o poder constituinte para fazer a 
estruturai;ao plurinacional do Estado rádica 
no povo espanhol e nao nos poyos das dtfe
rentes na<;6es que conforman o Estado. E já 
delatador que se diga. que o impulso da re
forma da Constituii;ao-espnahola conleva o 
reconhecirnento do direito de autodeter
rnin<;ao, quando nao é-que o leve ~onsigo 
senao que tal direito é o presuposto insos-
la'iável para urna ver- · 
d;¡i.deira· estrutura<;ao 
plurinacional do Esta-

XA VIER VILHA~ TRIIHQ 

urgente e prioritário é levar ao Congresso 
dos Deputados do Reino de Espanha o te- . 
ma da cris~ económica de Galiza, fazer pro
testos nessa sede contra o desmantelamen-
to da sua frota pes- ' 
queira e contra a 
forma em que se 
está a fazer a re
conversao do seu 
sector naval, rein
·vindicar na in·sti
tuic;ao parlamen
tar espanhola que 
se dote a Galiza de 
infraestruturas bá
sicas .como uns ca
rn in hos de ferro . 
que permitam al
tas velocidades e. 
exigir a renego
ciai;ao do Tratado 
d~ Maestricht tao 
prejudicial para a 

. economía galega. 

Em contra do que 
opina Francisco 
Rodríguez, a 
questao da auto- . 
determina¡;ao é, 
para além de im·- . , 
portante, tam,bérn urgente e prioritái-ia 
(senao é que é a mais urgente e prióritá-

.. ria), pois a Galiza terá capacidade para de-
. frontar esses problemas socio-económicos 
que lhe afectam, s~ tern capacidade real de 
autodetermiriai;ao s9bre ~les. E.tal capaci
dade de autodetermínai;ao sobré rnatérias 
específicas e pontuais presupoe- um poder 
de autódetermina<;ao • geral, que c9me<;a 
pelo facto de. que a Qaliza possa dar-se ·a 
status político que copsidere mais opor:tu
no. Assim encarada e\: questao da autode
termina<;ao nao e um objectivo abstrato, 
desconectado da realidade quotidiana dos 

problemas socio-eco
nómkos do país, nem 
susceptível de s_er 

do. A autode'termi
na<;ao nao vai com 
s~nao que vai antes. 

,,, . - . . 

'E. certo que lirnitar.-se, 
- de f arma única e .. . 

latóriá) e menos num Estado, como o es
panhol, no que já a ·simples inv..~Ka<;ao 
dessa palavra tem un efeito político. Dizer 
é já actuar, e quando se renunda a pro

nunciar urna pa
lavra já se está re
nunciando a rea
l izar urna aci;ao. 
Estará renuncian
do o BNG á auto
deterrn inai;ao? É 
consciente o 
BNG de que a es
truturai;ao pluri
nacional do Ré-i
no de Espanha 
nao se pode enca
rar a sério se nao 

· se faz desde um 
acto de inde-

. pendencia (o 
exercicio do di
reito de autode
terminai;ao) das 
na~oes que o in
tegrarn e fixando
s e estas a inde
pendencia políti- · 
ca como meta· a 
conseguir caso de 
que nao ser satis-

fatória para elas a dita estrutura~ao · pluri
nacional do Estado? 

A ver' se o Bloque Nacionalista Galega -ao 
falar agora de estruturai;ao plurinacional do 
Estado sern fixar o lugar prioritário que <le
ve ocupar a autodetermina~ao nesse pro
cesso-- caí na mdeterminai;ao! Seria imi
tar a inimitável palha<;ada do Chefe da 

·Junta de Ga,liza, Sr. Fraga Iribame, quando, 
num malabarismo léxico próprio de um 
prestidigitador circense, fala de autoidentifi, 
cafti.O para nos escamotear a autodetermi-

. na¡;ao. A exigencia da autodetermina<;ao é 
urna questao de princípio e se esquec~mos 
isto nao tardaremos em fazer urna política 
sem prindpios. • 

XA VlER VlLHAR TRILHO é professor 
de Teoria do Estado e Sistemas Políticos 
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BÓVEDA E 
OS GALEGOS DE. 
BUENOS AIRES . 

XosÉ NEIRA VILAS · 

Vimos de recordar a Aláandre Bóveda 
no sesenta aniversario do crim'e da Caei
ra. A Bóveda debemos recordalo sem- · 
pre, pois ·un. pobo que non recorda ós 
seus mártires non é merecente deles. 

Ata non hai moitos anos, era en Buenos 
Aires onde con máis fervor e a iduidade 
o evocabamos. Alí publicou e deu a co
ñecer Emilio Pita, no libro Jacobu land 
(1942) o seu poema "Na marte de Ale
xandre Bóveda". No xornai A Nosa 
T erra, Galicia, Opinión Gallega, e en di
versa revista de socicdade , ou ind -
pendente como Galicia emigrante viron 
a luz, ó longo de anos, artig , referen
cias, crónica sobre quen fora Secretario · 
de Organización do Partido Gal guista. 
T amén e ofrece ron conferencia e acto 
diversos. Algunhas semblanzas foron li
das rnáis dunha vez nas emisión galegas 
de radio. E un busto de bronce, obra do 
escultor Domingo Maza, recordábao no 
Centro Ourensán. Tan popular foi aque
la veneración bonaerense que sei de va
_rios Alejandros arxentinos, fillo de pai-
sanos galeguistas, que lles puxeron ese 
nome en honra de Bóveda. 

Hai máis. Instituímos o 17 de agosto co
mo Día dos Mártires Galegas. Creouse a 
Comisión lntersocietaria integrada por: 
Centro Coruñés, Centro Lucense, Cen
tro Ourensán, Centro Pontevedrés, Fe
deración de Sociedades Galegas, Centro 
Betanzos e Centro ABC de Cmcución. 
Tiña como finalidade celebrar, con ac- · 
tos diversos, tres datas da nasa historia 
recente: 7 de xaneiro ( pasamento de 
Castelao), 28 de xuño (plebiscito do Es
tatuto de Autonomía de Galicia), e o 
Día dos Mártires. Ademais da prensa ga
lega de Buenos Aire , tamén o xomai 
arxentinos deixaban constancia adecua
da desta conme.moración. 

AíRda está por recoller nas hemerotecas 
o labor da lntersocíetaria e da colectivi
dade galega da Arxentina, que cada l 7 

. d~ Agosto evocaba fervor amente 
nome e a traxectoria nacionalista de 
Alenxandre Bóveda. Debe facerse. A 
recuperación da nosa rnern ria histórica 
ha de-abranguer as dúas be ita do 
Atlántico.+ 

Xosé Neira Vilas é e critor 

Parecem confirmar es".' 
ta perda de importan
cia e prioridade do di~ 
reito de autodetermi
na<;ao na estrategia do 
BNG as palavras de 
Franc.isco Rodr(guez · 
......'.inuma entrevista que 
lhe fizera El Mundo de 
f de Mar~o ·de 1996-, 
qüe diz!arn que "para 

genérica, a reclamar o 

adiado no tempo. Por 
..isso, a questao da au
· ~odeterminai;ao é um 
assunto importante-e, 
por ser· importante, ·é 
urgente e prioritári:o: · Suso Sanmartin 

. direito de É c:etto que limitar-se, 
de forma · li'nica:· e ge
nérica, a reclarriaí .. o autodeten:nina~aó, s~ria 

urna. actitude . direito de : autodeter
. ' rrÍina¡;aa~ ·st;ria ·urna 

testimurihalista." - aetitude testirn·unlia.: 

n~s é mais importante 
que se acepte o Estado 
p1urinacional dó que um 
r~ferendum de inde-
pendencia". Mas, perguntamo-nos, como se
rá possível que se aceite urna _reestruturai;ao 
plurinacional do Estado sem o reconheci
rnento do direito de autodeterminai;ao . 
(que comporta a independencia corno urna 
póssívél saída) das nac;oes que estao inte
gradas nele? Para Francisco Rodríguez a 
qvestao da autodetérminac;ao é, nessa mes
ma entrevista, urna questao importante 
ma~ nao urgente ~ prioritária. Para· ele, o . 

lista .. Ora b~m. itil:lu
siye '6 só proferimento 
insistente no Parla: 

.men.to espanhol .da 
. palavra autodetermi- . 
· pa<;ao nunca ser:á. \gual ' 

que pronunciar jaculatórias ("Na.o imóS vir 
aquí a dizer "a.utodetermina~ao, autodetermi- . 
na.filo . .. " Nao vimos a pronunciar jaculató
riás senao a trabalhar" ), ·corno manifestava 
Xosé Manuel Beiras ao jornal.El Mundo de . 
23 de Mar<;o de 1996 com motivo de que 
o BNG tivesse obtido dois escanos no 
·Congresso dos Deputados espanhol. Nao · 
será igual, porque reclarn_ar um ·direito nao 
é rezar urna orai;ao curta e fervorosa (jacu-
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Forte tensión marcada polos incumprimentos das promesas.do. PP 

A oposición anúncia unha ofensiva 
parlamentar no final da lexislatura 
-0- PAULA CASTRO 

O recén estreado ano parlamentário, último da lexislatura, 
apresenta importantes novi~ades a respeito do anterior. Por 
unha banda, os grupos de oposición elaboran as suas estra
téxias de cara ás EHeicións para apresentarse como alternati
va de governo. Pola outra, ábrese un forte debate condicio
nado pola presenza do Partido Popular en Madrid. As prome
sas do Governo de Fraga lribarne dunha rápida solución aos 
problemas galegas e dunha nova política de financiamento au
tonómico coa cesión do. 30% do IRPF non se están a cumprir. 

Xosé Manuel Beiras, portavoz 
do BNG, anunciou como princi
pais obxectivos "unha ofensiva 
no Parlamento para pór de ma
nifesto a alternativa que repre
senta o BNG de cara ás elei
cións do ano que ven". Unha 
ofensiva que se encadra no no
vo contexto político "pasado o 
periodo inicial do novo Governo 
e vista a sua relación co Gover
no de Galiza, onde xa se puido 
observar que Fraga non canta 
nada, a pesar de que anunciara 
que a presenza de Aznar en 
Madrid ia abrir unha etapa políti
ca esplendoros~ para Galiza, e 
que desde o BNG máis que es
plendorosa considérase todo o 
contrário", aseguraba Beiras. 

Non difiren moito as perspecti
vas do novo curso político para 
o grupo socialista. O seu porta
voz, Miguel Cortizo, coincidia en 
afirmar que "Fraga anunciara a 
chegada de Aznar como o yorno 
da abundáncia, e mesmo no ca
so da financiación autonómica a 
Xunta renunciou a defender os 
intereses galegos dunha forma 
mesmo humillante para Galiza1

' . 

Cortizo asegura que é impres
dndíbel acometer políticas efi
caces que "reequilibren as dife
réncias que existen- entre Galiza 
e outras Comunidades Autóno
mas e esas políticas · non se al
bis can. Por isa, o contexto políti
co adquire certa tensión máis 
alá do momento preeleitoral, 
porque nos estamos xogando o 
futuro político do país". 

Para o BNG, as medidas a 
adoptar dependerán d~s cir-

. cunstáncias, do nível de contes
tación da sociedade tanto no 
que se retire á política da Xunta 

como ás políticas derivadas do 
Governo central e a sua reper
cusión na Galiza, que Xosé Ma
nuel Beiras considera que son 
tremendamente graves. "Irnos 
ver como evolue a sociedade 
porque ten que acompasarse ·e 
estabelecerse unha relación en
tre a actividade ·parlamentária e 
a própria cidadania se non que
remos divorciarnos dela", ase
gura o portavoz do grupo. 

Financia mento 

Un dos aspectos quemáis preo
cupa aos portavoces dos grµpos 
é a política fiscal e financieira 
que se vai estabelecer. Segun
do Beiras, "o deseño do modelo 
padece as eivas que se deron · 
desde un pacto bilateral entr~ o 
PP e CiU, que neste sentido es
tase comportando como unha 
forza política conservadora e 
non como un ha forza poi ítica 
nacionalista". · 

Pala-sua banda, Miguel Cortizo 
tamérí considera moi negativo o 
novo modelo de financiamento, 
xa que "nos situa nunhas pers
pectivas de futuro moi negras 
porque estes son momentos · 
cruciais ·e deste xeito permítase 
que outras comunidades obte- - · 
ñan privilexios que para nós son 
inxustos". 

A nível económico atópanse ta
mén os anunciados recortes 
nos próximos orzamentos e 

. que repercutirán no estado do 
benestar. Nunhas recentes de· 
claracións, o portavoz do grupo 
popular, Vítor Manuel Vázquez 

. Portomeñe, aseguraba que es
tas restricións "son necesárias 
porque debemos cumprir os re
quisitos de Maastrich, porque 

senón , estaríamos no vagón de 
cola. E necesário facer sacr.ifí
cios porque ternos que estar 
nos primeiros postps". Uns sa
crificios que ·desde o BNG de
ben afectar aos gastos suntuá
rlos e nunca ás tradicionais 
prestacións que oferece o es- · 
tado do benestar'', aseguraba 
Xosé Manuel Beiras, "porque 
son conquistas logradas ao 
longo do •tempo e que non po
demos deixar que se desman
telen". 

O grupo socialista tampouco 
permanecerá impasíbel diante 
destes recortes anunciando que 
a sua oposición "será a mesma 
co governo do PP que cando 
estaba o PSOE en Madrid", ain
da que recoñece que "é verdade 
que ágora as circunstáncias po
líticas son máis prexudiciais pa
ra Galiza que antes polo que isa 
pode incidir na forma de apre
sentar as inicitaivas, ainda que 
de fundo vai ser a defensa dos 
mesmos intereses". 

Eleicións 

Os tres grupos tratarán de con
vencer ao eleitorado dé cales 
son as posturas máís razoábeis 
e as que máis defenden os inte
reses galego·s. Ainda que, se
gundo Cortizo, esas iniciativas 
serán silenciadas con "opera
cións de maquilaxe e propagan
da e coa criazón dunha-realida
de virtual que non ten nada que 
ver coa realidade do país". lsto 
traérá consigo, ao seu entender, 
un maior desgove·rno xa que 
provocará "que se despilfarren 
máis cartas e que estexan máis 
pendentes de agachar a realida
de que de transformala .e de es
tabelecer un control férreo sobre 
os meios dé comunicación para 
evitar que a xente poida valorar 
a opinión daqueles que ternos 
responsabilidades políticas". 

De cara as eleicións, o BNG es
tabelecerá unha ofensiva pró
pria de Galiza e tratarase de 
"pór de manifesto o perfil das al
ternativas de governo que ten 
forxadas o BNG sexan as elei
. cións cando sexan". • 
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VANTAXAS EN TREN [ Gf 1 

¡NON AS PERDAS! ~ 
BONO 10 

Só T rens Rexional e Rexional Exprés 
1 O viaxes Ida ou Voila 

. Calquera data 
30% desconto aproximado 

Validez 3 meses 

· ABONO ANUAL UNIVERSITARIO . 
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 
Vidxe de Ida e Volta Semanal 
50% de descanto aproximado 
Curso Escolar 

·ABONO MENSAL ESTUDANTE . CARNET XOVE 
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 

Viaxes ilimitadas 
Calquera data 

65% desconto aproximado 

Trens Rexionais e Rexional Exprés 
Todos os días 
20% de descanto 

IDA E VOLTA· 
Todos os Trens Rexionais e Rexional E~prés 

Válido 15 días naturais 
·10% de descanto 

PREZ OS BONO BONO 
10 MENSAL 

SANTIAGO-VIGO 5.400 15.700 
SANTIAGO-PONTEVEDRA 3.600 10. l 00 
SANTIAGO-VI LAGAR CÍA 2.350 6.700 
SANTIAGO-A CORUÑA 3.600 l 0.100 
SANTIAGO-OURENSE 6.425 18.400 
SANTIAGQ..MONFORTE 9.575 25.300 
SANTIAGO-O CARBALLIÑO 4.950 14.200 
A CORUNASANTIAGO 3.600 10.1 00 
A CORUÑAVILAGARCÍA 6.950 17.000 
A CORUÑAPONTEVEDRA 7.650 21..200 

· A CORUÑA-VIGO 8.650 22.900 
. A CORUÑA-LUGO 5.950 . 17.000 

A CORUÑA-FERRÓL 3.600 l 0.000 
A CORUÑAMÓNFORTE 9.575 25.300 

BONO 
ANUAL 

25. l 00 
17.700 
11. l 00 
16.700 
29.600 
44.600 
22.900 
16.700 
27.500 

- 35.600 
40:100 
27.500 
16.700 
44.600 

HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO-A CORUÑA 

VIGO PONTEV. SANTIAGO A CORUÑA 
Rexional¡1} 6120 7,45 
Rexional 6,30 ·1,02 8,31 9,45 
Rexiona! ExQrés(l} 7A5 8, 13 9)0 10,22 
Rexional 8125 8,58 10)4 11 )8 
Rexional ExQrés 9A5 10, 13 11 !20 12,20 
Rexiónal .ExQrés 11 ,45 . 12, 13 13,20 14,22 
Rexional ExQrés¡l} 14130 '15,29 
Rexiona 1 ExQrés(l} 13,45 14, l 3 ·15!20 16,22 
Rexional 14125 14,57 16,26 17,30 
Rexional ExQrés 15145 16, l 3 17)0 18)2 
Rexional 16,25 16,59 18,25 19,28 
Rexional 17,25 17,58 19,20 20,27 
Rexional13¡ 18125 18,58 20110 
Rexional ExQrés l9,45 20,13 21120 22,28 
Rexional .20l25 20,59 22,28 23,45 
Rexional 2L35 22, 15 23,35 

·HORARIO LIÑA A .CORUÑA-SANTIAGO-VIGO 

- A CORUÑA SANTIAGO. PONTEV. VIGO 
Rexional¡l} 6, 15 7,25 
Rexional(4} 6100 7,23 8,51 
Rexional Exerés¡ 1} 7-,30 8¡30 9,38 
Rexional 8130 9A5 10151 
Rexional ExQrés · . 9.130 10,30 11,38 
Rexional ExQrés 11130 12,30 13,38 
Rexional¡2¡ 13 25 14 35 
Rexional Ex!2rés¡¡ ¡ . 13130 14)0 15,58 
Rexional 14105 15,21 16,35 
Rexional Exerés 15130 16130. 17138 
Rexional 16105 17,21 18135 
Rexional ' 18,05 19,21 20,35 
Rexional ExQrés 19130 . 20,30 21138 
Rexional 20,05 2.1120 22,38 
Rexional 22100 23)0 . 

(l).Non circulo Sábados e Domingos. 

(2) Circulo os Venres durante o Curso Escolar. 

(3) Circulo os Domingos durante o Curso Escolar (consultor festivos). 

(4) Entre A Coruña e Santiago non circulo Sábados e Domingos. 

Consulta en Información paradas intermedias ~ 
circulacións en días festivos. · 

8,00 
9139 

10,07 
11,30 
12107 
14107 
15 lo 
16l07 
1711 o 
18105 
19 . lo 
2111 o 
22107 
231 12 

~ INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 15 02 02 
SANTIAGO: (981) 52 02 02 

VIGO: (986) 43 1 1 14 RENFE 
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·Bélxica e o 

paternalismo 
francés 
A tentación do paternalismo 
é algo do que non .están ·libres 
tÓdos os meios de comunica
ción, mesmo os máis sérios. 
Por exemplo, o diário francés 
LE MONDE, o Martes 1 O de 
Setembro, na sua editorial, 
analisaba a situación· belga 
desde Ún ponto de vista .roáis 

· condese.endente que informa
tivo. 

"Os belgas son un mal para os 
de Bélxica. Pergúntanse en 
que Estado viven e cal é a na
tureza do poder que os dirixe. 
O arresto dun amigo ministro, 
sospeitoso de complicidade no 
asasinato ae André Cools, o 
dirixente dos socialistas 
valóns, acentuou o trauma 
qunha povoación que xa esta
ba aterrada polo macabro 
achádego dos corpos duns ne
nos atrapados por unha rede . 
de paidofília". Para Le MoruJ,t:, 
Bélxica padece unha situación 
grave "con problemas diferen
tes, pero con pontos comuns'', 
como "os funcionamentos . 
erráticos dunha xustiza e duns 
xuices minados pola . 
corrupción, o clientelismo e a 
incompeténcia". O periódico 

· francés tamén se permite emi
tir un rosário de recomenda
cióris pai:a Bélxica: "A lección 

· serve para todos. Para os bel
gas, en.primeiro lugar, que de- · 
berian cóñecer que, en demo
crácia, son os políticos e as or
ganizacións quén teñen os 
méritos e que os dramas 
actuais son daquela · 

. consecuéncia dunha indolén
da colectiva. Engordados po'- . 
las disputas entre os francófo
nos e os flamengos, os políti
cos do reino ignoran cal é o 

· papel do Estado, garantir o 

MOSHIJ<; /TEL AVIV DA VAR 

. -

funcionamento duns poderes 
públicos enéargados de prdte
xer aos cidadáns .. As voces 
que se erguiron contra os polí-

. ticos despois da descoberta 
dos corpos das vítimas de 
Marc Dutroux son unha proba 
dun ehfrentamento cunha 
clase política considerada res
posábel e da que, potén,· recla
man un Estado máis forte, · 
máis xusto e máis eficaz".+ 

A cooperación 
in-ternacional 
A revista INTERMON, perten
cente á orgai:iización humani
tárla. do mesmo no me, critica, · 
no editoric~l do seu último nú-

- mero, a política de axuda ao 
desenvolvimento que pratic.a 
o Estado español. A publica
ción recordaba unhas palabras 
do secretário de Estado para a 
Cooperación Internacional, 
asegurando que "en España 
non existe unha conciéncia 
co!ectiva de axuda ao Tercei
ro mundo ... o Govemon es
pañol non 'se sinte presionado 
para facelo". "As palabras do 
ex secretário de Estado respos- -
taban -indica lntermon- a 
unha percepción da sociedade 
que agora se'ria impensábel. 

· Os últimos estudos indican 
q~e o 65% -da povoación . 
aproba o destino do O, 7%· do 
Produto Interior Bruto para . 
cooperación". 

lntermón non gosta_ do xeito 
de proceder dq ·novo Gover
no central a respeito da coo
peración porque a axuda ofi
cialestase a reducir con rela- · 
ción a anos anteriores, cando 
os fundos de cooperación 
nunca chegaran a acadar o 
O, 7% solicitado. Entre as in- · 
dicacións que fai lntermón na 

· política de axuda ao T erceiro 
mundo están: "aumentar a 
cooperació~ até ch_egar ab 
0,7% ( ... ), mellorar a calida
de da c'opperación, destinan
do o 20% a cubrir as necesi
dades básicas dos _povos máis 
pobres ( ... ), estabelecer lími
tes entre as políti~as econó- . 
micas de fom~nto á exporta
ción e a. axuda ao desenvolvi
mento, . axudar aos máis 
pobres e noI). aos--países máis 
interesantes para a t.omen;:ia
tización dos nosos produtos e -
que se realice -unha planifica.
ción e unha avaliación eficaz 
dos programas que se 
aplican".• 
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Xosé. Manuel Cruz 
· 'Quen nón pode pagar de nengun xeito a supertaxa · 

son os labregos galegas' 
·-0- A •. EIRÉ 

ESTE DIRECTOR XENERAL DE LEYMA, UN DOS PRINCIPAIS GRUPOS EMPRESARIAIS GALEGOS, NON ARREMETE 

CONTRA OS. SINDICATOS, AOS QUE CONSID.ERA COMO ELEMENTO BÁSICO NO DESENVOLVIME.NTO DO SECTOR 

~ÁCT,~g; . ~ON SACRALIÍÁ A U.E., SENÓN QUE ·poN DE MANIFESTO AS SUAS CONTRADICIÓNS PROFUNDAS DE 

SER ·O VIXIA DO Ll_BERALISMO E'OE~POIS APLICAR CUOTAS, ESCOLLENDO A VARA. DE MEDIR QUE LLE CONVÉN 

AOS PAÍSES RICOS.' PARA XOSÉ MANUEL CRUZ AS CUOTAS LÁCTEAS SON A GRANDE PEXA PARA O DESENVOL

VIMENTO DE GALIZA. COMO MÁXIMO DIRIXENTE DO GRUPO LÁCTEO GALEGO, FÍXOLLE VER AD PRESIDENTE 

FRAGA E Á MINISTRA DEL PALACIO QUE "QUE'N NON POD.EN PAGAR A SUPERTAXA DE NENGUN XEITO SON OS 

LABREGOS GALEGOS". ESTÁ DISPOSTO A APÓIAR AS MOBILIZACIÓNS DO SECTOR COMO VEU FACENDO DESDE 1986. · 

Cales son as coordenadas 
que definen a actual situación 
do s~ctor lácteo galego? 

O secor lácteo ten dado un sal
to· adiante moi importante nos 
últimos anos- coa mel1ora da 
produtividade e da calidade do 
produto. Tamén é importante o 
desenvolvimento -dun tecido in
dustrial que ten servido paia 
m'éllorar os prezos e as rendas 
dos gandeiros. Hai outro as
pecto qúe vai ser fundamental, 
o desenvolvimento duns gru- · 
pos .lácteos cooperativos na 
Galiza, moi competitivos e con 
capacidade de aportar ao gan
deiro un valor .engadido deriva-; 
do da trasformación e da co
mercialización. 

.,, Ve use afirmando que o pro
, bJema do sector lácteo galego 
. era a sua. falta de competivi-
~a de, pero o que estamos 
oJlando é que se lle poñen un 
sen fin de trabas ao seu de
senvolvimento. 

Hai unha realidade- obxectiva, 
perfeifamente contrastábel: a 
sua mellara nos últimos anos. 
Hoxe, por mor dunha mala ne
gociación coa UE, estáse a·fa
lar dunha multa aos gandeiros 
absolutamente inasumíbel, ina
ceitábel e inxusta. Esa é a 
grande pexa para o desenvolvi-

- mento deste sector. 

'Resulta insostíbel par·a un sec
tor que Ue estexa faltando ma-

téria prima, que falten mil mi
llóns de litros ao ano para o 
que son as suas necesidades 

. de consumo interno. O que se 
está é a darlle unhas oportuni
dades enormes, excepcionais , 
para que ve·ñan as multina
cionais europeas a facerse con 
este mercado. Supón un sério 
perxuício non só para o sector, 
senón para toda a economia 
galega. E estamos a falar de 
igualar o consumo, non xa de / 
exportar como o están a facer 
Dinamarca, Fráncia ou os Paí
ses Baixos. 

Renovación no sedor 

Aumentou a calidade e a pro
d u ció n de leite. O sector 

A respeito dos problemas o 
máis sério é o da aplicación das 
cuotas lácteas. En España fal
tan mil millóns de litros deriva-· 
dos dunha mala neg·ociación no 
seu momento. lso trae consigo 
yários problemas a nível de pro
dución e tamén a nível de in
dústrias. Ao marxe, hai un pro- · 
blema moi específico, o rebasa
mento na campaña pasada de 
126.000 toneladas. que supón 
unha multa de 7.400 rnillóns de 
pesetas que, segundo o minis
tério de .Agricultura,' haberia que 
repercutir aos gandeiros. 

'Os intereses empresariais 
non se poden soster 

Refería.se nos aspectos positi-
. vos ao papel importante dos 
grupos c_oop-erativos no de
senvolvimento d9 sector lác
teo. Podia ampliar un pouco 
máis esta idea, concretada no 

· caso de Leyma. 

o papel das · cooRerativas nés-- _ 
te sector foi importante_,.. sobre: 

· todo na con·centración':da afer-. 
ta da niatéria prim_a~ Non t-lái ·
demasiadQ tempo a producjó_ri- : 

· estaba tari . átomiiada que·· t-iaia_ ··_ 
consigo unhas··-re-lacións -..:c0a 
indústria qesde ~- inferioridadg, 
repercutindo á:baixa -.rios pre- . 
zos ~ Desde o "momentó' no .que 
as cooperativas trouxeron cori~ 
sigo .unha c0-ncentr_ación da
oferta de teite, as condicións . · 
·negociad~s n-o prezo foron de · 
. melloras. sustánciais. ~' Por out.i:á 
b:anda, as· cooperat¡vas realiza:. 
ron t;in traballo .. import~mte en 
canto á mellara· da 'Calidade do ' 
-leité,. moi signiffcativa· nos últi
mos anos, estando xa .case á 
altu·ra dá ñ]édia· d¿ produción 
europea. Por outra b~nda, 
aportaron unha racionalidade 
en matéria de loxística na reco
llida e transporte do leite. 

sen compatibili~alos cos dos proclutores' 
Falando do sector transfor
mador. Hai sérias diferén
cias entre as diversas in
dústrias. Aí está a ruptura 
d~ patronal Fenil e a crea
ción de Anel, na que está 
agora Leyma. 

A Fenil non representa sequer 
ao 50% do sector. Máis do 
40% do leite deste país está 
representada en Anel. As tres 

. indústrias máis importantes de 
· Galiza tamén están. fóra da 

Fenil: o_Grupo Lácteo Galega, 
_ Lar~a e Lagasa. Hai outra in
.dústria que air:ida non s~ ·in-. 
corporou a Anel, pero. _xa 
·abandonou Fenil, (Pascual). A 
principal díter~nci~ entre as 
duas orgaJJtzaci6ns' radica nos 
princípios polos que se mo\Íe 
cada, vnlia. Nen·gunha indús-· 
tria debe de utilizar un ente r~~· 
presentativo dos in!eteses 'do 
sector en beriefício próprio. Is
to foi o que veu pasando. na 
Fenil. Para evitariso, a priniei
ra decisión ·que se tom'ou en 
Anel foj que o seu presidente 
non fose nenguh industrial.
Hoxe as empresas máis diná
micas e competitivas non 
apostan pola Feriil. 

Non existe tamén unha filo
sofia diferente na relación 

1 ·. 

cos produtores entre ambas · 
organizacións? 

Existen tres grupos . As multi
nacionais con preséncia no 
Estado que veñen exclusiva
mente a facerse cos merca
dos. Dentro da empresas 
estatais están aquelas que in
terpretan que o seu futuro vai 
íntimamente vinculado aos 
produtores, que non hai inte
reses industriais que se .po
dan soster a curto prazo se 
non é compatibilizándoos cos 
intereses dos produtores e as 
que entenden que os seus in
tereses mellorarán na medida 
en que se perxudiquen os in
tereses dos gandeiros. 

A respeito da relación in-· 
_ dústrias-produtores, como 

calificarla as relacións das 
indústrias coas organiza
c16ns representativas dos 
gandeir-os, concretamente. 
cos sindi:catos? . 

o ·s sindicatos están a xogar 
un papel decisivo, sen eies 
hoxe o sector estaria moito . 
máis adormecído. Hai orienta
ción.s ·Sindicais -diversas, con · 
estratéxias diierentes, pero no 
seu conxuntO o seu labor é al
tamente positivo.+ 

" 
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transformador até que· ponto 
tamén mellorou a se adaptou 
ás novas circunstáncias do 
sector primário? 

Distinguindo entre as empre
sas de capital extranxeiro, que 
veñen a facerse con mercado e 
as indústrias españolas anco
radas no pasado e as moder
nas, hai que dicer que o sector 
industrial está: en proceso de 

re.ordenación . . Hai un é~forzo 
i_mportante na mellara das · suas« 
iAstalacións, pero o seu princi
pal problema é a sua atomiza
ción. Há.i demasiadas indús
trias e moi pequenas. É .preci
so propiciar procesos. de · con-

. centración. Se nesta andaina 
os gandeiros xogan un papel 
activo (através dun grande gru
po cooperativo industrial do 
que formen · parte e no que te-

GALIZA 
ANOSATERRA 

ñari os seus· intereses), permiti
rá non disociar nun futuro o de
senvolvimento do sector e os 
·inter..eses dos produtores e das 
indústrias. 

Neste p~norama· que é o que 
significa a expansión de Ley
ma e a compra de Lactária? 

Está dentro da estratéxia á que 
me acabo de referir. O noso é 

XURXO S. LOBATO/ Voz Noticias 

un grupo de base -cooperativa, 
detrás do que están 8.500 fa
mílias galegas produtoras· de 
leite. lsto leva a garantir unha 
estabilidade nas relacións gan
deiro-indústria que permita es
tar a-salvo das circunstáncias 

· do mercado; Tamé.n lle permite 
ao ganderro participar do valor 
engadido derivado da transfor
mación dos seus produtos e da 
comercialización, non sendo 
unicamente un simples abaste-

. c.edor. Através da participación 
no que é hoxe urí dos dous 
grupos máis importantes do 
sector lácteo esta-tal, influir 
determinantemente. na política . 
e nos intereses que_ lle afectan, 
como o das cuotas ou ó da in
terprofisional , problemas estru
tu rai s ainda pendentes de 
abordar. 

A paradoxa normativa 

Ese mesma· estrutura d~ que . 
fala leva a un forte choque de 
intereses ªº ter que ser as co
operativas, precisamente, as 
recadadoras da multa pola su
pertaxa para ~ Estado. 

A normativa estabelece que os 
primeiros compradores, indús
trias ou cooperativas, son a§i 
recadadoras da supe-rtaxa. E. 
unha grande paradoxa. No na
so gr_upo discutimos a dis?<unti
va entre cumprir, ou non cum
prir co decreto. E preciso lem
brar que xa desde o. ano 1985, 
Leyma propiciou algunhas ide-~ 
as de rniciativa popular e mobi-. 
lizaciqn. Nós fumos os convo
cantes dunha manifestación en _ 
1986, á que concorreron perta 
de 80.000 persoas, contra o 
sistema de cuotas. Desde ·en
tón non fixemos outra causa 
que. estar permanentemente en 
todas as batallas, en todas as 
frentes; defendendo a necesi
dade de incrementar a cuota 
galega. Ternos que recoñecer 
que, neste momento, ternos a 
sensación de que haí que 
convivir coas cuotas, pero non 
irnos deixar un só instante de 
estar· pelexando para que exis
ta unha cuota que non sé per
mita atender .ás necesidades 
de consumo interno, senón de 
desenvolver as exp·lotacións 
para poder vivir dignamente. 

A ÜE é a expresión organizati~ 
va do mercado .liberal. Que 
sentido teñen logo as políti
cas de cuotas? Non seria 
máis lóxico recorrer contra 
este sistema? Defenderon es
ta · posibilidad e nalgun foro? 

Propuxémolo en todos os foros 
de Galiza e do Estado. Non 
deixa de ser paradóxico que a 
UE se constitua no gran policja 
para que se leve a .dogma ab
soluto a liberdade: de mercado 
e, áo mesmo t~oipo, estabele
za factores tan limitativos a esa 
mesma liberdade como son as 
cuotas. É doblemente contradi
tório porque utiliza crit$rios di
ferentes segundo os temas. 
Asi, a respeito da produaióri de 
viño no Estado español,. iritro-

. · dúcese o critério de que ·Espa
ña é exceden.tária, ainda que 
_Europa.non o sexa. Por ser ex
cedentária obrígaría a ter que 

. arrlncar cepas. No tema do lei
te o Estado español e cla·ra
mente deficitário, pero, din, co
mo a UE ·é excedentária, é pre
ciso recortar a produción. Utili
zan a vara de medir que mellar 

- lles convén. Confírmase, máis 
unha vez, que a UE é un gran
de foro de intereses no que 
non se pode facer nengunha 
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deixación tanto por parte do 
Estado como de Gali_za para 
defender: permar::ientemente os 
nasos intereses, pois .iso é o 
que fan todos os· óutros~ países. 
Esa presión será. a única que 
le permifa ter futuro ao noso 
sector. 

O pape~ _do Administrac~ón 

E a Administración, ten futuro 
o sector lácteo· ou .ó :Grupo 
Lácteo Galeg-o sen o apoio 
decidido das administracións 
e, concretamente da Xunta? 

É preciso diferenciar duas par
tes: a do sector xeral e · a do 
Grupo Lácteo Galega. A .maio
ria das indústrias que están a 
operar hoxe na Galiza téñense 
beneficiado nos últimos anos 
das axudas que a Xunta tiña 
prevista na sua normativa, che
gando a implantarse indústrias 
moi importantes, ao abeiro des
tas axudas. A implantaCión de 
novas indústrias foi positiva pa
ra o sector. 

No que se retire ao naso grupo 
teño que dicer que non recebe
mos nen unha soa peseta para 
a explotación do negócio. Non 
estamos funcionando coas 
axudas da Xunta. Para abordar 
proxe-ctos concretos, como a -
compra de Lactária contamos 
con axudas. A iniciativa desta 
operación non parte· da Admi
nistración senón do noso gru
po, dQ seu consello reitor. Ato
pamos receptividad e pois. pare
ceu l les que era un proxecto 
vi~bel e positivo. As axudas li
mítanse ao que é un aval do 
30% do empréstito que solicita
mos e a subsidiación de 3,80 
pontos no' tipo de interese dese 
préstamo. Estas axudas foron 
dictaminadas legalmente por 
Bruxelas. 

O dia 6, o mesmo dia da mani
festación contra a cuota lác
tea, vo·stede entrev.istábase 
con Fraga. Houbo algunha 
promesa concreta? 

Esa entrevista estaba solicita
-da a comezos do mes de Xullo 
co obxectivo de expeñerlle cal 
era a evolución do noso grupo 
e os nasos proxectos futuros. 
A actualidade dun tema tan im
portante como as cuotas,· fixo 
que se tratase ese problema. 
Tiven a ocasión de aproveitar a 
oportunidade de que o Presi
dente se ia entrevistar en dias 
posteriores coa-ministra de 
Agricultura para facerlle ver a 
enorme trascendéncia que· ese 
tema ten para o .sector e para 
Galiza n-0 seu- conxunto,. a fin 
de que o Presidente chegase a 
Madrid con propostas -e solu
cións conG.retas 9 _ese proble-

: ma. Atopei-: reeeptividade, irnos 
ver se traáuce en medidas cla
ras para solucionar a incertidu

. me pola q1:1e está a pasar o 
sector. · 

Cales serjªn esas medidas? 

Ao dia o~ hoxé: onde o ministé
rio ten cuanlificadas as cifras de 
rebasamento e ten cuantificada 
a multa, é preciso buscar meca
nismos de quen e como paga a 
supertaxa. E difícií xa cuestionar 
esas cifras. Desde o momento 
de que· están comunicadas á 
opinión pública están comunica
das a Bruxelas ... Tiven ooosión 
de facerlle saber tanto a Fraga 
como á ministra que quen non 
pode pagar a supertaxa, ,de 
nengunha maneira, son os gan-

, deiros galegas.• 

, 
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Redúcense nun 45~/o as capturas de bacallau e non ha~erá aumento nas de fletán 

A~ UE. suiultibe ás pretensións. de Canadá na~, reunión ·anual ,da NAFO 
' . ' . . . . . . . 

, .. ' ... 

~ MÓNICA CURRÁ~ 

Os informes biolóxi.CÓs que 
confirmaban o bon estado 
das reservas do fietán non 
puideron co peso político e 
eéonómico de Canadá. O · 
pretendido aumento da cuota 
máxl.ma de capturas (TAC}, 
das 27.000. toneladas actuais 
ás 40.000, quedou finalmente 
en nada. Pior sorte acadou 
ainda a frota do bacallal,J. A 
UE, desouvindo os votos en 
contra de Portugal e Esp~ña, 
aceitou reducir en 5.000 -tone
ladas a cuota vixente. ·OS eu
ropeus claudican .asi fronte á 
améaza canadiana de elimi
nar as cuotas desta e·spécie 
en augas internacionais es
tabelecendo a chamada "cuo
ta cero" de non aceitares a 
redución por . unanimidade. 

Os catorce paises membros da 
NAFO, (C~ganización de Pesca 
de Atlántico Norte) , celebraron , 
do 9 ao 13 de Setembro· en San 
Petersburgo, a XVI 11 reunión 
anual da ~ntidade. Galiza, que 
con Portugal desenvolve case o 
100% da actividade pesqueira @ia 
UE no Atlántico Norte, estaba alí 
representada polo úriico voto da 
Comunidade. Tratáronse temas 
tan importantes para o noso país 
como o control e conservación de 
reservas pesqueiras, o posíbel 
aumento das· cuotas e os futuros 
programas de invesigacións cien
tíficas .. Pero, como moitos gale
gos temian, da reunión só sairon 
desvantaxes para a nosa frota. 

Co novo tratado ~a NAFÓ amarrarán ainaa máis barcos. 

Segundo Xosé Ramón Fuertes, 
director xerente da Cooperativa 
de Armadores de Vigo, presente 
en San Petersburgo como ase
sor da· delegación española, os 
armadores están "insatisfeitos" 
co re_sultado das negociacióñs, 
mái's que polos cupos obtidos, 
polo reforzamento que supoñen 
da posición de Canadá ·en detri- · 

A' 
principal caracterís, 
rica no xeito de 
presidir de Fraga é a 

rotundidade. Non é mala 
causa. A ambigüedade nas 
declaracións, a falta de cla, 
ridade expositiva e as im, 
precisións en cifras e datas 
son absurdos, imposíbeis de 
atapar nos comunicados ofi, 
ciais da Xunta. A compla, 

mente» da Unión Europea. "Men:. 
tres Canadá · amosa firmeza e 
contundéncia ao negociar, 
-quéixase- na UE hai unha divi
sión interna que fai qüe estea 
moi debil.itada". A xuizo de X. R. 
Fuertes, no seo da Unión "os 
·estados que non pescan no 
Atlántico Norte están impoñen
do a pauta aos que pescan. 

·(Portugal e Estado español)" e 
"mentras non haxa mai.or orga
nización interna e non desapa
reza a ·insolidaridade entre os 
estados¡ teremos sempre as de ' 
perder fronte a Canadá". 

Desde o coleitivo dos traballa
dores do mar, 'as críticas coinci
oen coas dos armadores. Se-

céncia de prensa, rádio e te, D · • d · 
levisión axudan á credibili, . esrnent1 os 

gurido Manuel Camaño, voceiro 
da CIG, os acordes "estaban to
talmente vendidos" porque a 
NAF=O hoxe é unha organiza
ción "absolutamente permeada 
por intereses contrários aos da 
pesca galega" e "ingleses, dina- · 
marqueses, alemáns· e irlande
ses fan mellar de recadeiros de 
Canadá que da frota galega" . 

Os logros canadianos 

A UE cedeu ante o país nortea
mericano nas suas tres· princí
pais · propostas. Ao fnantemento 
das cuotas' para os fletaneiros e 
á redución do TAC de bacallau 
no caladeiro de augas interna
cionais, desde a_s 11.000 tanela-

pital Xeral de Galiza, onde 
foi. internado por causa 
dunha afecdón cardiaca. 
Segundo os representantes 
dos traballadores, o ·eida, 
dán de Palacio ocupa unha 

· hábitación individual, to, 
·talmente remodelada, con 
sanitários de estrea no 
cuarto de baño, cortinas, 
camas e sillón · novos. Os 

dade da propaganda guyer, · -----------......,....-----~· 

namental. rotundos 

· ilusos peden. a mesma co[, 
tesia para todos os usuários 
da Seguranza Social. .. A 
precisión do desmentido é · 
tal que alguri xomal o pu, 
blicou a tres e.alunas sen 
molestarse de informar . da 
denúncia sindical. 

Algun documentado mem, 
bro da oposición podeiia re, .. 
bater estas afirmacións bo, 

. tan~o · mao de pretéritas his, . 
tórias. A. palabra dada ·de non apresentarse a máis 
mandatos, · o .acordo de defensa do sector público., as 
autovias do 97, o apoio aos gadeiros, a salvagarda dos 
intereses pesqueiros e a promesa quebrantada do bai, 
le da muiñeira de Aznar. Montón de demagóxia .. Fei, 
tos círcunstanciais que para nada se poden tomar co, 
mo referéndas. 

Polo contrário, un penoso suceso acorrido es tes · 
días dá proba da firmeza institucional do Executivo 
galego. A consellaria de Sanidade emitiu unha no, 
ta pública na que desmentía de forma rotunda as 
acusacións sindicais de trato preferente ao pai da 
ministra Loyola de Palacio; no seu ingreso no Hos, · 

A celeúdade, exactitude e contundéhcia das res, 
postas ofidais pode ser posta a proba ·por calquer 
administrado. So fa¡ falta difundir unha opinión 
contrária aos intereses dos que mandan, para obter 
un particular e rotundo desmentido . .. 

Probemos. O conselleiro container Cuiña leva 106 
dias sen facerse ver. Ausente da loita sucesória. ln,
mobilizado polos sotanas do PP. Sen opinar de Re·, 
dondela, da tourné do presidente' polos madriles, das 
incursións ministeriais no seu feudo. Relegado á 
terceira fila nos actos de adesión. Seica debe. estar a 
perisar en que mellar lle iria apoiando a proclama 
panrasma da República feita pblo Anguita. • . 

A. IGLESIAS 

das actuais ás 6.000 permitidas· 
para a próxima tempada, súma
se o perx.udicial acordo acadado 
para o reparto futuro da pesca 
no caladeiro 2J3KL, zona de au
gas mixtas na que actualmente 
esá vixente unha moratória para 
captura desta espécie. Asi, can
do o bacallau se re·cupere no 
que se coñece como o "naris do 
Gran Banco'¡, Canadá disporá 
dun 95% -do .TAC fronte ao 5% 
do resto dos membros da Nato. 

Para os armadores: esta última 
proposta é a máis preocupante 
e perxudicial de todas as aceita
das, por canto os stocks dunha 
zona na que. teñen direitos as 
catorce partes da Nato pasa a 

· Mobilizacións 

depender' da d,ecisión' unilateral 
dunha delas. "E unha concesión 
moi grande que senta un prece
d ente peri g os o , o p i na X .. R . 
Fuertes, porque supón que Ca
nadá xestiona os TACS da zona 
2J3KL que, senda mixta, debera 
estar regulada pola Nafo". 

Repercusións 
no sector galego 

Polo demáis,"a cuestión dos cu
pos é grave no caso da nega
ción das corenta mfl toneladas 
de fletán -engade o represen
tante dos armadores- porque o 
aumento estaba xustificado bio
lóxicamente. Pero a redución de 
bacallau pon nos colleu por sor
presa xa que o stock da espécie 
está en mala situación biolóxica 
e é mellar agardar a que se re
xenere". A isto engádese, como 
lembra X. R. Fuertes, que só hai 
cinco bacalloeiros galegas na 
NAFO e ainda senda a metade 
da frota española, esta só ten 
1 .57 4 toneladas anuais de cap
turas; co que a redución a 700 
non afectará tanto a un sector 
pesqueiro galega que xa ven re
correndo á busca de noves ca
ladeiros. Pala contra, os 26 bu
ques fletaneiros de Vigo compo
ñen o 100% da frota española 
do fle!án e dispoñen de ·máis de 
7.000 toneladas das perto de 
11 .000 concedidas á U E tras o 
conflito do fletán da campaña do 
ano 95. 

Outros retrocesos para a pesca 
galega no Atlántico Norte, pacta
dos pala NAFO en San Petersur
go, atópanse no mantemento da 
taxa máxima anual de pesca de 
gallineta en 37.000 tanelas e na 
redución dun 10% do esforzo 
pesqueiro na captura de cama
rón, debido ao perigo de extinción 
no que se atopa a espécie. lsto 
último significará para a UE rebai
xar a 450 os 508 dias de pesca 
dos que dispón cada ano.+ 

dqs niariñeiros do banco sahariano 
Mentras aos barcos galegas 
que faenan no Atlántico Norte 
se lles acotaba o seu futuro 
na reunión da Nafo, os mari
ñeiros do banco canário-s·aha
riano ini-
ciaban mo

. bilizacións. 

Reclaman 
ás admi
nistracións 
axudas pa
ra os perta 

cións por desemprego. Asi
mesmo, peden que as parali
zacións forzosas sexan con 
critérios biolóxicos e científi
cos, resultado dunha nego
ciación e non decidida unilate
ralmente por Marrocos. Se
gundo. Manuel Caamaño , 
membro da CIG e voceiro da 
Asemblea de Mariñeiros en 
Loita, "a parada debera ser en 
Xullo e Agosto', cando o polbo 
está ai.nda pequeno". 

de 850 tra- ~ As mobilizacións comezaron 
bailadores· ~ en Cangas o dia 12 de Setem-
que duran- S2 bro, cunha asemblea é unha 
te Setem- ~ manifestación. Actos que se 
bro e Ou- Xoan Caamaño, repiten, completando a fase 
tubro per- · Conselleiro de Pesca. informativa, en Moaña, Bueu, 
mane.cen Marín e, de novo, Cangas até 

. obrigatóriamente en terra vi- o Sábado 21. Mentres, a 
vindo das. 70.000 pesetas, · Asamblea .de Mariñeiros en 
que como parte das pagas ex- . Loita agarda pola resposta 
tra ou vacacións lles corres- aos escritos enviados ao con
ponde para os dous meses de- selleiro de Pesca, Xoan Caa-
paro biolóxico, ou, no mellar maño, e á Ministra de Agricul-
dos casos, das su as presta..: tur~, Loyola de Palacio .. + 

., ' ... , 'J ' ·..; .. -.;; - .. ; j t . r' ' . '~ i \ 
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CID AD ES 

Os vertidos de Pontevedra . . 
\ . 

fan perigar a vida ani~al dorio Lérez 

Non é a primeif'O vez que o Lérez aparece ateigado de pei.xes m~s. En XuUo de 
1989 a ria xa apresentaba esta im~e. V.N. 

- eO- P.B. 

Milleiros de peixes apareceron 
mortos a semana pasada no 
rio Lérez ao seu paso por Pon
tevedra. Muxos, robalizas, an
guias e reos foron vítimas da 
falla de osíxeno nas augas. A 
cantidade de matéria orgánica 

-· procedente dos resíduos urba
nos· e industriais son, ségundo 
denunciou a Asociación pala 
defensa da ria (APDR), a .~usa 
da alta mortandad~. · - · 

En contra das declaracións fei
tas públicas pola Xunta , a 
APDR e o BNG manteñen que 
son os resíduos urbanos verti-

·dos entre as pontes de Santia
go e a de,Tirantes , os que pro
vocan a falta de osíxeno que 
provoca a marte dos peixes. 
"Nun rio de augas -~impas -ex-

O problema dos vertidos en · 
Pontevedra débese segundo 
estas organizacións á falla de 

_ funcionamento da depuradora 
que provoca que O·S esgotos 
deiten directamente á ria. Ase
made denúncian-á empr-esa 
TAFISA como un dos focos 
contaminantes máis importan
tes. A, pesares de .que o seu 
traslado xa está aprob?do a 
empresa madereira négase a 
abandonar a _sua ubicación fí
sica narnentres os terrees non 
sexan recalificados como chan 
u rbanizábel. Segundo · Bieito 
Lobeira, deputado nacionalis
ta, TAFISA non cumpre á le
xislación sobre vertidos indus
'triais. O BNG esixe "o seu in- . 
.mediatg traspaso e a recon- · 
versión dos terreas en zona 
verde". 

plica Antón Masa, secretário O BNG requeriu no· Parlamento 
.da APDR- os peix_es sobrevi- explicacións da Xunta .de Gáliza 
virian ainda'-q1:1e houbese bai- sobre as. causas que teñen pro-
xadas de .tenipe-ratura'.', fenó- - vacado a mortandade no Lérez. 
meno natural ao que a Xunta Segundo Bieito Lobeira a fronte 
atribue o problema das mortes. nácionalista esixe do Governo 
"Pero a cantidade de matéria · Galego que "informe dos estu-
orgánica procedente 9os ·resí- dos ou análises que se teñen . 
duos -engade- diminue ain- realizado para facerlle fronte ao 
da ináis a osixenación do líqui- · problema e das medidas qu.e vai 
do e provoca a asfíxia dos pei- . a adoptar a fin de evitar esta si-
xes". tu ación".·+ 

A actual fachada marítima está en perigo, segundo o BNG 

Francisco Vázquez négase 
a asumir as competén"cias urbanísticas do porto da Coruña 
*PAULA BERGANTIÑOS 

O Governo municipal da Coruña 
rexeitou asumir as suas compe
téncias en matéria urbanística na 
zona portuária e deixa a tramita
ción do Plano Especial do Porto 

· da Coruña nas mans da Autori
d ade Portuária. A atitude do 
PSOE coruñés, que recentemen
te recoñeceu o exceso do sector 
de servícios na cidade, poderia 
supor a ubicación no centro ur
bano dunha nova área comercial 
e• de ócio que triplica· o volume 
da ubicada en "Catre Camiños". 
A construción de edificacións 
ocultando a fachada do conxunto 
histórico-artístico da Cidade Ve
lla na baia, apóntase como outra 
das COnSeCUéncias do plano A aprobación das actuacións no porto paria, en perigo a visión .do conxunta histórico. 

Hai pouco máis dun mes que' a Henrique Tello, portavoz do ·gru
Autoridade Portuária da Coruña . po municipal d,o BNG- como o 
anunciou a awobación inicial do governo municipal; que está re
Plano Especia{ do PortO'GUe esta- ~-clamando· constantemente com-
be Ieee os futuros ·us0s do solo peténcias para ·o Concello, en 
portuário. Nemba.rgantes, a Lei de poncreto D porto para; a cidade, 
Porto indica que é ·o concello, e fai unha .deixación tan .e-scanda-
nen a Autoridade Portuária, a ad- losa das .competéncias en maté-
ministración con competéncias ur- ria ·urbanística que lle están. atri ..: 
banísti<.;:as para tramitar este pla- . buidas claramente. pola lei." A 

. no. A ilegafidade denunciada polo formación .nacionalista mantén 
BNG non topou eco no Concello. que segundo a lexi$1ación vixen-
No pténo do pasado Ll:lns 16 o te ,a Autor,idade l;'ortt1ária, teria 
PSOE desbotou facerse cargo que 1,imitarse a facer wn· Plano de 
das suas competéncias urbanísti- · · Utilizacións, ·é decir,· unh,a delimi
cas no referente a zona portuária. · tacióri do solo necesário para as 

, '- " . . actividades portuárias deixando 
~--"~C?P. . ~Cl!~ng~~q~---:::9-.~J~.U~~- -~-ªº ~º!1~!3J I~ _ ~ _Rl~~i_f~c.ª.~-i ~ n _de 

· zonas' con usos urbanos, tales 
como o comércio ou· ó lecer. 

A fachada marítima 
en cuestión 

A aprobacióíl definitiva das ac- · 
tt:.i'acións ,previstas pala· autorida~ 
de do porto poderia super a per
da da vista desde a baia da fa
chada do.Conxunto Histórico Ar
tístico da Cidade Vella: Para 
.Henri'l!..le Tello "a ·ordenación -
prevista,. a sua ir:itensidaqe ~ ~a 
suaJndefinidón en muitos aspec
tos non deixa claro cal val ser a 

... fachada resuJtante" ~ Un ha da~ 
zonél& qu_e,.~e .veri?. a.fecta9él. 1por _ 

noves edificios de ?té catre plan
tas de altura é o ·peirao este. No 
plano non se especifican as ne
cesidades que -xustifican as no
vas constr1Jcións que qJ..!edarán 
ubicadas dianfe da fachada ma
rítima_. -O voceiro. do .BNG engade 
que a· ocupación da zon~ de Li
nares. Rivas cun ·novo edifício de 
9 metros de altura criaria unha 
nova barreiré! máis compacta e 
máis alta que suporia pechar ain
da máis a cidaqe ao mar. 

O plano tamén prevé a ubicación · 
na Estación Marítima dun centro 
comercial que, sen limitación de 
altura; ocupará ·2s.ooo metros 
cuadrados. A sua uoicación 'dista 
a só cen nietros en liña recta do 
centro comercial Catro Camiños 
e triplica as suas dimensións. 
Para o BNG esta íriiciativa teria 
un forte impacto no comércio e 
na hosteleria do ·centro urbán 
profundamente afectado xa por 
·grandes áreas comerciais como 
o·· própio Catro Camiños, Conti
nente Alcampo, O Corte lnglé$ 
ou a futura Pryca .. Nas alega
cións·que a formación nacionali's
ta apreséntou ao plano· previsto 
pala Autoridade Portuária inclúe
se; ·entre. outras, a recomenda
ción de que a Estación Marítima 
retor.ce , con usos semellantes 
aas actuais, o seu carácter de 
centro cultural, · museístico é de 
zona lib,re-para a expansión da 
cidadania coruñesa .. • · 

ll 
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._O alcalde de 
· Pontecaldelas abandoa 
a constnición do instituto 

A urbanización dos terrees pa
ra a construción do instituto en 

· Pontecaldélas segue sen reaH
zarse mália pasares un ano 
desde que o Concello, en pleno 
extraordinário, aprobara a ruéili
zación dos trámites para entre- · 
garllos á consellaria de Educa
ción. Durante ·o pleno ordinário 
do 13 de Setembro, o grupo· 
municipal do BNG non recebeu 
resposta do alcalde sóbre o es
.tado das xestións. Segundo os 
nacionalistas, o alcalde, coá 
sua '-'desídia e abandono antE¡! 
un tema tan importante'! é o,: 

--responsábel de que a vila'dei
xara de ingresar a asignación 
presupostária dos orzamentos 
da'Xunta do ano 95.+ · 

A uva do Ribeiro 
s~n prezo oficiol 
por falta de acordo 

Non existe ainda un acordo 
global para a uva coa Deno- · -
ininación de Orixe dó Ribei
ro. O dia 17 de Setembro 
concluían as negociacións . 

· sen que se chegase a un 
consenso entre as partes. Os 
sindicatos Unións Agrarias e 
Sindicato Labrego anuncia
ron mobilizacións de non . 
acordarse a recollida-de toda 
a colleita a prezos rexidos 
por contrato homologado. Só 
as adegas que asinaron o 
contrato homologado confir-

. maron o mantimento dos · 
prezos mínimos, q1:1e 
supoñen até 20 pesetas me
nos por quilo de uva con res-
peito ao ano pasado.• · 

A UE pede o cese 
das obras da N·550 

-en.Padrón 
A presidenta da Comisión de 

- Cultura da UE pediulle á minis
tra de Educación e Cultura,_Es
perani:a Aguirre, qu~ ins.te ao 
ministro de .Fomento para que 
se paralicen imediatamente as 
obras da N-550 ao paso por 
Padrón.· A petición· responde 
ás noticias que lle chegaron 
sobre a incidéncia das obras 
sobre o Camlño de Santiago; 
ao que considera "património 
histórico único". + · 

Solicitan transporte 
ao campos de Pontevedra 

Ante a falta de transporte 
público urbano que chegue 
ás~estacións de autobuses e 
ferrócarrH, o BNG ven de so
licitar do Concello a 
adopción das medidas 

· necesárias para estabelecer 
unha liña desde a estación 

. do tren até o campus·. 
Segundo dados facilitados 
por Rente, ·a média de estu-. 
dantes que diáriamente rea- · 
liza o percorrido é de ~so. A 
eles súmanse os cidadáns 
. que. utilizan as duas 
-estacióris para entrar ou _ 
· _sair da cidade. • . · " 

t J"'li_,,._~'J.' ·' · n·~1Jl 
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Recebeu a dous re_presentantes pero non os deixqu talar · .. - ~~ 
- - -~-~~ - -

.- ..,. ........ 
.. .( .... ,-_ 

Fraga petde os ne~os . ·' .. ·-· · .·. 
tras unha protesta .dos tr~b~lladoreSAe Bózán 
Estes feítos tócanme moito os 
col/óns. Esa foi a resposta 
que Manuel Fraga lles deu a 
dous representantes de Bazán 
despois. de que un cento de 
traballadores o receberan con 
asubios en Ferro!. A protesta 
tivo lugar o Domingo 15 de 
Setembro cando Fraga acudia 
a clausurar o Congreso de Es- . 
tudios Xacobeos que se de
senvolveu no Centro de lnno
vac'ic)n e Servizos da cidade. 
Os traballadores de Bazán 
agardábanno para manifestar
lle as reivindicacións de carga 
de traballo e denunciar que 
non illtervira para mellorar a 
situación do asteleiro. Ftaga-· 
recebeu a dous representantes 
pero a reunión non foi cordial, 
como manifestou ·a Xün.ta. 

"Candq fumos a. protestar, esixi
mos que nos recebera porque 
desde o 14 de Maio que solicita
m0s un ha reunión .con Fraga -
ainda non tiñamos resposta", co
menta Alfonso Tellado, voceiro 
da CIG, que xunto a Xosé Mate
sanz, .pre-sidente de comité de 
empresa de Bazán por CCOO, 
foron as duas persoas que se 
reuniron co presider:ite da_Xunta. 
Os membros do-comité levaban 
dous dias pechados no concello 
como un acción máis para cha
mar a atención sobre o futuro da 
empresa e conque.rir que o Go
verno destine orzamento para a 
construcción de catre fragatas. A 
factoría de Ferrol só está autori
zada a construir oarcos militares 
segundo un dos acordes da re-

--

O anúncio da construción de fragatas feíto por Fraga fói desmentido desde a emp;esa. 

conversión naval de 1985. 

"Non iamos marctfar s·e Fraga 
-non nos. recebia porque criamos 
que xa era hora de que nos es
coit~ra. · Finalmente deixáronnos 
pasar .ao rematar o acto de clau
sura do Congreso. Entregámos
lles o docu'mento· que ternos ela
borado coas nosas reivindica
cións e respostounos que estaba 
moi difícil ó de conquerir cartas 
para ª? fragatas. púxof1os o pa
norama moi negro ainda que afir
mou que faria o posíbel. Non os 
deixou talar. e manifestou o seu 

enfado pala protesta. Despois, 
marchouse deíxándonos coa bb
·ca aberta", cm1ta Alfonso Tellado. 

Por esta ·razón, os membros do 
comité de empresa están abraia
dos de que a Xunta desmentira a 
tensión do encentro_ calificandoo 
-dunha "reunión' cordial". Segundo 
'r ellado, ~_a atitude-do presidente 
da Xunta foi de desprezo cara 
aos traoalladores e cara toda a 
comarca. '"Alí tamén estaba o al-· 
calde de Ferro!, Xan Blanco, e 
sabe o que pasou. Non foi a atitu
de dun presidente da Xunt~, se-

As diferéncias nas cüestións fundamentais fixéronse patentes 

<. 

~-

non dun autoritário que se puxo 
nervioso desde o intre e..n que 
veu aos traballadores fóra do edi
ficio", di Tellado. Os sindicalistas 
denunciaron a ·postura dos alcal
des da comarca que estaban pre-

.·s.entes no Congreso e que non 
apoiaron aos traballadores "men
tr es membros do PSOE e do 
BNG .estaban con n_ós". Outra 
das críticas foi para os méios de 
comunicación. "Cando saimos da 
reunión contamos o que· aconte
cera pero preferiron publicar a 
nota da Xunta que talaba de cor
dialidade", di Alfonso-Tellado. • 

Non existiu acordo parlamentar sobre financiari1ento autonóinico 
-0-A.E. '· 

Os grupos parlamentários gale-
- gos coincidiron en 17 propostas . 
de resolución para defender na 
reunión do CPFF na que se de
cidirá o- financiamento autnómt
CQ para o próximo lustro. Esta 
coinciéncia non quer dicer que 
houbese un pacto entre BNG, 
PP ~ PSOE, pois existe un pro
fundo ·desacorde nas cuestións 
fundamentais entre BNG e PP, 
que comparte coa PSOE iqénti
ca filosofía. 

A Comisión de EconÓmja do , 
Parlamento de Galiza votou as 
propostas de resolución· apre
sentadas polos tres grupos par
lamentários, ch·egándose ao 
que se poderia cal1fic~u como 
consenso de mínimos en 17 de-

. las: 5 do BNG, 6 do PP e 6 do 
PSOE. Ao BNG non lle foran 
aceitadas 7 das apresenta,das, 
mentres que PP estaba de acor
de con todas as ,propostas polo 
PSOE, agás nunha, a que se re
fería á interposición--do recurso 
contitucional se no.-Go·verno 
central non tiña en conta as re
solucións·aprobadas polo Parla
mento. As outras propostas so
cialistas , que non se correspon
dían en nada coa camoaña de 
axiiación qu~ viñeran rr.antendo, 

foran transaclonadas na sua re~ 
dación. O PP incluiu as suas 
seis resolucións. 

O PP -negouse a explicitar ·nen
gunha medida das que adopta
ría .o govemo ga,lego se o gover: 
no estatal e o Consello de Políti
ca Fiscal e · Financieira rexeita 
estas demán.das consideradas 
como prioritárias pol0 Parlamen
to galega. O Conselleíro de Eco
nomi_a, Xosé· Aritónio Orz~ afir
mou ·que de darse esa circuns
táncia as: medidas a tomar que
dí;iriar:i para -"un posterior estwdo 
a nível áe Governo". 

Pero ·o PP, mália ás discrepáh
cias internas, .necesitaba unha· 
espécie de con sen.so -parla
mentar. Victor Portomeñe t·en-

d.o· CPFF. O conselleiro ·de 
·Economía "man~én razoabé.is 
esperanzas de que se aceiten 
estas prioridades· sobre finan-'
ciamento". 

Orza discrepa con Rajoi, sobre 
a necesidade de achegamento 
do PIE .ao IRPF, afirmando que 
esta medida non garda nengun
ha relación co medre dos orza
mentos estatais, contrariamente 
ao afirmado polo ministro de Ad'" 
ministracións Públicas. Fraga, 
pala sua banda, afirma que o 
Governo central "asume os prin
cípios fundamentais na que se 
basea a nosa proposta de fina
ciamento autonómico", felicitán
dose polo acorde unánime aca
dado no Parlamento. 

taba que este acorde de míni- As contrcidicióris do.PP 
mos reabilitase ádereita ante a . 
sociedade non- aparecendo o . As contradicións no PP galega 
PP en sq.litário nun tema tan · :non só abarcan ás .reseñadas 
trascendente como o do finan- anteriormente, nas próprias pr9-
ciamento. Forzou· a máquina postas aprobadas. Coas ·pro-
da negociación canto pudo, pa-. ·postas do BNG existen profun-
rando a comisión e proseguin: das diferéncias a respeito da 
do as negociacións a porta pe- política que veu defendendo o 
chada cos voceiros dos outros PP. Rexeita que o f.inanciamen-
gurpos. Os intereses de Porto- to. ten que basearse no conxun-
meñe eran perfectamente coin- to do sistema tributári.O estat!=ll, 
cidentes cqs de Orza, que., con pero vota a favor de que aos im-
estas unánimes propostas, se postas xa cedidos se lle engada 
vai ver arroupado na reunión . o IVA, os tributos sobre consu-

' 

·mos especiais e sobre matricu
lación polo que, de feito, están a 
incluir a todos. O PP tamén re
xeitou que se tivese en conta a 
débeda histórica, pésie a que un 
dia antes o próprio Fraga reco
ñecia en Madrid a existéncia de
sa débeda. . 

Xosé Manuel Beiras, que afirma 
que a política de financiamento 
do BNG é "profundamente antí
t ética coa do PP", explica o 
_acorde nas 17 resolucións apro
badas polo · P,arlamento na nece
sidad e .de "arroupar a nego
ciación da Xunta asegurando 
definicións claves na defénsa 
deste país mália a pólítica do 
governo Fraga, que non son ca
paces de .enfrontarse a Madrid 

. con cuestión xenerais, mais, co- · 
mo .. saben que nós· ternos razón 
para non quedar illados vense 
na abriga de aceitar. wopostas 
pa~ciais nasas que van. contra a 
sua filosofía". 

. Para comproqar a yirtuálid-ade 
desas resolucións é preciso 
agardar agora a saber se. van 
ser aceitadas polo CPFF e, de 
non sel o, · cal vai ser a atitude 
que torpe o PP na Galiz·a. Da
quelas a unanimiddea que ten
tou vender socialmente, podese 
vir en contra sua. • 

19 DE SETEMBRO DE 1996 

Manifestacións de Picúsa 
para. que comece a 

· funcionar a nova emp~sa 
Os traballadores da empresa de 
curtidos, Picusa, hoxe pechada 
despois de quebrar, manifestá-

. ronse o Luns 16 e o Mércores 
18 de Setembro palas ruas de 
Padrón para protestar polo re
traso na posta en marcha da 
nova empresa, despois de liqui
dar Picusa e chegarse a un 
acorde coa xunta de acredores 
pola débeda acumulada. O Co
mité de Empresa de Picusa cul
pa á Xunta de Galiza de non 
axilizar os trámites para que co
mece a act~vidade da nova em
presa, por esta razón están a 
tratar de que sexa o concello 
quen presione á Administración 
galega para que faga pór E?n 
marcha o proxecto. • 

Concentracións contra 
a conxelación de salários 
na Administración 

O Xoves 19 de $etembro ás 
cin.co da tarde, a CIG-Area 
Pública convoca a delegados, 
atUiados e empregados da 
Administración a concentrar
se diante dos Governos civís 
e Delegacións do Governo en 
protesta pola conxelación sa
larial. A central nacionalista 
amósase contrária á medidas 
que afectan aos empregados 
do sector público que van 
desde a conxelación de salá
rios e de oferta de emprego 
até o recorte das pensións e 
privatización de servizos pú
blicos. Segundo a CIG," a 
perda de poder adquisitivo 
-dos empregados públicos se
rá dun 10'8% a finais do 97 e 
isto tendo en conta o periodo 
93-97". No ano 1994, a suba 
salarial,tamén foi do 0%, me
drando a diferéncia con res
peito ao IPC. Para a CIG, é 
preciso facer un frente 
comun ante a política de 
recortes para "resolver os dé-
ficits pota vía do 
crece mento".• 

Os trabcÍlladores 
de Povisa aproban 
o convénio. salarial 

Mália que a negociación foi 
longa e chea de presións, final
mente os traballadores do cen- · 
tro sanitário privado Povisa 
aprobaron un convénío que re
colle un dos pontos que reivin
dicaban: o rnanteñemento da 

~ antigüedade nas mesmas con
dicións nas,que estaba. O co-

. mité de empresa estivo pecha
do uns dias antes da 
aprobación en protesta pola fa- - -
lla de acorde. O Consello de 
Administración transmitiu a sua 
proposta, que foi aprobada en 
asemblea de traballadores o · 
dia 13 de Setembro. A vixéhcia 
do convénio, que prevé un au
mento salarial do 3%, é do 1 
de Xaneiro de 1996 ao 31 de 
Decembro de 1997·e contem-
pla todos os complementos e 
gratificadóns que actualmente 
cobran os traballadores.c De
calquer xeito, o comité de em
presa segue a reclamar a de
misión do director de Povisa, 
Fermín Piay, _pola carga policial 
que tivo lugar no interior do 

· edifício o 18 de Xuño .. + 
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O avellentamento da povoación galega t~n carácter progresivo polo que o número d~ ~fectados .tende a ser cada vez m~ior .. 

Galiza a maís prexudicada debido ao avelle~tamento da povoación 

Os xubilados, que deberán aboGr.cen 
pesetas por receita, representan en Lugo 
e Ourense máis do 20% · d.os habitantes 
-0- MARIA ALONSO 

A decisión, postergada, do ministro de Sanidade e ex conselleiro 
galego, Romai Beccaria, de introducir un imposto de 100 pese
tas por cada receita áos pensionistas, non afectará a todas as 
comunidades autónomas do mesmo xeito, tat e como están a 
publicitar os responsábeis políticos. As zonas que rexistan ta
xas máis elevadas de povoación maior de 65 anos, entre as que 
a Galiza ocupa un lugar preponderante, e que precisamente soen 
ser das que dispoñen dunha menor renta e menor gasto sanitário 
por persoa e ano, serán; loxicamente, as máis prexudicadas. 

A medida lembra propostas 
apontadas no "informe Abril'', 
como o chamado "ticket mode
rador" e está a ser disfrazada 
como unha insignificante apor
tación coa que se conseguirá 
frear o gasto farmacéutico e ta
mé n o sanitário globalmente. 
Pero o certo é que esas 100 pe
setas por receita, cando esta
mos a falar de pensionistas que 
precisan unha manchea de me
diciñas ao mes, pódense con
verter nunha aportación econó
mica disuasoria para os vellos. 

O cobro desa cantidade, rexeita
do xa por diferentes colectivos 
sociais, políticos e sindicais pola 
ameaza que parece representar 
sobre o critério de equidade-que 
debe presidir o sistema sanitário 
público e tamén sobre o estado 
do benestar, terá especiais re
percusións na Comunidade gale
ga, que actualmente suporta ta
xas de _povoación maior de 65 
anos do 16,4%. Segundo dados 
comparativos recollidos nun in
forme do Ministerio .de Sanidade 
e Consumo, e relativos ao ano 
1995, Galiza é a Comunidade 
que rexista o maior avellenta:. 
mento de povoación entre as au
tonomías que teñen x_a as com
peténcias sanitárias. As taxas 
destas autonomias oscilan en o 
9,5% de maiores de 65 anos-t:las 
Canárias e o i 5,4% de Navarra, a mái.s próximo ás cifras galegas. 

Polo que ·atinxe ás comunidades 
que máis teñen apoiado o incre
mento do pago dos cidadáns polo 
cobro dos fármacos, Catalunya e 
máis Euskadi , as suas taxas de 
xubilados son· de 14,2 e 11,7, res
pectivamente, significativamente 
máis baix~s _que as de_ Galiza 

O problema 
de lugo e Ourense 

O avellentamento da povoaclón 
galega ten un carácter progresi
vo polo que o colectivo de afec
tados pelas medidas restritivas 
do Ministerio de Sanidade tende 
a ser cada vez maior, especial
mente nas proví ncias galegas 
máis marcadamente rurais. De 
feito, semente Pontevedra dis
pón dun índice de crecimento 
vexetativo positivo. Nas outras 
tres províncias as taxas son ne
gativas e andan perto do -6% en 
Lugo e do -5% en Ourense. 

Se no conxunto de Galiza esta
mos a falar dunnha porcentaxe 
de xubilados superior ao 16%, 
nas provincias de Lugo e Ouren
se as .pirámides de povoación 
reflicten_ tJnha taxa de maiores 
de 65. anos que supera o 20%. 

A memória correspondente -ao 
ano 1994 elaborada pola Gon
selleria de Sanidade da Xunta, 
cando .Romai Beccaria aínda 
era conselleirq, recolle esa pre
ocupación dos responsábeis po-
1 ític.os polo volume importante 
de recursos adicado á tercéira . 
idade. Dise qüe o avellentamen
to está a provocar a concentra
ción do gasto _sanitário n.o de-· 
vandito grupo ·d~ idad-e.; de tal 
xeito que o 36°1.:> do gasto de 
Atención Especializada (45.000 
millóns de pesetas), o 40% do 
de Atención Primari;;i (11.000 
milóns) ~ o 74% do consumo 
farmacéutico (33.000 millpns ·no 
ano 94) son .responsabilidade 
dos maiores de 65 anos. Así, 
arredor ·do 16% da povoación 
consume o 42% dos recursos 
sanitários de Galiza. 

Polo que respeita ás previslóns 
de gasto farmacéutico futuras 
en Galiza, no mencionado infor
me falábase de case 52.000 mi
llóns de gasto no 96, dos que 
máis de 40.000 corresponderian 
á terceir:a idade, e dun gasto to
tal de 56.00_Q no 97, dos que 
máis de 44.000 serian respon
sabilidade dos pensionistas. 

. -
O 8% do gasto sanitário 
público 

Na actualidade, no Estado es
pañol o gasto farmacéutico re
presenta arredor do 8% do gas
to sanitário público.e global. Ain
da que no ano 94 rexistábase 
unha certa contención do au
mento normal de cada novo 
exercício, no ano .95 producíuse 
novamente un incremento signi
ficativo de gasto, arredor do 7%, 
tanto nas comunidades autóno
mas xestionadas p,olo lnsafud 
con.:io nás que disp9ñen xa das 
transferéncias sanitárias-. Nesta 

, situación, na· que· a principal be
neficiada é a indústria farma
céutica, explícase a chamada 
do ministro Romai Beccaria aes 
médlOos pqra que _comecen a 
·receitar os medicamentos máis 
baratos. Con esta medida, ten
taria evitar que o aumento do 
·gasto farmacéutico, cifrado ac
tualmente eñ 900.000 millons de 
pese_tas_, süpere duran=te· -b vin
deiro ano 1997 o 2,6%. 

Neste áml:füo xurde ·e dehate 
·s·obre a administración- de fár
macos xenéricos, c9 óbxectivo 
de evitar" así pagar moito máis a 
determinadas indústrias · cando 
as suas marcas comercializan· 
medicamentos co mesmo prind
pi o activo doutros xenéricos 
rná_is barat9s. Resulta surpren 
dente, neste sentido, que Espa
ña sexa dos países nos (iue o 
volume- de fármacos xenéricos 

- rnceitados aos enfermos é: máis . 
baixo , xa que s=i pr.escripción 
destes produtos só chega ao 
1 %, fronte a táxas moito máis 
elevadas nos países da UE, Así, 
os xenéricos representan o·; 8% 
en Dinamarca, o 17% na Alema
ña e o 15% r'io Reino Unido.• 
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velocidade ,limitada 
MANUELCAO 

Agora, que veñen aí uns orzail1entos resttiti.v.os nbn é sxio.s9 
retomar a análise económica para avahar determinapas actua:-

.cións públicas despilfarradoras -de recursos e mal orientad(!s. 
Un caso espectacular que está a ser contestado polos viciños e, 
per exemplo, a pretensión' do alcalde de Padrón de facer pasar. 
a N-550 ,con do1:1s . carris de velocidade·polo médi~ :da vila. · 
Existe, na Galiza; -unha aversión <i.~ bulleiro e uriha querénda 

_-polo Úment;o e ·o asfalto por parre dos edís locais e provinciais 
.que fai que á-palcªdDra_sexa unha das armas eleitorais máis im
portantes tanto no r:qfal como nas vi.las e ·cidades. Unha Con.i
ña, chea de cemento, asfalto e parkings subterráneos é a felici
da.de completa para.toda unha colección de persoeiros que·aes
confian do carHáll.o, do vidueiro, do castiñeiro e das zonas ver-

-·des. Moiw{ cten que unha via rápida polo médio da vil;:i é o 
·progreso. Os arxep.tinos~ están encantados. coa Avenida 9 de 
Xullo polo al'}cha que é. Qué maravilla ver pasar {)S coches por 
ri_ba, por baixo e palas beiras, ·qué progreso, en fin. 

A razón de tan grnndes investimentos non hé\i_ que buscala na 
mellara das comunicacións, no aumento da velocidade média, na 
eliminación de pontos-negros, na diminución do perigo de acci
dentes, etc. Aquí trátase de que "a estrada canto máis ancha me
llar" converténdose nun fin en si mesmo. Non estamos <liante 
dun sistema de c.omunicación para acadar determinados obxecti
vos senón que a construción dunha carretera é boa per se aínda 
que teña pouco tránsitu, sexa redundante, haxa ·que poñerlle uns 
estritos .lúnites_ de velocidade para non liquidar aos viciños, etc. 

_Días atrás pasaba· por un tramo da estrada Santiago-Ourense re
cén asfaltada e na que se instalou un carril para veículos lentos. 
Ao noh .modificar o trazado esta via de comunicación discorre 
por zonas naS que é difícil non divisar algunha casa nas ~uas _ bei
ras. En consecuéncia, é obrigatório poñer límites de velocidade 
de 50 que inutilizan, na prática, os benefícios derivados do novo 
e moi custoso· investimento. A velocidade média é a mesma e 
hai rriáis perigo de accidentes; iso sí, o incentivo a 1nc;umprir as 
nQrmas é cada-vez maior de xeito que a Garda Civil de Tráfico 
non ten máis que apostarse en calquer ponto destes e forrarse a 
pór multas. En reaHdade, estes son os únicos beneficiários pois 
ven facilitado o seu · traballo. Existen casos nos que o carril de 
veículos lentos non ten nengun s..entido .pois que se ve ·inutitiza
do por un límite obrigatório de 50. Non é fácil atapar hoxe co
ches ou camións que circulen a menos de 50 km/h. Este gasto 
inútil nun carril lento en zona semiurbana puido ser aforrado ao 
tempo -que se preservaba o médio natural e a calidade de vida 
dos habitantes da vila ou aldea. · 

Actualmente, non ten sentido -ihvestir en qnchear vias que dis
curr:'m por zonas urbanas ou'. semiurbanas. Ese diñeiro haberia de 
investirse en humanizar estas estradas e criar novos trazados con 
accesos limitados, tipo Vías Rápidas ou Autovías. Por cerro, ~ 
qtle espera a Xunta de Gal!cia a construir uµha nova via Sanfia.'." · 
go-Lalín que complete o corredor central de accesos a Galizc;i..• . . 

'Non ten ~entido i~vestir en 
ampliar as. vias~ que discurren por 

zonas urbanas ou senúurbanas. Con·· 
ese diñeiro haberia que humanizar . ·¿ ,, esas -estra as 
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--~ Alunas·e profe~ores serán os máis.prexudica~a·s pala ESQ .. · 

As defiéiéncias da aplicación· da LOXSE · . 
faVoreceráÍ1. a privatiz,aciórr . 

~.... • . ·!' . .:.: ··" 

-0- PA u LA ,CASTRO 

. ' 
Un ~novo modelo educativo, 
piores co_ndicións laborais pa
ra o profesorado, ausén~ia de 
especialistas en determinadas 
áreas, recortes presupostá
rios e falta de dotación de ma
terial e de infraestruturas son 
algunhas das característ'icas 
do comezo do novo curso es
colar que desde a CIG Ensino 
se destacan. Un ano académi
co no ·que se pon en marcha o 
primeirp curso do primeiro ci
clo da ESO e que ven prece-.. 
dido dunha forte polémica. 
As solucións a estes proble
. mas quedan. relegadas para o 
ano .2000, data na que remata 
o prazo de transitoriedade 
dos novos planos educativos. 

· O pasado Luns 16 de Setem~ro 
9omezou o novo curso escolar. 
Nenos -e profesores terán que en
frentarse de aqui a Xuño a un no
vo modelo educativo que . exixe 
importantes reformas curriculares 
pero que nace sen a dotación hu-

. mana, material e estrutural nece
sária para facelas efectivas:" 

A Lei Orgánica Xeral do Siste
ma Educativo, LOXSE, recolle 
entre os seus princípios a. nece
sidade dunha maior atención ao 
alunado, polo-que se prevé que 
cada profesor non atenderá a 
máis de 30 alunos. Ademais, a 

. reforma educativa inclue novas 
matérias que precisan. dunha 
especialización por parte do 
profesorado e a criazón de pra
zas para aquelas asignaturas 
para as que na actualidade ·non 
hai especialistas. Anxo LGuzao, 
representante da CIG Ensino si
naja que non se cumpre nengun 
destes requisitos. Por unha ban
da/ 'arredoj de 1 :400- prazas p·a
ra -impartir as matérias de edu-
cación .musical, audición á lin
guaxe ou idioma quedaron sen 

· cubrir, polo . que· terán que qer 
profesores sen a forrnacióf! adé-

DA 
TERRA 

· AS9BALJL.ADA --

-·' 
Emigrar 
a. Donosti 
para ~viyir 

. . -

·en ·barracóns : 

De escravitude. q1lifiéan os obrei
ros da construción contratados na 
Coruña o que lles aconteceu en 
Donostia. O que se apresentaba 
como un . boa oportunidad e para 

Oitocentos.coarenta mestrés ficaron sen praza ao desaparecer as suas i:scolas. · 

cuada os que~as impartan", ·ase
gura Louzao, ·e pala outra "üns· 
840 mestres quedaron sen pra
;zas ao desaparecer. as escolas 
_nas que impartian os cursos". · 

Desde a CIG sinálase que estas 
circunstáncias demonstran a fal
ta de planificación e de recursos, 
xa -que unha hoa parte destes· 
pr-oblemas poderíanse ter· sub
sanado se "se impartiran cursos 
de formación dirixidos ao con
xunto do profesorado, que facili
taran a adaptación ao novo sis
tema". Louzao sinala tamén que 
non haberá unha readaptación 
ás novas estruturas até o ano 
2000_, data na que finaliza o pra- · 
zo de- transitoriedade para a im
plantación do Ensino Secundário 
Obrigatório, ESO. Mentres tanto, · 
"o profesorado. vai ter que impar
tir asignaturas afins amáis de.30 
alunes por aula e compartir cen
tros' de_ P~!rriári~ e ·secundária". 

. Pero para o profesorado non re
ma1arí aqui os problemas; o éa
tálogo_ pe-posto~ n~n vai a satis- · 

gañar uns cartos durante cinco · 
meses, resultou ser.unha J1::omada 
d~ ttaballo intenñ.inábel _e un sa
lári9 que nada tiña que ver co 
prometido~ Uns trinta fraballado- ' 
res. dos' 72 contratados decidiron 
denunciar á empresa ·ª p¡incípio~ 
dé Se.tembro .. O sindicato. EtA . 
apqiunos nun caso no qµ~ as con-· . 
dicións de vida 'dps obreiros gale- ··, 
gos son infrah.LJ~a~as. <. 

~ ¡ 

A -erp_presa da Con~ña Co,edo, ', 
subcontratada de Fomento de · 
Constrúcions e Contrat.as, levou 
aos n · obre-iros en ·Xullo -para 
Donosti. O :cometido era a con- : 

-rrucción duns ·bloques de 4 70 .vi
vehdas de protección •oficial no · 

facer as n·ecesidades do ensino 
e as · prazas de interinos para 
este ano se ·quedan nun 50% 
por debaixo ,das ofertadas en
anos anteriores. Por outra ban~ 
da, os periodos lectivos en se- . 

;cundár-ia son me!')ores que na 
primária, polo que se produce 
un desaxuste entre os horários 
de uns e dos outros. lsto impli
cará~ segundo -a CIG, _"que os 
nenas queden desatendidos ou 
que al.guns profesores queden 
de vixianza co que~e incremen
ta.ria o seu horário laboral". 

Solucións alternativas 

Para solucionar este problema 
deberiase "aplicar o primeiro ci
cl.o da ESO no seu conxúnto", · 
afirma Louzao, "destinando para· · 
iso un orzamento especial que 
permitira a adaptación dos cen
tros xa existentes e a criazón de 

. centros novas". Ademais, apesar 
de que xa se fixo públíca a rede 
de centros, -"non aparece por 
neng.un lado a memóri? econó
mica, polo que non sabemos· se · 

chegar a ·Euskadi. O seu sálario 
ia· se·r de 189.000 pesetas men
suais pot oito horas ao dia máis · 
2.400 por hora extra traballada. 
Con setenta horas extraordiná
rias, Ós traballadores cobraron. 
pouco máis de éen mil pesetas. 

. As nóminas entregadas por Cae
d.o non eran tales senón simples 

. papeis nos_ qÚe sé anot~ba a can
tidade .entregada. Aos ·encofra
dores', ·que teñen qué fa~er ré~es
timento"s c,on pla~as, ·.sé lles esi
xian nove inettos· diário·s. Se . 
non, ~iñan que ma~char para ca
sa cobrando · pot hora . 400 pese
tas. Os deriundantes afirmaron 
sentirse como "li~o-11 ; '. 

polígono ipdustrial de Benta Be- Pero máis grav~ que o. traballo 

·para o ~no se vai a aplicar", áse-
gura o repre~entante sindical. · 

Por · outra banda, non se · prevén 
solucións aos problemas educati
vos das zonas rurais. Louzao fai 
referéncia á necesidade de-"man
ter as escolasA actuais e revitaliza
las con médio~ e profesorado su
ficientes'.', coa fin de que os ne
nas do rural teñar:i os mesmos di
reitos que os das zonas urbanas. 
Segundb a CIG isto oferece un
has perspectivas moi negativas 
xa que se tala de que "o 100% 
dos rapaces están escolarizados, 
pero non importa como". Xunto a 
este problema atópase o da dota
ción de comedores nos centrso 
escolares. Louzao sinala que "se 
deberían manter o direito ao co
medor para todos os alunas, ain
da que non o teñen todos os alu-

-nos dos niveis obrigatórios. Ainda 
. que se artellara un sistema no 
que non fora completamente gra
tuito para todos". 

Xunto a estas circunstáncias, 
engade Louzao, áchanse as de
claracións da Ministra de Edu
cación ao respeito de favorecer 
ao ensino privado e un "claro re
troceso dos investimentos no 
ensino público". Para el, este re
·troceso resposta ás necesida
des de cumplir os requisitos de 
converxencia de Maastrich, que 
se t_eñen en canta no aspecto 
económico pero non no social, 
xa que -"hai países na UE que 
mante.ñen a_ gratuidade dos li
bros de texto en alguns tramos 
educativos e outros nos que son 
gra,tuitos en todos os tramos. 
.Pero aqui non o s·an polo que 
non ¡;>odemos talar de escala 
pública e gratuita cando hai que 

· pagar entre 11.000 e 16.000 pe
setas por eles". Desde a CIG 
critícase tamén o feito de que 
estes critérios foran totalmente 
asumidos pala Consellaria de 
Educación, "arrincamos cun cur
so 'f'tipotecado por un ha reforma 
educativa que noí! existe".• 

lavarse para non facer cola e ou
tros fanno coa roupa posta para 

·qué :tarMn quede lavada. O pa
villÓn non ten armários onde 
meter a roupa, nen unha lavado
, ra. T tlñen mé<lia hora para xan
tar un bocadillo ·o u o que lles 
preparen nunha cociña chea de 
cotra. Non Ues dan auga e· se 
queren beber un vaso de viño te
ñen que pagalo. As suas famílias 
non se. enteiraron destas condi

-ctóns_. até que as depuriciaron pu-
blicamente. - · · 

.O apoio do sip.dicato ELA e a 
protesta pública ~érviu para que 
FCC co~promet~tase. a pagar se
gundo o convénio da é:onstrución 
de Guipuzkoa e redttcif. as horas 

rri. Pagariaselles' conforme ao foi a_ vivenda que se llé propor-
con vén.io da-construción~ de : . cionóu aos ob_reiros. A empresa 
Óuipuzkoa; 'cuns salários inoi su- destinounos . a un pavil'lón: _ 
periores aos da Cotl)ña. A :vi- .· abandoado do polígpno de Ezia-
venda e. a vi¡:ix:e cürrian a. cargo go, en Hernani, onde vi ven 
de Coedo, pero· os . traballadores amoreados eón seis duchas e ser-
tiveron. que desembolsar os car- vício para máis de "oitenta tra-
tos, ainda non devoltos, para bailadores. Moitos desisten de 

· de traballo. Os traballadores de--
rn,mciantes teñen medo de que os 
despidan. O grupo municipal de 
HB apresentou unha interpela
ción ao alcalde de Donos~i, Odón 
Elorza, e ·ELA fixo _ o i;nesmo co · 
~onselleiro basco d~ Obras Públi
c~, Juan Maturana. • .. • 

19 DE SETEMB~O DE 1 996 

, Uoha plantación 
de eucaliptos ar~asa un 
cas~ en· Campo Lameiro 

Un castro amurallado de máis · 
de cen métros de diámetro, 
emplazado en Castro de Orto, 
en Campo· Lameiro, foi arrasa
do por unha plantación de eu-

• Caliptos.- O feito de que mudara . 
a técnica de plantación a res
peito da mesma repovoación 
nos lugares próximos, .. 
removendo a terra e producin
do aterramentos, que fose per
ceptíbel a- presenza do castro e 
que estivese localizado nun lu
gar con .nome castrexo, Castro 
de Orto, fai pensar que foi arra- . 
sado con coñecimento de cau
sa. O arrasamento prodúcese 
no concello de Campo Lamei
ro, dos máis importantes da 
Galiza en canto a restos da 
cultura castrexa e que vai 
investir oitenta millóns de fun
dos públicos en facer un 
parque arqueolóxico. • 

Xuízo contra a papeleira 
zaragozana 
por delito ecolóxico 

Sarrio Papel y Celulosa S.A 
enfréntase a un xuízo por 
delito ecolóxico por un "ris
co evidente e continuado 
para a saude pública e o 
méio ambiente" referido ao 
ano 1992. As denúncias fo. 
ron interpostas pola Deputa
ción de Zaragoza, concellos 
afectados, Seprona e Green
peace. Mália isto, a papelei
ra continuou incrementando 
a sua produción converten
do no maior perigo o empre
go de derivados do cloro no 
branqueo de pasta de papel. 
A organización Greenpeace 
aproveitou para denunciar a 
planta de Ence en Ponteve
dra pola mesma situación. 
As diferéncias entre un e 
outro caso radican en que 
as institucións foron as de
nunciantes en Zaragoza 
contra Sarrio Papel.• 

O alcalde de Ponteareas 
promove 
a Universidade privada 

Os responsábeis dos centros 
educativos Marcote e o conce
llo de Ponteareas asinaron un 
acordo para a instaladón da 
primeira Universidade privada 
na Galiza. O alcalde, Xosé 
Castro, comprométese· á 
·cesión de terreas, saneamento 
e reforma urbanística necesária 
para a instalación da universi
dade a cámbio de que os vici
ños poidan utilizar as · 
instalacións fóra de hora e aca
dar avantaxes para os alunas 
da vila a través de bolsas de 
estudo. Mália o estarzo do· con- . 
cella o popular Xosé Castrolii 
que a instalación do centro uni
Nersitário é unha "lotéria" e que· 

· o custe de·750.000 pesetas por 
curso "non é caro porque·hai 
xente que estuda en Santiago 

• e gas!~ 800.000". O único sócio 
coñecido neste pr.oxecto é·Fer
nando Marcote, que asume a 
primeira fase da construción. · 
As carreiras que se poderán 

, estudar ao "estilo americal')o" 
sor:i Veterinaria, Odontoloxia,
Xornalismo, Fisoterápia e En- · 
xeñerias.• 
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O ourensán Ánxel-Maria-Carr.eño négalle o apoio ao pláno de modernización do ferrocarril na Galiza Gomez de Liaño -
négase abrir causa 

O PP vota Outra voha nas Cortes Xerais · criminal contra 
. . . ' ._ ., ... 

contra un acordo plen~rió do ,Parla_mento galego 
_ os responsabeis do Egin 

-0- MANUEL SECA.NE 

l:Jn deputado galega do PP, 
Anxel Maria Carreña, foi enea- · 
rregado de defender o voto ne
gativó do seu grupo contra a 
proposición non de lei para a 
modernización dos camiños de 
ferro na Galiza apresentada no : 
Congreso dos Deputados polo 

· Bloque Nacionalista galego. 
Carreño, parlamentário eleito 
pola província de Ourense, 
opúxose deste xeito a unha ini
ciativa parlamentar baseada no 
ditame do Parlamento galego 
en Decembro de 1995 no que 
se demandaba a elaboración 
dun plano ferroviário para Ga
liza para o periodo 1996-2007. 
O PP non ficou só no seu 
comportamento de votar unha 
cousa en Santiago e outra moi 
distinta en Madrid. O PSOE, 
que respaldara o ditame do 
Parlamento galego, optou 
desta volta pola abstención. 

Un ditame aprobado por unanimi
dade polo parlamento galego ba
teu outra volta contra o muro da 
maioria conservadora nas Cortes 
Xerais . A iniciativa parlamentar 
defendida polo deputado do BNG 
Fra'ncisco Rodríguez a pro! da 
modernizaCióri dos camiños de 
ferro na Galiza foi rexeitado polo 
Partido Popular e non atinxiu o 
apoio dos socialistas. O PSOE, 
por meio do deputado Emílio Pé
rez Touriño, optou por unha pos
tura abstencionista. Dese xeito a 
proposta da Cámara galega de
fendida no Congreso polos na
cionalistas ficou orfa dos apoios 
políticos precisos para se traducir 
en actuacións de Governo. 

O BNG esforzouse por apresen- · 
tar a sua proposición non de lei 
como unha iniciátiva das institu
cións galegas na defensa dunha 
infraestrutura básica para o de
senvolvemento do país . "Esta
mos ante unha petición unánime 
do povo galego", resumiu Fran
cisco Rodríguez, en cuxa opi
nión "desde hai uns anos hai un 
importante movemento social ria 
Galiza que vai destinado a lle 
facer fronte a unha situación in- . 
sostíbel e discriminatória do 
ponto de vista do funcionamento 
dos ferrocarrís". 

O parlamentário nacionalista 
defendeu a modificación do Pla

. no Director de Infraestructuras 
· (PDI) e instou ao Governo es
pañol a que negócie coa Xunta 
a posta en marcha dun progra-

. ma de investimentos para a me
llora do tren para o· periodo 
1996-2007. "Non se trata de póf' 
en risco 9 equilibrio financieiro 

· do Estado. Nen moito menos. O 
que- pedimos sons uns míni
mos. O que .pedimos é termos 
no prazo de doce anos un tren 
que circule entre os 100 e 150 
quilómetros á hora", acrescen
tbu Rodríguez, para quen resul 
ta "unha burla ao país" que "se 
nos negue, por exemplo, a elec
trificación do tramo A Coruñ.a
Vigo cando é dos máis rendí
beis do Estado e cando todos 
sabemos que Galiza . é a maior 
produtora . de electriCidade de 
toda a península" . 

. . 

. - . 

"A mágoa é que non nos deixa
ron votar a favor". A frase, entre 
bastidores, pronunciárona tanto 
os deputados galegas do PP co
mo os do PSOE. Foi un parla
mentário eleito por Ourense, An
xel Maria Carreña, quen se .ocu
pou de explicar o voto negativo 
do grupo que lle dá suporte a9 
Governo de José Maria Aznar. 
Carreña recoñeceu que a propo
sición non de lei é "un fiel reflexo 
dunha resolución do Parlamento 
galega" e non dubidou en cualifi
car a situación do ferrocarril na 
Galiza de "deterioro" e de non 
cumprimento dos "servizos míni
mos". Quen é o responsábel do 
estado no que se atopan os ca
m iños de ferro no noso país?, a 
Administración anterior, segundo 
a análise do parlamen1ário popu
lar. "Este deterioro débese preci
samente á falta de actuacións 
en infraestruturas, neste caso fe
rroviárias, dun ministro de trans
portes e dun secretário de Esta
do de Infraestructuras anteriores 
aos do Governo actual". 

Porén, Carreño acredita que o 
POI tampouco é tan negativo-

para Galiza. "As act_uacións we
vistas para a comuAidade autó
noma galega no Plano Director 
de lnfraestrufuras non son ten-

-dentes ao de.smantelamento , 
como se afirma na proposición' 
do señor Rodríguez". "Esta afir- . 
mación fica avalada, engadiu , 
polo investimento de 700 mi~ 
llóns na mellora da liña Ferrol-A 
Coruña e pala realización de 
obras de acondicionamento tan
to na rede interna de Galicia co
me nos seus accesos". 

Os conservadores invocaron a 
primeira compare~éncia do minis
tro de Fomento, Rafael Arias Sal
gado, na comisión ·de infraestru
turas para explicar o voto negati
vo á proposición non de lei do 
BNG: O membro do Gover:no Az
nar, de acorde coa versión de Ca
rreña, xa indicou q1:Je está "en ple
no proceso de elaboraciór:i o pla- . 
no sectorial ferroviário e dentro 
del o específico de Galiza", polo 
cal non teria senso · nengun dar 
agora o seu-apoio ao mandato do 
Parlamento galega. O deputado 
ourensán tamén aduciu argumen
tos de carácter case constitucio-

B. L AXE 

Anguita apresenta 
ao Rei tapón 

Espántanse todos de que o secrt;:!tário xeral do P~rtido Comünista de .. 
España se declare republicano hibernado e noq.se asombran de que re
tome unha aufodeterminadon no futuro indétermin?do. Quen máis 
se asombran son os ~eus aliados, todos os que están a favor de Maas- . 
tricht, induido un Anxo Guerreiro momíficado .pol.iticamente. Por 
que? Non polo que Anguita dixo, senón polo que eles saben.que podia 
dicer e non quixo. Hai duas semanas, ·desde. esta mesma páxilla, criti
cábase o aliñamento do Rei con Maastricht e coa OTAN, dándolle un 
respaldo á política gubernamental ante a sociedade. A intromisión real 
non é, en absoluto, gratuita. O novo mo9elo neocapitalista está en cri-
se, empuxando en toda Europ~ a unha reforma social de carácter con
flitivo na que se cuestiona o mesmo car?cter do Estado. A restauración 
.borbónica, mm pacto suscrito incluso polo PCE, apreséntase como a 
conclusión do proceso histórico do Estado español, mitificándoa e 
·equiparándoa á modernidad.e. O Rei convertiríase no principal bastión 
dese Estado e'n crise que cedeu incluso grande parte da sua soberania á 
UE e, ao mesmo tell)po, na vez da solución, no problema ao taponar 
un cámbio aoque calquer forza p~ogresista ten que aspirar.• 

nalista para lle negar o seu res
paldo á Iniciativa do Bloque. Se
·gundo a sua avaliación, as resolu
cións dos parlamentos autonómi
cos non poden ,"priorizar" as xes
tións do Governo central. · 

Pola sua banda. o PSOE alegou 
que o PDI si contempla investi
mentos para Galiza, ·argumento -
central da sua abstención á pro
posta do BNG. "A aplicación do 
PDI permitiría que Galiza conta
se cun ferrocarril moderno e 
competitiv0 nos seus principais 
eixos e con velocidades entre os 
100 e os 150 quilómetros hora, - · 
moi · particularmente no seu eixo 
atlántico", asegurou Touriño. 

Contra a Mesa do Leite 
' . 

O errático comportamento do PP 
a respeito da Galiza viuse tamén 
reflectido no debate parlamentá
rio sobre .a supertaxa. O deputa
do conservador elei_to por Lugo, 

. Xulio Padilla, defendeu no· Pleno 
·do Congreso· o voto negativo do _ 
seu grupo á moción apresentada 
polo BNG na que se solicitaba 
que o governo non lle .exixira o 
pagamento da supertaxa aos 
~andeiros galega. Padilla cualifi
cou_ de "fuxida cara adiante" a 
suspensión da multa por exceso 
G~ produción, "porque isq case. é. 
estimular a que aquelas persoas 

. que incurriron na sobreprodu
ción continuen adoptal]dO a po- .. 
sición", indicou. "O PP está atra~ 
padci nunha contradición de fun
do. Din defender o direito de Ga- . 
liza a produ6ir cando en realida
de o.que promoven é o desarte
llamento progresivo do sector", . 
afirma Guillerme Vázquez, o de
putado do BNG que interviu no 
pleno a prol da moción. 

·Padilla non fixo alusión nengun-· 
ha ao feíto de que · os pontos 
nos que se basea a moción do 
BNG están inspiradps nas de
mandas da Mesa do Leite, unha 
plataforma na que si está repre
sentada a Conselleria de Agri
cultura. A proposfa dos naciona
listas galegas,. que ·contou co 
voto favorábel dps socialistas, 
foi asi rexeitada pola maioria 
formada por P.P e CIU. • · 

Os dous xornalistas do Egin, 
Fernarido Alonso.Abad e · 
Andoni Murga, detidos no mes 
de Agosto, .foron procesados 
por pertenza a banda armada~ -
estragos, depósito de armas e 
tenéncia de explosivos. O xuiz ' 

da Audiéncia 
Nacional, 
Gomez de · 
Liaño, 
desestimou 
abrir no 
sumário causa 

Gómez d~ Liaño. criminal contra 
os 

resposábeis e o resto de 
traballadores do xornal. Gomez 
de Liaño investigará se as 
mesas dos xornalistas "eran 
algo r:náis que lugares de 
traballo informativo" pero 
explicou que facer agora 
calquer váloración ao respeito é 
"prematuro" e 
"malintencionado". Segundo o· 
xuiz, o poder xudicial non debe 

. deixarse manipular para coartar 
o direito a comunicar ou a 
recibir información libremente.• 

Porto terá Metro 
Na semana do 23 ao 28 ·deste 
mes de Setembro pode ser 
definitiva no proceso de 
adxudicación do.concurso 

· internacional para o 
proxecto do transporte 
metropoitano na cidade do 
Porto. Segundo se calcula 

. desee a Sociedade do Metro 
do Porto (SPM), a obra 
poderia acadar os 
douscentos mil milónsde 
escudos. Para acometer este 
proxecto é necesária a 
paricipación do Ministério de . 
Planeamento, única 
institución que pode garantir 
a viabilidade financeira da 
obra. Hai dous consórcios 
que aspiran a adxudicarse o 
proxecto: Metropor (liderado 
pola casa alemana Siemens, 

' que ten fortes intereses no 
. ferrocarril portugués) e 
Metro Portucalense (no que 
participan franceses e 
italianos).• -· 

O Congreso aproba · · 
a denominación oficial 
das llles Balears 

O Martes 1 O de Setembro o 
pleno do. Congreso-dos 
Deputados aprobou, por 293 
votos a favor e duas 
abstencións, unha proposición 
de l.ei poi a que a proví né:ia das 
Baleares pasa a denominarse 
oficialmente //les Balears, , 
topónomo que cor.responde ao 
seu nome en calalán-. As 
m;;itrícúlas dos c9ches pasarán 
de ir encabezadas .por PM·a 
levar unha 18. Nas illas foi 
·unánime-o apoio ámodificación 
do ·nome oficial. Por outra 
banda, as províncias da 

· Coruña e Ourense ainda non 
teñen denominación oficiai en 
galega e os coches que levan o 
OU nas suas matrículas son 
multados. Contado, está en 
trámite unha proposición-de lei 
para acomodar a denominación 
oficial ao no me real. + 
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As f orzas e~r~parlamentar-es· de esquerda 9orcotearon o referendo proposto por Hassán 11 

A nova Constitución de Marrocos · 
. -

ignora -a.preséndG_d() povo berbere 
-0- FRANCISCO BARCIA 

A reforma da Constitución de Marrocos, aprobada por referendo 
o pasado dia 13 de setembro, non respeita o carácter berbere do · 
país magrebi. A maquinária de El-Re.i Hassán 11 ignorou, máis un
ha vez, a un povo que se nega a perder a sua identidade. A nova 
Carta Magna trátase dunha maquillaxe coa que o rexime pretende 
perpetuar as -suas inmóbeis estruturas e eternizar .o verdadeiro 
camiño á democrácia. Vinteduas aso~iacións berberes invitaron 
a toda a opinión pública, dias antes da celebración da consul
ta, a asumir as responsabilidades pola exclusión no texto cons
titucional da sua língua e de calquer sinal referido ·ªº seu povo. 

Estes colectivos puxeron ·o acen- . matices, segundo for o caso. 
to na exclusividade do árabe, "a 
língua oficial do Estado", segun-

. do a Constitución, e no esqueci
mento do berbere, un idioma fala
do, nas· suas distintas varieda
des, por máis da metade da po- , 
voación marroquina. A_ ditadura 
de Hassán 11 proibe o ensino des
ta língua en cálquer. ámbito do 
sistema educativo e, tan só, al- . 
guns telexornais emprégana nun 
tempo que nunca suma máis de 
quince minutos ao dia. Os berbe
res, orgullosos da sua tradición, 
tan todo o posíbel para non seren 
esinagados pala doutri- · · 

A última revisión da Constitución 
·-a sétima que se fai desde a 
indepéndenCia de Marrocos
contén _unha proposta do monar
ca mediante a cal se crea unha 
C;3mara de Conselleiros, elexi
dos por sufráxio indirecto en re
presentación de sindicatos, co
lectivos profisionais, e instáncias 
provinciais e 1.ocais. Este Parla
mento de nova creaGión compar~ 
tirá case todas as prerrogativas 
coa 'Cámara de Representantes, 
escollidos por sufráxio universal 

.(na criptica linguaxe da ditadura). 

O Movimento para a Democrácia, _ 
a Via Democrática e o Partido da 
Avangarda .Democrática Socialis
ta -tres forzas extraparlamenta
res- lideraron o boicot ao re
f~rendo, coa cor:iseguinte repre
$ión por parte da garda de Has
sán. Ademais de teren prohibido 
a ·realización de .calquer acto pú
blico no que expuxesen ·a sua 
postura, a· última das formacións 
mencionadas viu como seis dos 
·seus militantes eran arrestados-e 
golpeados polos axentes na loca
lidad~ de Salé (perta de Rabat) . 

Outro-partido, a Organización 
para a Acción Democrática e Po
pular, de tendéncia marxista e 
con dous deputados nunha Cá
mara de 333 escanos, negouse 
a secundar o discurso das forzas 
parlamenta~es e loitou .. polo 
"non". lsto provocou unha verda
deira escisión no partido, que fi
xo que alguns dos seus máis 
destacados dirixentes, como Ab-

desamad Belkebir, fose a co'r:i
tracorrente e avoga'se polo "si", 
co fin de "consolidar a estábilida
de política e conclÚir a construc
ción democrática". 

Interesante foi a reflexión da Xu
. ventude Socialista neste debate 
sobre o "si" ou o "non''. Nun co-

. municado anterior á consulta, os 
socialistas facian a seguinte per
gunta: "estamos abrigados en 
cada ocasión a amasar a nasa 
boa vontade, ou loitamos para 
mudar unha situación e sermos 
considerados cidadáns maduros 

._que ternos direito, cando nos 
dan un texto constitucional, a di
cer "si" ou "non" e a discutilo?". 

Tampouco a Asociación Marro
quina de Direitos-Humanos 
(AMDH) puido evitar o siléncio e 
denunciou que a Carta Magna 
ten- .numemsas discordáncias 
cos princípios universais dos di
reitos dé.home. "Cómpre lem
brar que o povo e os seus verda
deiros representantes foron, de 

...novo, descartados do 
na espallada desde OS Hassan refónou o seu.poder mentres mantén postergado sine die o referendo de autodeterminación do Sahara. proceso de elabora

ción constitucional", 
engadiu a AMDH. 

palácios de Rabat. Na 
sua abafante loita de 
resisténcia, optan, na 
maioria dos casos, por 
falar o francés fóra do 
ámbito familiar, en lu
gar do árabe. 

b referendo do dia 1 ~. 
un dos tantqs aproba
dos por algo m.áis do 
99% dos eleitores des
de 1962, seguindo 
sempre os dados ofi
ciais, provocou tamén 
as críticas doutros co-
· lectivos, .alén dos 
berberistas. Os princi
pais partidos extrapar
lamentares -de es
querda- rexeitaron a 
mofa que supón este 
tipo de consultas, men
tres que as formacións 
da oposición ao Gover
no p(eferiron un "si", 
coA máis ou menos 

. ... •" 

Máis · condescendente 
coa iniciativa de Has
sán foi o chamado 
Bloque Democrático 
(Kutla), opositor no 
Parlamento e integra
d o por lstqlal (na
cionalista), a Unión 
Socialista de Forzas 
Populares e o Partido 
do Progreso e do So
cialismo. As duas pri
meiras forzas, qué 
contan con 109 depu
tados, fixeron mitins 
conxuntos a pral do 
"si" nos que lanzaban 
a mensaxe resignada 
de "o proxecto non 
responde ás nosas 

g ambicións, mais ha 
~ contribuir a resolver o 

· 3 bloqueo político que 
-; sofre Marrocos".+ 

O SAHARA: LECCIÓN DE DIGNIDADE 
. :;: ~- ·!~":: _ .. ~ .. - ··ENCARNA OTERO 

Nestes días pasados, d~sde ~o a~roporto .de .Lava:;· !rra ·e ria .. que; ~- clia, ao prezo. que sexa, recupe-. 
c.olla, ·destino Tinduf (en território alxerino) fo- rarán colectivamente para entón viver en paz, 
ron-se m;µs de 200 ~enos e nenas.que convivi-· ~?Íl traballo e prosperidade~ 
ron na Galiza coas s.uas .xentes durante OQUS 

mes'es. Forman part~ di.in povo, o saharaui, que, . M~ntr~s, nun território hostil, cuberto dé at~a, 
babeo un ceo azul, intenso e limpo, cheo de ho-- sol e frío, á espera, viven, amari, comparten a · 
rizonte, marcado .polo brillo das. cónstelacións hospitalidade,' o sufrimento 'e a rebeldía e de-
imensa.s na noite ·escura e rmnha area marcada fenden o seu ben máis preciado, a petsoa hu-
coas pegadas dos pés cansos de 'rama distáncfa mana, simbolizada neses centos de nenas é ne- . 
percorrida e acumulada, yiven en Rabunin,, O nas que ·conviviron en casas galegas nestes d.ias 
Aiun, Auxerre e outros campamentos- Este po- . e que teñen o seu rosto e o seu corpo marcado 
vo, composto tamén por homes e mulleres, te- pola beleza dese ollar imensd que compar~en 
ñen o seu rosto luminoso, aceso, non só por un coa malnutrición, a enfermidade e o raquitis-
ollar imenso e lin sorriso branco como o sal do mo; vítimas inocentes desa barbarie denomi-
oééano de onde os expulsaron, senón tamén nada "orde internacional". 
dunha luz que provén da decisión colectiva-

. mente asumida de loitar pola dignidade da exiS
téncia, de construir dia a dia a sua vontade co: 
lectiv~ de ser. Non son emigrantes desprazados, 
expulsados e exilados do seu próprio território, 
son, simplesmente, saharauis, a quen a codícia 
universal do sistema expulsou da sua própria te-

A sua .culpa é, simplesménte, nacer nun povo 
dignO', orgulloso, sereo e solidário; non conta~ 
minado de individualismo, de egoísmo e de 
codícia. O seu problema é moi fácil de resolver 
que poidan viver libremente no seu próprio te
rritório do que foron expulsados. Mentres ~· o 

mundo aa-Ues "axuda internacional" para que 
sobrevivan e desvían ·a mirada cando a ONU 
incumpre sistematicamente o compromiso 
aceitado e avalado de realizar un referéndum. 
Eles, a cámbio, están felices de compartir coas 
xentes que os coñecen e visitan o seu cariño, a 
sua amizade, o seu xeito de ser diferenciado, a 
sua-dígnidade e os seus alimentos. 

Até cando. o mundo será un lamazal onde a· 
dignidade de ser un mesmo se asulaga na lama. 
fedorenta da inmundicia e da ihxustiza, iso si, 
con "axuda internacional" para que a morte 
sexa máis lenta? · 

Ogallá que a preséncia de nenos e nenas saha
ra u is servira alomenos para despertar as 
conciéncias, moitas veces dormidas, da xente 
e esixir un mundo xusto onde a persoa huma
na teña espazo. + 

E. ÜTERO é responsábel de Rel~cións lnternacionais do BN.G 
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A Otan impuxo . 
. o consenso en Bósnia 

As eleicións de Bósnia reflic
ten a composición da nación 
por comunidades, e os princi
pais líderes nacionalistas dos 
tres grupos presentes no páis, 
musulmáns, croatas e sérbios, 
arrasaron entre as suas 
respeitivas bases sociais. Alia 
lzetbegovic, musulmán, será.o 
primeiro presidente da nova 
Bósnia-Herzegovina, pero 
compartirá o poder nun triun
virato no que tamén estarán 
Momcilo Kraisni, sérbio, e 
Kresimir Zubak, croata. Ainda 
que o xefe das relacións exte
rjores será o presidente, o 
Organo Presidencial terá ca
rácter colexiado e as suas de
cisións tomaranse por 
consenso, polo que se desco
ñece a capacidade que terá o 
governo para desenvolver o 
seu papel. O secretário xeral 
da OTAN, Javier Solana, 
anunciou que esa 
organización non abandonará 
o país en 1997, ainda que si 
asegurou que a princípios de
se ano deixará bósnia un con
tinxente de 50.000 soldados.+ 

A CIA dña 2.500 kurdos 
, . 

en nomina 
No Kurdistán iraqui, 2.500 
refuxiados estaban en nómi
na da Axéncia Central de ln
telixéncia, CIA, para partici
par nas accións encamiña
das a cambiar o réxime polí-

tico no Iraq. 
Cando o 
Partido De
mocrático 
do Kurdis
tán, dirixido 
por Masoud 
Barzani, 
aliado de 

Ban:ani. Saddam 
Hussein, 

comezou as actividades por 
riba do paralelo trinta e seis, 
os norte-amaricanos 
respostaron cunha acción 
bélica. Agora sábese que as 
bases kurdas no Iraq ás ve
ces servian de plataforma 
contra Hussein, e non para 
reivindicar a soberanía do 
Kurdistán.+ 

Fracasa a estratéxia 
de enfrentamento 
da Uga Norte 

A declaración de independen
cia de Padánia, que propuña 
a Liga Norte para o Domingo 
15·de Setembro, supuxo un 
forte fracaso para o partido de 
U.mberto Bossi, que non con
queriu qúe os cidadáns do 
Norte de ltália secundasen as 
manifestacións de apoio á in
dependéncia. O Estado italia
no tamén xogou forte pero 
non conqueriu reunir unha 
cantidade significativa de per
soas a prol da unidade: ainda 
que a cifra de participantes foi 
moi superior á acadada polos 
actos convocatos pala Liga " • 
Norte. En calquer caso, Bossi 
non pretendía facer do 15 de 
Setembro a data para conque
rir~ independénci~ senón · 
que queria facer unha 

· demonstración de forza para 
gañar posicións no debate so-
bre a ltália federal.+ · 
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CHINA, 
LIBRE .MERCADO E SOCIALISMO -·· i 

MANUEL MERA - - . 

Durante duas semanas, unha delegación da CIG, v'i, 
sitamos várias. cidades de China convidados pota.Fe, 
deración Nacional de Sindicatos. Estivemos tanto na 
costa, máis desenvolvida, como no interior, e poide, 
mos comprobar o profundo cámbio que este imenso 
país está sofrindo -desde o início do periodo denomi, 
nado de "transformación e reforma", iniciado en 
1979 por Deng Xao -Ping. 

Hai cando menos catros cousas que todos ternos na 
mente cando falamos de China: a superpovoación, a 
slia pobreza, o acelera, 
do desenvolvemento 
económico actual e as 
desigualdades sociais e 
territoriais. Pero unha 
vez visitado o país esta 
vi ión estereotipada 
nece ita moitas mati, 
zación . 

China é un país super, 
povoado, caseque 
1.200.000.000 de per, 
oas, e cada ano son 

13.000.000 máis. A 
grande maoria da po, 
voación reside naque, 
las áreas· povoadas his, 
toricamen te por Han 
(os chinos propiamen, 
te ditos), sobre un 
35% do territorio to, 

matérias primas, e menos man de obra. Por iso está 
aparecendo o paro, un 2,9% nas empresas dependen.:. 
tes do Estado (150.000.000 de traballadores), que o . 
crecemerrto dos servícios ainda non é quen de absor, 
ber totalmente. Dicianos un .dirixente sindical que 
para eles era importante a tecnoloxia dos países avan, 

. zados, e qúe estos non a regalaban, polo que se esta, 
ban producindo certos desaxustes e problemas difíci, 
les de resolver. Púñanos o exemplo do carbón: produ, 
cían ,máis de 1.000 millóns de toneladas, pero un 
77% perdiase antes de chegar ás empresas que o em, 

· pregaban, e no caso 

JEFR-EY MRONSON 

'do ferro un 45%. Chi, 
na, como o resto do 
terceiro mundo, .nece, 
sita tecnoloxia para 
evitar esta perda de 
esforzo. Unha tecno, 
loxia que os paises 
avanzados oferecen a 
cámbio -de entrar no 
mercado interior e 
conseguir productos a 
baixo -prezo ( aif).da 
que, até hoxe, en 
China a gran maioria 
dos investimentos són' 
propios, ou· de chinos 
de ultramar) . 

Shanghai e Hanzhou, . 
cidades dá costa nas 
que estivemos duran, 

tal, que é de 9.600.000 
quilómetros cuadra, 
dos. Hai provincias, 
como Jiangsu, na que 
en 100.000 quilome, 
tros cuadrados viven 
63 .480.000 habitantes, 
ou sexa: nun territorio 
como o de Portugal a 
povoación do Reino 
Unido. Por e te moti, 
vo ten tanta importán, 
cía o control da natali, 

'China aposta por unha reforma 
económica qne conta co apoio da 

povoación, que lle trae aparellados 
problemas novas, mesmo respecto dos 
direitos laborais nas empresas privadas 

ou mixtas" 

te varios di~, son un 
exe.mpló .de crece, 
mento impresionan, 
te, con grandes raña, 
ceos, autóe.stradas e 
milleiros de gruas por 
todas partes. (PreoctJ., 
pa que as diferéncias 
salaríais entre o lito, 
ral e o Ínterior au, 
menten, como pasou 
entre 19QO e 1995, 

dade, non facelo colo-
caría a toda China, e o 
mund , frente a grave 
problema d alimen-
tación, ecolóxic de 
in tabilida e cial. 
Por e te m tivo, na 
área mái ricas e chai, 
ras, cultívase cada h tárea de terra; e cand~ se olla 
de de avión, ou un e despraza en tren, nas provfn, 
cías cercanas a Shanghai a paisaxe confúndese coa de 
Holanda ou Bélxica. 

Ate hai ben pouco tempo China era sinónimo de 
pobreza, e antes da liberación en 1949, de campañas 
das organizacións relixiosas contra a fame. Pero hoxe 
en China, tanto na província máis pobre do interior 
como nas do litoral, vense alimentos por todas partes 
e unha povoación sana. Esto xa é un miragre, como 
nos dicia U:n dirixente sindical... ·máxime se ternos en 
conta que converten o almorzo nunha comida máis. 
Nos centros comerciais, hainos tan modernos como 
o Corte Inglés, non só en Pekín ou Shanghai, senón 
en cidades como Hohhot (capital de Mongolia Inte~ 
rior), por pór un exemplo. Ainda que, o que máis . 
chama a atención, son os miles e miles de tendas ou 
postes nas ruas, cheos de todo tipo de alimentos gu 
mercancias. Un fai cálculos e tira conclusións:. se hai 
tanto comércio é porque venden. A renda per capita 
de China é ainda moi baixa, uns 470 dólares en 
1992, pero se medimos en capacidade de compra ve, 
mosque en 1987 era do 6,5% e en 1992 do 9,1 % res, 
pecto do ingreso do norteamericano medio; e cifra 
seme'llante a un filipino,. rumano ou salvadoreño, pa, 
ra termos unha idea comparativa. · 

O crecemento da economía é ~spectacular, entre un 
10 e 12% anual, especialmente na costa e nos centros 
urbanos. Non .se trata dun proceso de industrializa, 
ción tradicional, senón de modernización ·tecnolóxi, 
ca. Producir máis co mesmo consumo de enerxia e 

cando pasaron 1,67 a 
2, 1 7, ou sexa neste 
último ano dos 9.200 
yuans de Shanghai 
aos 4.130 de Mongo, 
lia Interior. Pero ta, 
mén en Hohhot ou 
Tailan vese · moita 

. construción e activi, 
dade. As zonas especiais están servindo de locomoto
ras para o resto do paíS). 

; • f.·· • 

Hai diferéncias sociais· evidentes, por exeinplo un 
administrativo dunha corpora~ión europea cunha 
oficina en Pekii:i. pode gañar 8.000 yuans por mes, 
mentres· __ que un obreiro especiªlfota qunha empresa 
moderna uns 2.000, e un operário dun centro textil 
uns 500 yuans por mes (un dólar=8 yuans). P~ro, hai 
que ter en con ta que desde 1990 até 199 5 o salário- -
medio pasou de 2.150 a 5.500 yuans/ano, polo que a 
gran maioria da povoación está optimista,_ con ten, 
ta ... isto vese na rua, no apoio incondicional á Í-efor~ 
ma, mália os noves problemas. Estas diferéncias non 

. son maj.ores q·ue as existentes en Europa occidental 
· ou USA, e moi inferiores ás do Brasil e Arxentina . . 

Non vimos xente deitada nas ruas,. e só algunha per, 
soa pedindo en Sl1anghai (menos.que en Vigo, mália 
ter 50 veces máis habitantes); onde· o progreso pare; 
·ce· ir unido a maiores diferéncias sociais que as que 
vimos en Hohhot. · 

. China aposta por unha. reforma económica que conta 
co apoio da povoación, que lles trae aparellados pro
blemas noves, mesmo respecto dos dereitos laborais 
nas empresas privadas ou mixtas, pero está garantin, 
do para o futuro vivencia digna, formas de producción 
con menor esforzo· físico e un mellor nível de vida. 
Que sexa capaz de acopar un ponto no· que este de, 
senvolvemento se poña ao servicio do socialismo é 

, un trunfo para a humanidade ... démoslle tempo.• 

MANUEL MERA é secretario confedera! da CIG 
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PODERES MUNDIAIS . PROHLEMAS LOCAIS 

~ e.e. -, 

~. ·~ 

·Ponto moítO· nas conversas 
· ·_-sobre o ~turo --de Irlanda do Norte ~ - . ' 

As conversas multipartitas sobre o futuro de Irlanda dÓ Norte 
que se reanudaron o· pasado 9 de Setembro en Belfast tras a 

·pausa do verán, encontranse xa de novo e_stancadas debido 
aos enfrontamentos xurdidos entre os diferente's partidos 
unioni~tas sobre o desarme do~ grupos paramilitares· protestan
tes. Ao início das conyersas, os partidos católicos e pro-irlande-

.. ses chamaron novamente a atenci_ón sobre a contradición que 
supón á exclusión d9 Sinn Féin da mesa negociadora na que si 
están representadas outras fo_rmaciól)S políticas vencelladas a 
grupos para-militares uniC?nistas. . · 

O jíder, do Partido Democr.ªtico l,Jnionista (U.OP), o reveren"cio 
__ lan Pasley,_ temeroso de que esta siti.Jación pudese deixar a 

porta aberta á entrada do Sinn Féin no foro negociador, solici
tou a expulsión do mesmo do Partido Progresista Unionista e do 
Partido DemocJático do Ulster, aos que acusa de incumprir os 
princípios.de traballo das conversas (coñecidos como princípios 
Mitchell) baseados na renuncia á violéncia .. 

Nen o Progresista Unionista nen o Democrático do Ulster con
dearon as accións violentas efectuadas polos grupos para-mili
tares protestantes "Loitadores pala Liberdade do Ulster" e "For
za Voluntária do Ulster", ao$ que se lles supón respetivamente 
vencellados. Os dous partidos negaronse tamén a condear as 
ameazas de marte ranzadas por ·estes grupos a distintos mem
brosº da mesa negociadora. 

ó Partido Social Demócrata e Laborista do Ulster considera fa
laz manter unhas negociacións sobre o futuro de Irlanda do 

- Norte sen ter en cont.a ás organizacíóns armadas de un e outro 
· bándo polo que defendé a preséncia nas conversas dos p9,rti~ 

dos que, nun momento dádo, poidan actuar como interlocutores 
destes grupos.• 

. · ... - ¡ 

Primeira manifestación 
de colonos xudeus contra Netaniahu 
"Nós elevámoste ao poder e non tes direito a te desviar nen da · 
ide91oxia nen das tuas promesas eleitorais". ~aixo este lema 
ce·ntos de activistas dos asentamentos xudeus da beira esquer
·da do Xordán manifestaronse ~ pasada semana en Xerusalén. 
Trátase da primeira manifestación dos colonos dos asentamen
tos de Xúdea e Samária contra o líder'direitista israelí, ao que ta
mén criticaron duramente pala reunión que mantivo o pasado dia 
5 co presidente da Autoridade Nacional Palestina, laser Arafat. 

Nesa xuntanza, Arafat e Netaniahu decidiron que a retirada mili
tar israéli de Hebrón, na que residen 130.000 palestinos e 530 
.xudeus, comezaria a ser negociada no seo da Comisión Mista. 
Os colonos -opoñense a entregar Hebrón aos palestinos por 
cuestións relixiosas, xa que consideran que nela está soterrado 
~braham -(fundador do XÍ..Jdaismo) e tamén por cuestións de S8-
guridade. Aseguran·que se cfexércit9 israeli abandona a cidade 
terán que ser os próprios c0lonos ·os que a deferidan e auguran 
que "haberá-unha carnicería". :_ '_ -

A retirada de Hebrón tqmén é rexeitada polo Partido Nacional Re-
,_ lixioso (MAFDAL), &ócio de·UKUD de Netaniahu no governo isra

elí. Os líderes deste partido ameazan ao primeiro ministro con 
romper a coalición governamental se permite que a cidade quede 
baixo o control da policia palestina.• 

. - ~ ' '· ' ~ ~ 
: •. t-:-

O G-7 preocupado 
-pola deforestación da Amazonia 
_Cada minuto .. desaparecen no Brasil 29 hectáreas ·de bosque. 
·amazónico (unha área eqüivalente a uns cuarenta campos de fut- · 
bol) _e. cada ano destruénse 1 s; 4 millóns de hectáreas, o que po
de_ ter drásticas consecuén'<;ias sobre o clima global. A deforesta
ción da selva amazónica brasileira, · até o de agora unrcamente 
der:iunciada palas organizacións ecoloxistas, indixenas e eampo
nesas, é xa un motivo de préocupación para ás países máis in
dustrializados do mundo que a pasada semana celebraban unha 
reunión _ con .expertos do. Banco Mundial para an~lisar os efectos 
desastrosos que a destrución da Amazonia vai contevar sobre o 
clima e, conseguintemente, ~obre a economia mundial. 

Hai dous anos o G-7 iniciou un proceso de conservación da sel
va que, a vista dos dados expostos nesa xuntanza, non está a 
dar os froitos desexados ao non consegüer frear o incesante de
terioro dos bascas tropicais. Na reunión aprobouse a proposta . 
do ministro alemán de Cooperación Económica, pola·que, o G-7 · 
investirá até o ano 1999, 290 millóns de dólares nun novo pro
grama de recuperación da selva. Os outrora defensores a ultran
za da explotación madereira avogan pola agricultura como mé
dio para facilitar a recuperación amazónica • 
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Agora desde o 
establishment 
promociónase a 
roupa dos rapeiros 
norte-americanqs; o 
que viste son os 
pantaláns caídos, as 
viseiras descolocadas 
e as camisetas de 
Malcom X. Vaf chegar 
odia no que a 
garabata sexa u11ha 
prenda 
contestatária. 

O que omite o poder 
é· que nos Estados 
Unidos, no$ institutos 
nos que os alunas 
van vestidos 3.Si, hai 
detectores de nietais 
para impedi~ o aceso 
con armas. 
Agardemos .que aos 
modistos non lles dea 
polo realismo e 
regalen pistolas aos 
rapaces. 

Non é casual que 
Takekazu Asaka 
publicase o 
Vocabulário Básico 
da Lí ngua Galega. No 
Xapón-ollan moito 
para a Galiza.--0 
Partido Conservador 
chámase Shinseito, o 
partido de tendéncia 
budista é o Komeito, 

. ·o Partido Libera! 
1 Demócrata, de 
1 carácter conservador, 

· ·: é o Ximinto. Cos 
1 nomes de. perso·as 
1 sucede o mesmo: é 
1 famos.o o motorista 
1 Sakamoto e un ex 
1 primeiro ministró 
1 chámase Hosokawa 
1 Morihiro. Xa verás .; 

cando descobran 
que aqui vive 
Apagahalus Marité. 
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A remodelación 
do Museu do Prado 
A cohesión artística 
do Estado . -'.' 
Todavía está "quer:ite'; a resolu-· 
ción do xuri que declarou deser
to o concurso para a remodela
ción e ampliación do Museu do 
Prado, (presupostada en mais 

· de ¡20.000 millóns de Pta:!), e 
na que partici-
paron riláis dG · 
500 proxectos 
presentados, 
é de supoñer, 
pelos arqui
tectos máis 
prestixiosos 
do mundo. 

A razón fun
damental do 
proxecto de 
remodelación 
e ampliación 

· era a de po
der dar cabida 
no Museu a 
todas aquelas 
obras que 
nestes intres 
están deppsi
tadas nos so-
tos do Museu, 

Nestes tempos 
de recortes 
na produción · 
leiteira, nos 
gastos sociais ... 
é lícito que se 
gasten 20.000 
millónsna. 
remodelación e 
ampliación do 
Museudo 
Prado? 

e que calcules fiábeis estiman 
que por cada cadro exposto ac
·tual mente no Museu, hai seis, 
que non se poden expoñer ao 
público, por falla de espácio.-

Eu pregunto: Nestes tempos de 
recortes ria produción leiteira, 
en moitos gastos sociais, de 
conxelacións salariais, de apre
tarse o cinturón, etc. é lícitG que 
se gaste!') eses 20.000 millóns 
de Pta.? E lícito que todo ese in
xente património artístico, de 
propriedade pública esté ubica
do, única e exclusivamente, en 
Madrid? Eu considero que: 

1 º.- Se o patrimonio artístico 
gardaqo no Museu do Prado é 
patrimonio do Estado; é dicer, é 
de todos os cidadáns do Estado 
·Español; 

2º.- Se o Museu do Prado é un 
dos museus máis ricos -artísti
cament~ do mundo, pola can
tidade e calidade do ~eu pa_tri
monio, e; 

3º.- Se existen problemas físi
cos de espácio e de armacena
mento no ~useu do Prado; 

· lgoal que se pide a cohesión e a 
- solidariedade interauto·nómica 
·no aspect_o financeiro; por qué 
non se demanda a coesión ar
tística e a solidaridade entre to
das as 'nacións e autonomias do 
Estado español e se redistribue, 

·o máis equitativamente que se
xa posíbel, eses fundos que "so
bran" .no Museu dQ Prado?, de 
entrada aforraríanse os 20.opo 
millóns, que custa a ampliación, 
e ao mesmo tempo; canto non 
gan.arian no aspeéto artístico e 
cultural todas as auronomias 
que recibirian, Gayas, Picassos, 
Mirós, Velázquez, Zurbaráns, 

Manuel Abeledo, 
presidente da 
Deputación de 
Pontevedra, considera 
á institución un couto 

- Murillos, Boscos, etc. etc.?, co
mo repercutiría como reclamo, 
no sector turístico, a redistribu
ción deses excedentes e que o 
Museu da Deputación Provincial 
de Lugo, Ourense, Albacete, 
etc. por exemplo; dispuxeran de 
algun Goya, Picasso, ... ? 

· Por qué o BNG non plantexa 
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unha alternativa, contra o derro
che e o despilfarro de cartos, 
que supón a reforma e amplia- . 
ción do Museu do Prado e a 
centraliiación do Património ar-
tístico, en Madrid?• · · 

UN ACCIONISTA DE A.N.T. 
(SANTIAGO) 

Falando 
dos incéndios e 
da política forestal 
daXunta 
Na Galiza ternos de 1960-70 
máis de 3.000 lumes, de 1970-
80 máis de 17.000 lumes, de 
1980-90 máis de 38.000 
lumes<1i. Galiza ven atur.ando un 
crecimento constante dos incén
dios causada por unha crise das· 
· estrut~ras agrárias e do mundo 

, . . , . . E: 
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rural en xeral. O monte arde de
bido a que non é rendíbel e polo 
tanto non hai quen o coide, a 
administración é culpábel pois 
non e capaz de artellar unha es
trut_ura de produción racional. 
Pero q~en incendia o monte? 

A meu xuízo, os incendiarios 
son: 1) Persoas que viven no 
mei_o rural (conflitos de proprie
tários, liortas pelas leiras, rivali
dades entre coutos de caza, des
contento contra da política fores
tal da administración, queimas 
incontroladas de rastrollos , inten
tos de espantar as feras como 
xabarins e raposas, queimas de 
montes para producir pastos pa
ra o gando). 2) Perturbados 
mentais que recorren ao incén
dio (pirómanos que se deleitan 
vendo o lume e as lapas). 3) ln
dustriais relacionados co sector 
da madeira (baixa do prezo, es
tender a superfície adicada ao 
eucalipto). 4) Especuladores de 
terrees (reconverter superfícies 
forestais en 1Jrbanizábeis nas 
áreas próximas ás cidades). 5) 
Traballadores encargados da ex
_tinción dos Jumes (a loita contra 
os incendios 
desenvolveuse 
nunha das 
grandes em- Mentras os 
presas de ser-
ví c i os). 6) 
Contraband is
tas de droga 
(o lume recia
maria a aten
ción das auto
ridades, esto 
ten -· fundamen
to so para car
tas _zonas ex-
tratéxicas). Os 
incendios fo-

lumes al'l'a$Bn 
polo país 
adiante, Fraga 
de esmolante 
polos 
ministérios 

restais podémolos dividir en tres 
grupos: 1) Naturais, como coma 
os producidos polos · lóstregos, 
1 % do total. 2) Accidentais, coma 
foguei ras e pitillos mal apagados, 
pero por riba de todo queimas de 
rastrollos, 30% do total. 3) Inten
cionados o 70% restante basica
mente provocados pola povoa
ción rural. Ainda que existen "ga
ravanzos negros" entre os made
reiros e os traballadores fores-
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tais, a maioria das persoas que 
compoñen os colectivos son 
enteiramente inocentes de todas 
as culpas. Polo tanto ternos que 
decatarnos que o miolo do pro
blema é causado polos campes,i
ño$, está claro que non todos os 
eles son incendiários por nature
za e son maioria os que padecen 
os lumes directamente causán
dolles moitisimos prexuízos. Os 
tolambeiros son unha minoria 
moi capaz de calquer causa, que 
desde a análise da socioloxia co
rresponde ao seguinte perfil: Va
róns, maiores de 50 anos, ven
cellados ao sector agrário, ubica
dos no meio rural, con baixos ní
veis de renda, de escasa cultura. 
con problemas coas bebidas al
cólicas, asemade en conflito per
manente cos seus viciños, politi
camente de ultradireitas. Ese é o 
submundo que vota ledamente 
ao PP de don Manuel. 

Mentras os lumes arrasan polo 
país adiante, Fraga de esmolan
te polos ministérios, brevísimas 
antaruxadas mais próprias do li
bro Guines das paiasadas que 
da actividade dun pol ítico sério 
que sabe o que necesita Gal~za. 
Coa "danza de ministerios" algun 
xa presuntamente corrupto, ase
méllase ao escaravello tenebrio 
obscurus ao que Roa Bastos na 
sua novelé1 O supremo fornecia 
co don da omnipresencia. 

Permítaseme rematar cunha cita 
do libro O atraso ecónomico da 
Galiza de X . M. Beiras , ed. 
1995, paxina 196: "O pantasmal 
Plan Forestal da Xunta fraguián 
determina que esas pautas abe
rrantes de usos do monte e con
figuración de masas forestais se 
reproduzcan desta vez por von
tade política do poder institucio
nal , coas gravísimas consecuen
cias, cada vez máis difícilmente 
reversíbeis, que o país, o seu 
meio, os seus recursos, e os 
seus habitantes, seguen a pade
cer de maneira xa endémica" .• 

GONZALO BLANCO V AZQUEZ 
(ÜUREN E) 

(1) Estatist icas da Xunta (Conselleri a 
Agricultura) 
Fonte bibliografica: 
Os incendios forestais. 
Ed . Xerais 1992. 

Criticas e 
gaiteiros cstrelados 
·Pois sí , Berta Areeiro tés toda a 
razón, aqui na Galiza non só a 
xente menos enterada do asun
to, senón tamén a meirande 
parte dos meios de comunica
ción, e mais concretamente ésta 
A Nosa Terra, que con tanta 
"forza" mercamos todas as se
manas poñendo nela toda a no
sa ilusión, porque é o transmisor 
que mellar se identifica coa na
sa cultura, pois sí dígoche, que 
parece que sé ven da nosa mú
sica aquela que sae con mais 
forza, aquela que sae con máis 
ca~tos investidos pelas empre
sas de publicidade para que se 
lle faga caso, otnitindo case cal
quer comentário e, por suposto 
calquer crítica discográfica dos 
grupos máis tradicionais ( Cem
pes, Treixadura, Durindaina, 
etc., etc., etc.) . Como se estos 
fosen os. irmáns pobres da mú
sica, eses que andan pelas co
rredoi ras facendo o chiste da 
festa. Pois ben-," deses gaiteiri
ños . é precisamente de onde 
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A UniVersidade pública é .iglÍaÍ para todos? 

Oiga Salgueiro Isabel Taboada Manuel López Milagros Huerta Francisco Pampin 

Es tu dante Mestra Traballador da construción Ama de casa Estudante 

Cr o que non todo o 
mundo pode acceder . Por 
unha banda están as pro, 
ba d acce o, que xa li, 
mitan e qu tán moi 
mal. Pola outra e tán o 
problemas dos custes, por, 
que ainda que hai bolsas 
non todo os que as nece, 
itan as reciben ou as reci, 

ben tarde. Tamén hai 
moitos que no as necesi, 
tan tanto e porén as teñen 

·concedidas. • 

Se teñen bolsas ben, pero 
enón é imposíbel que 
exa igual para todo . Pó, 

dese ir á universidade, 
porque o pior non é a 
matrícula, máis caro son 
libros e fotocópias. Ho, 
xendia case todos o ra, 
pace estudan por fotocó, 
pias. Ademais, se tes que 
trasladarte tamén hai que 
sumar o aloxamento, asi 
que a universidade non é 
igual para todos.• 

O soldo non me permite 
mandar aos fillos á univer, 
sidade, así que non creo 
que sexa igual para todos. 
Os libros son moi caros e 
son moitas causas as que 
hai que pagar, matrículas, 
mateóal, transporte. Din, 
lles estudos aos meus, fo, 
ron ao instituto pero para 
a universidade xa non ha, 
bia cartas. Tampouco qui-
xeron, pero tampouco po, 
deria mandalos. • 

Non, para nada. Con un 
salario ímax:ínese, se hai 
que pagar lihros, m-atrf, 
cula, fotocópias e, ·logo 
tes sorte de ser de Santía, 
go, A Coruña o de Vigo 
porque senón súmalle o 
aloxamento e as comi, 
das. lso de que todo o 
mundo pode estudar non 
é certo, e discutoo con 
quen sexa. Non sendo 
que entren vários soldos 
ou un moi bon, nada.• 

As matrículas e os libros 
non todo o mundo os po, 
de pagar. A matrícula po, 
de rondar as 80.000 ou 
100:000 pesetas, por 
éxemplo en medicina e 
despois os libros, que ou te 
reventas a facer fotocópias 
ou senón tes que pagar 
arredor de 20.000 por ca, 
da un. É cerro que podes 
ir á biblioteca pero só os 
podes consultar e sempre 
te fai falla algun na casa.• 

beben case que todos os "mara
villosos" grupos que trunfan en
tre a nosa mocidade. Porque 
son eles aos únicos aos que se 
lles pode chamar gaiteiros, e 
non aos que 
andan polas 
estrelas , que 

~~~e~~~i~~~ Os gaiteiros non 
"divinos " e sefan nen no · 
cuns dedos conservatório, 
nerviosos que 
máis ben pa- nen nos 
recen metra-
1 letas - que 
en todo caso 
semellan ser 
instrumentis

cenários, senón 
aqui abaixo, na 
teniña, tocando 

tas doutro pa- nas romanas 
ís (country)-
pero que nun-
ca se poderán 
chamar gaiteiros. Os gaiteiros 
non se fan nen no conservató
rio, nen nos cenários, (nen no 
ceo), senón aquí abaixo, na te
rriña, tocando nas remarías, to
mando unha taza de viño, talan
do co paisano, facendo pasaco
rredoiras, e senda, polo tanto, o 
que aleda ao povo, estando ao 
seu mesmo nível, e non estre
lándose co "marketing" e coa 
triste publicidade que só serve, 
na meirande parte das veces, 

· para enganar aos que non es-
tán ao· tahto do asunto. l 

Por suposto non lles pido a 
eses críticos un periodismo de 
inve~tigación, pero si un reflexo ·, 
xusto do márs significativo que 
hcti dentro da nosa música.• 

LUIS MOl.JRIÑO 
(COMPOSTELA) 

David Balsa é o 
mistério de interior 
Desde o de Diz 'com os marin
hei ros do Morrac;o, n·inguém 
imaginava que tam aginha have
ria outro candidato ao prén:io 

Baeza, no concurso de ·interpre
tac;om "Pepe Navarro". Parez 
ser que com o cámbio de pesso
eiro na poltrona do império, a al
gum tuncionário político-juvenil 
lhe cortárom a· partida no minis
térío de interior.-Assim é a vida, 
e assim se agradecem os ser
vic;os realizados oa causa contra 
a dissidencia separatista galega. 
O que resulta surprendente é- o 
grau de mediocridade e cerrilis
mo á hora de ingeniá-las para 
seguir cobr.;:mdo dos fundos do 
ministério. t: incrível, a sua chu
lería colonialista lhes deve fazer 
achar-se no direito de se rir des
'caradamente da inteligencia do_ 
povo galega. Nom lhes chega 

com chulear-nos, 
que pensam que 
somos "gilipolhas" 
e tontos/as úteis. 

Raríssimo que si
gam _no trabalho 
de intoxicac;om 

. utilizando a um 
encefalograma 
plano, represen-

Chegará o dia_em que acuse 
aos e ás indejlendentistas 

· de ter umha tara celular 
hereditária comprovada· 
pessoalmente depo·is de 
intensas sessons de tortura? 

devem aodar de 
quadros juvenis, 
quando permitem 
que frustrados e 
doentes de alz
heimer tratem de 
proteger a "la ju
ventud gallega" 
do ferrível e per-
verso movimento 
juvenil indepen

tante do reino dos descerebra
dos, pois nem engana nem asus
ta com as suas patranhas. Che
gará o día em que acuse aos/as 
independentistas de ter umha ta
ra celular hereditária comprova
da pessoalmente depois de in
tensas sessons de tortura? Mal 

dentista: Nom taremos de .um es
quizofrénico um mártir, nias lem
bremos que quem possue co
nectado o cu com a cabec;a, 
quando pensa algo a caga.+ 

. R.A. RODRIGUES GARCIA 
(ÜURENSE) 

' . CATÁLOGO A:NOSATERBA 
Solicíteo gratuitamente ao telf. (986) 43 38 30 

Todos os· libros e as publi~aci,óns 
,de· Edicións A Nosa Terrá, 

" · po~e átopalos 
permanentemente-

nestas 40 JibrarJas 

~· _. · de_· to~~ · o _,-
~ - _- p~IS. 

E D 1C1 Ó N·s ~ 
AIIOSA!IBBA 

A Coruña 

Couceiro 11 . A Coruña 
Arenas. A Coruña 
Lume. A Coru'ña 
Colón . A 'Coruña 

Couceiro. Santiago 
Pedreira. Santiago 
Sargadelos. Ferro/ 
Helios-. Ferro/ -

Ponteve~ra 

Escolma. Pontevedra 
Michelena . Pontevedra 
Paz. Pontevedra 
Seoane. Pontevedra 

Vernet . Baionq . 
_·Bibfos.- Tui 

Atlántica. A Guarda 
Dalvi. La/in 

Nós. A Coruña 
Hernández. A Coruña 
·sargadelos. Santiago 
Follas Novas:. Santiago 
Encontros . Santiago 

Brañas. Carbal/o 
Sementeira. Noia 
Cunqueiro. Portedeume 
Do Neno. As Pontes 

. Maxtor. Vig9 
Cartabón. Vigo 
Librouro. Vigo 
Sargadelos. Vigo 
Limiar·. Vilagarcío 

Lugo 

Souto. Lugo 
Biblos. Lugo 
Aguirre. Lugo 
Segrel. Vi/alba 

privado. Nunha 
reunión do seu partido 
dixo que, "corno-xa 
estamos en campaña, 
irnos volcarnos cos 
alcaldes do -~ P para 
que emp~cen a 
tr~ballar no campo 
eleitoral". Chaparrita · 
nunca foi tan 
explícito. 

Para o alcalde de 
Monforte, :Nazário -Pin, 
do PP, a criazón dun 
rexisto de parell~s 
de feito "non é un 
problema urxente e 

~ ocuparia aos 
fu ncionários que 
traballan en proxeCtos 
de máis calado 

- económico e social". 
Que ande con ollo 
Nazárto Pin, xa dixo 
Fraga que na Galiza 
non hai pro~lemas e 
ql:Je o país está mellar 
que nunca. 

As autoridades non 
querian escoitar o hino 
catalán ao entregar o 
trofeo dq Gran Prémio 
de Catalunya de 
Motociclismo, por iso 
mandaron ao rei e 
proibiron que sonase 
xunto ao español, 
como sucedeu o ano 
pasado ao premiar a 
Crivillé. Nesta edición, 
cando Carlos Checa 

Porta da Vilo. Viveiro · 
Xistrql: Monforte 

Ourense 

Tqrga. Ourense 
Stylo . Ourense 
A Nova. Oure~se · 
Epi. O Carballiñ'? 

.. 
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1 atravesóu a liña de 
1 · meta, E.Is Segadors 
1 sonou na volta d~ 
•• 
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honra. Foi piar o 

1 remédio. · La Voz e Suso Sanmartin , 
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o nacionalismo 

Xesus Pérez· Varela 
anda a caqa paso 
máis atarefado, 
sobretodo desqu~ é 
conselleiro de Cultura 
e Comuni.~ación 
Social. Agora tamén 
ten que intrigar nos 
interiores oo partido 
ademais de turrar dos 

lmaxinemos que eu saio ·á rúa e. 
vou pre_guntando de qué ideolo
xia son o ABC e La Voz de Gali
cia; o cidadán médio respostaria_. 

-con toda probabilidáde que o -· 
ABC é un xornal de direitas (o 
cal seria un euf~!'Tlismo) .e qµe __ 
La Voz-non ten unha-1-iña ideoló- -
xica definida. Nesto ·último este 
cidadán médio estaría, pensqu 

.+. -- -; ' . • 
·:_. .., 

• eu, errado. 

. meios de , . 
. comunicación social 
para lles tapar _a 

La Voz de· Ga!icia é, en -contra 
do que o seu nome indiGa, un 
xornal que siléncia deliberada- -
mehte a voz · 
do nacionalis-
mo galegq, 

,. 
"-!;-- • • • •••• 

. non só no tra- La Voz de 
·tamerito sem-
p re sesgad o Galicia sile~ci~::: · boca. Ultimanienté os 

desmentidos 
oficiais son máis 
contundentes que -

· que lle dá ás deliberaqaine~_te . --
notícias, . mais . ~ . . , 
tamén e es- a VOZ do .. 
peclalmente, , nacionalismo 

-~~n - arrngo~ as1 
· . quen 'necesita_ i.nimigos? nas suas co- · - . nunca. laboracións.. galega 

Este . xornal 

. .. 

dá ·abeiro a 
toda caste de 

...,_ -
.f. 

· Julio Anguita, ainda 
que non queria, fixo 
algo polo consenso. 
A raiz das·suas 
declaracións sobre o 
papel institucional 
que debe cumprir o 
rei, partidos e xornais 
fixeron causa comun 
en defensa da sua 
maxestade e 

colaboradores e articu~ista~, 
sempre e cando non s~xan 
dunha cqrda determinada p_or
q u e ne::ie _caso, xa se sahe, 
mellar non darlles can€ha rion 
sexa que o lea alguéri. ,. 

nas columnas .desta edición as· 
Resulta curioso comprooar que · . loubanzas ihiríterrump_id~s e 
os artigas publicados en galega mesmo ~descaradas ao insigne 
neste xornal abranx.en temas alcalde da c1dade, D. Paco 
tais como a literatura e arte, tea- Vázquez, que ser:nella ter aos 
loxia, cotidiania, etc. Mais nunca seus me.llores ami.sos_ metidos 
hai unha colaboración en galega a xornal1stas. Pero amda non 
sobre política,. e men?s d~sde fica ai a _c?~sa; escribe t~mé~ 
unha perspectiva nac1onahsta. ne~t'.1 ed1c1on un tal _Jesus M-

. manipularon a .rabiar. 
De feito, a adscripción política Re1r_iz. Rey; quen .. ad1c~ o s_e~ 
dos galeguistas que publican en espacio a contar fazanas beh-

Daba gusto ver 
desfilar ao País e ao 
Mundo"fundidiños -
nun abrazo.+ 

La Voz é manifesta: Casares e cas" de. toda caste, facendo 
Díaz Pardo-PSOE; X. Alonso gala dun militarismo casposo e 
Montero-IU: caduco xa máis que superado: 

· Abonda con dicer qoe recente-
A cousa é ainda máis lá.mentá-: mente loubaba aos heroes . da 
bel se ternos en canta as apor- División Azul e ao egréxio xe-
tacións que po,den lerse na neral Millán Astray. Ler para 
edición da Coruña. Proliferan creer. 

Nome ................... · ................. : ApelidoS- ........ : ................ . . 

Ende.rezo ... : .. : .... : ...... ................... .. :.: .............. ~ .......... .-...... . 

............................ .............................. ..... , ... .......... .... ..... ......... . 

God. Postal ...... : ...................... Teléfono ........... ~ .............. . 

Povoación ...... :.: ......... -. .. , .... , ..... N.l.F. : .............................. . 

Província ..................... ~ .......... -País ..... : .................. : ...... : .. 

• · Suscrébor:ne a A Nasa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) 
pór un ano/semestre ao prezo de: 

. Galiza/Estado/Portugal ....... .. ........ e.900 pta./ano ... .... 4.500 pta./semestre 

Europa ...... : ........... : ................ , ...... 10.920 

América e re~to do mundo : .. ........ 13.080 

a) Subscricións para p Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

D .Cheque ~ancário adxunto · 

D Xiro lntérnacional a nome de 
- A NOSA TERRA. Ap'artado '1371 Vi~o . 

PAGO DOMÍCILIAOO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras ...... .................................................. ,., .. . 

Conta ·o~ Libreta l -1 1 1 i [ITTJ [IJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ................................ '. ...... ...... -. ......... ... .................... .-......... . 

..... . : .............. .. ............. : .......... ...... Nº 'Sucursal ....................... ' .. . 

PÓvoación ................................... Provincia ........................... : .. · 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miñ<n;onta. 0s 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A ,Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (S INATURA) 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

i ....... . 

Penso que somos moitos os 
que debecemos porque Galiza 
chegue a ter un dia unha autén-
tica voz de seu.+ ' 

ROBERTO DACOSTA TABOAS 
(A CORUÑA) 

Discurso nacional e 
relixioso 
No número 743 (12 de Setem
bro de 1996), f':. Nosa Terra pu

. blica um artigo a M.~. Queizán 
que merece algumas apostilas . 
A autora critica a "religiosidade" 

1
1 19 DE SETEMBRO DE .1996 

que transitá· o "nacionalismo" e, 
afinal, exorta veemente a supri
mir "esa terminoloxía e todos os 
factores ·de írracionalidade e 
buscar un discurso .científico 
que, necesariamente, ten que 
ser aberto e non dogmático etc." 

Entre outras considera96.~s -que 
faria, acho que a autora esque
ce o facto fundamental, fundan
te, do nacionalismo -que justa
mente consiste em substituir o 
Reino 'pela Na9áo, a soberania 
individual e vicári.a do Rei pela 
nacional, coletiva ,e suposta
mente autónoma. E pret~nsáo 
que hoje-, na ~·nación española", 
se ve afundir nas ramas mais 
paradoxais: O Pavo soberano 
náo é quem de conhecer os se
gredos da Nagao; os represen
tantes da Nagáo nao sáo quem 
de responder perante os seus 
representados de presumíveis 
delitos. Etc. 

Que é tuda isso senáo sacrali
zagáo total e absoluta, tanta ou 
mais do que .a soberania do An
tigo Regime? 

Dirá alguém que a Nagao gale
ga náo pode cair nessas contra
d ig6es, que, quando existir co
mo Estado independente, náo 
será, nao poderá ser assim. E 
neste lugar . cabem todas essas 
apelagóes a racionalidade em 
que incide M. X. Queizán. 

Quer dizer: reconhece-se que a 
Galiza, enquanto nac;áo, ainda 
está a construir-se e/ou verte
brar-se; ainda é projeto sem se 
verificar. Daquela as quest6es 
que sobre a nagáo levantemos 
atingirao a utopia, as propostas 
racionais e mesmo científicas 
que tornarem real a Galiza. 

Dito por outras palavras: O de
bate nácional , por muito ·aberto 
que se disser, será sobre o que 
ainda náo é, sobre o náo empíri
co, sobre realidades que conce
bidas possam chegar a ser, mas 
com certeza Dáo- sáo . 

Portante, o discurso sobre a 
nagáo, a Galiza, é justamente 
equiparável ao discurso religio
so ou , antes, ao discurso da re
flexáo religio-
sa: Trata do 
real que ain
da náo é para 
o conformar 
segundo juí
zos de valor, ' 
nao imanen
ciais ou trans
cendentes , 
sobre o '1 ue 
deve ser e 
como deVe 
ser a Galizé;l , 
a sociedade 
galega,· cada 
um da/os 
mulheres e 
homens gale
g·a/os. 

O discurso 
sobre a na~o, é 
justamente 
equiparável ao 
discurso 
religioso: Trata 
do real que 
ainda nao é para 
o conformar 
segundo juízos 
_ d-e valor, nao 
imanenciais ou 

Pretender o t d t 
contrário é ranscen en e.s 
cair e recair 
no possibilis-
mo, quer di- . 
zer, no discurso e prática na
cionais já feítos: Nos iánques , 
mais do que nos espanhóis; nos 
espanhói's sem dúvida; nos au
tonómicos , que garantem a 
existencia espanhola de "Gali-_ 
cia". Es·ses estáo plenamente 

- elaborados, militarmente. p_ara 
acreditar néssas "verdades" náo 
se precisa fé, apenas medo e 
covardia. ·+ 

ANTONIO GJ.I ... HERNANDEZ 
. (CORUNHA) 
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O fracaso da porrrlalización, telón· de fundo 
da.comemoración do XXV aniversário doILG 
Celebra o I Congreso Interna~ional A Lingua Galega. História :e A.ctualidade 

-0- CARME VIDAL · 

O 25º aniversário da creadÓn 
do Instituto da Lingua Galega 
(ILG) está a ser · conmemorado 
esta semana en Compostela coa 
organización do Congreso Jn, 
ternacional, primeiro promovi, 
do pola institución, A Ling~a 
Galega. Histói:ia e Actualidade. 
Ségundo sinalou na inaugura, 
ción o Geu director: Antón San, 
tamarina é preciso o debate so, 
bre a língua e o própria institu, 
ción. Resultou significativo o 
balance negativo en torno á 
normalización, moi retrasada 
co dados oficiais na man. 

A pe are de e apre entar, e
guindo o rumo do próprio ob
xecti o do instituto, como un 
encentro de inve tigación ao 
que e tán asi tindo mái de 600 
participante , no recomo inelu-

íb l latexan tre temas funda
mentai : a falta de vontade polí
tica da Xunta para pular pela 
normalización lingüí tica, de -
poL de. anali ar o dado de te 
cuarro de século; o imporrante 
e forzo investigadore do ILG 
nun momento no que a sua lon
ga traxectória non ben definiu o 
papel que de envolverá no futu
ro despoi da creación do Centro 
Ramón Piñeiro, e, por último, o 
feito de que o Instituto dá uni
lateralmente por pechado neste 
congre o confronto entre nor
mativa e e pre enta como he
xemónico na oficialidade da lfn
gua, como e puxo de manife to 
tanto na con titución do pr gra
ma corn na au éncia t tal de 
de ate pr mo ido obr tema. 

néncia de carácter 
tir n p lo debate 

fil lóxic , árnbit da ocio
lingüfstica riv tarnén pre én
cia no Congreso que se articula 
fundarnentalm nte mediante a 
ap rtación v luntárias do in
vestigad re . Cinco comunica
ción simultáneas achegan aos 
c ngre i tas a diver o aspecto 
da fnvestigación sobre a língua 
que se completan no programa 
coas mesas redondas e confe, 
réncia configuradas polo ILG 
na busca da preséncia dos gran
des investigadores -Dieter Kre
mer, Ivo Castro, Zarko Mulja
cic, Díaz y Díaz e membros do 
próprio ILG- e do deb~te sobre 
-temas de actualidade. E nas tá
boas nas que se están a debater 
temas xenéricos como a situa
ción da língua no ensino, os 
meios de comunicación, a so
ciolihgüística ou a literatura, 
onde a falta de crítica a respei
to da auséncia de consenso nor
mativo no país se fai máis cha
mativa. Só un repaso dos con
vidados para falar de literatura -
Darío Xohán Cabana, Antón 
Figueroa, Xosé Luís Mendez Pe
rrín e Antó.n Reixa- abonda· pa
ra botar en· falta a pres~ncia do 
conflito que o desacorde én 
canto á normativa segue a pro
ducir na escrita galega. 

Baixa do uso 

A análise dos deficientes esfor
zos desenvolvidos desde instán
cias oficiais para promover o uso 
da l íngua galega están a ser -o 
ámbito principal de crítica entre 
o relatores do congreso. No ei
do do ensino, o incumprimenro 
da legalidade vixente -mesmo 
senda esta insuficiente- foi ava
liado como unha deixación de 
funcións que evidéncia a falta de 
compromi o político do govemo 
da Xunta coa língt.ra. O profesor 
e membro de Nova Escola 
Galega, Antón Costa, ademáis 
de poñer obre a me a a baixa no 
u o da língua nos tramos inferio
res de idade e o descenso da tras
mi ión xeracional, alertou sobre 
a falta de "tensión galeguizadora 
e demanda social explícita" en 
relación a épocas anteriores. 

Ó telón de fundo volvían ser os 
dados tirados do. Mapa Sociolin
güístico -do que se anúncia a pu
blicación próxima do terceiro 
volume- que, se ben falan dunha 
crecente simpatia cara a língua 
non agachan .o descenso no seu 
uso, o que levou ao ensinante 
Henrique Harguindey a d.icer 
que a pefidéncia estase a dar na 
auséncia de mecanismos que tra
duzan a "simpatía en cornpetén
cia lingüística na práctica" _para 
o que borou man da frase de 
Castelac referida á emigración 
"si, si, pero a xente vaise". o 
motor de normalización no que 
se poderia converter o ~nsir\o 
contrasta co estado dunha escola 
q~e "segue a ser" castelanizadora" 
ao dicer de Agustin Fetnández 
Paz quen lamentou o "consenso 

·de que estamos moi ben, cando 
estamos · moi . lonxe a inda do que 
marca a lexislación". · 

A ar:tual si~ua~ión foi defi-nítla 
polo sodoli.ngüista Manuel Por-

tas como de "glotofáxia ou cani- . 1 televisión catalaná. és aspectos 
baliStllo lingüístico" con "ausén- _ , lingü-ísticos· do ~nte ptfblico sú-
cia de política lingüística, o que manse ªº que chamou t.inl}a 
significá uñ apoio decidido ·ao_ "programación desgareguizado-
mantemento da situación ac- ra". con con t igos e pro-tago-
tual'1 que non cambiara mentres nistas aJleos ao país, 
"non se asuma a normalización 
desde os ámbitos nos que há·i 
competéncia para a aplicación 
da lexislación". Portas fixo pú

. blica a sua experiéncia como di-· 
rector dun centro de ensino 
méio no que, despois de remitir 
á administración educativa un 
informe sobre a· situación de in
cumprimento do decreto lexisla
tivo de uso do galegó, recibiu "a 
calada por resposta" mentres no 
coléxio de Palmeira o cumpri
mento da normativa vixente 
provocou a inspección do cen
tro e o intento de botar abaixo o 
.plano docente tendo que ser os 
própriós pais ·e nais de alumno~, 
xunto coa equipa directiva, . 
quen fixesen gardar a legalidad~. 

Outros ámbitos, especialmente 
significativos á hora .de afrontar · 
unha política lingüística nor
malizadora, están tamén a que- . 
dar en entredito no congreso. ·· 
Á análise de Paula Cons e Edit 
Pazó da pouca presénéia do ga
le go na publicidade habida 
canta as enquisas que falan da 
sua aceitación sen perxuizos pa
ra os anunciantes, sumáronse as 
críticas do profesor de Xomalis
mo Xosé Soengas quen tirou re
leváncia a.o papel noi:malizador
da TVG unh.a vez . se desapro
vei taron a:s suas posibilidades 
como meio de comunitac'ión 
público. Soengas fixo tamén 
alusión aos locutores nos que se 
dan comportarrientos lingüísti-

.. cos que responden a un 90% de 
castelán-falantes despois de que 
pasasen un proceso de selección 
no qlfe se desatenden os aspec
tos fonéÜcos do galega, situ.a
ción contrária á que se dá na 

_Presentación de proxectos 

O . congreso está a servir tamén , 
para tirar á luz o profuso traballo . 
ge investigación que os equipos 
do ILG está a desenvolver, en
tre os que destacan.tres gramáti
cas do galega, duas sincr-Órticas e 
unha histórica. A máis curto 
prazo -probabelmente neste 
mesmo ano- canta o ILG sacar a 
chamada gramática de referén
cia que quer "servir de guia a un 
públiCo adulto culto" e será 
equipar?bel no galego ao Esbozo 
da Real Academia Espafiola. En 
canto aos estudos diacrónicos, o 
profesor Xavier Varela apresen
tou a Gramática Histórica que se 
publicará en breve como ma
nual e será resultado dun traba
llo encetado no 1992. Destaca . 
no proxecto a grande importán
cia que se lle dá ao estudo da va
riación dialectal na época me
dieval, querendo ev!denciar o 
que Varela chama o "contraste 
sistemático de textos medievais 
galegas e portugueses". 

Xunto cos .relatórios e as mesas 
redondas, os congresistas teñen 
opoqi.midade de presenciar di
versas actuaciqns musicais que 
van desde unha inostra de rock 
bravu. c~s Diplomáticos Ae.-Monte, 
alto e O Pinto de Herbón -cunha 
aparición tan estelar como bre- · 

·- ve do aplaudido "gaiteiro'1 Manu . 
Chao-, música-popular co grupo 
'Ultreia, un concerto do grupo de 
cámara In ltínere da Un1versida-

- de de Santiago, unha actuación 
de· Milladoiro e a representación 
da obra Como en Irlanda pol0 
Cent'ro Dramático Galego. + 

·Todo a cen 

; PlLAR PALLARES 

Aoi receriteme~te, ~uen ~st~ 
asina tivo que pasar polo quirófanó 
para µnha pequena intervenzón, a · 
terceira do mesmo tipo en. catre 
anos. Pevo de _ser unha das poucas 

·parvas do país qlie podendo 
escoller entre os ~ervizos da 
Seguridade .Social e os da 
medicina privada·através dunha 
rhutualidade -por aquilo do 
funcionariado-, optou polo 
primeiro. Talvez nen sequer OQtei: 
hai unhas estruturas materiai 
sociais, tan decisivas á hora de 
construir a nosa forma de .es.tar na 
vida, que chegan a ter carta de 
natureza. E igual que me parece 
anti-natural que outra persoas -
isto é, outras mulleres- limpen a 
miña casa e arrumen o que eu vou 
desordenando, simplesmente 
porque non pertenzo ao mundo 
dos que son. ·servidos, senón ao dos 
que serviron e ainda serven, sigo 
relacionando coa· 
excepcionalidade e o priviléxió o 
pode acudir :~ un sis!em';l sanltári~ 
ao que_os metJ.s nunca tiveron 
acceso. 

&: me:s: obreiros simbiót;cos, 
mandadeiras, labregos, emigrantes a 
Europa e a Amérfca, leiteiras e 
criadas, de cando ainda se_ , 
chamavan asi, sen adovios. Os fillos 
diversificamo-nos: hai obreiros e hai 
universitários e universitários que 
son ,obreiros; alguns continuan a 
servir e outros poden pagan para 

· que os sirvan. A história de boa 
parte do país. · 

~nha ~isita ao qui~ófano da 
. man da Seguridade Social dá para · 
moito: para rememorar 
bíblicamente a paciéncia de Xob 
-..:....Santo Xo, que dirían os meus
supotrando as penúrias do sistema 
e a desfatachez de al~ns 
profisionais EJUe só lembran que o 
son na sua consulta privada --os 
carros ubran maravillas.-Para 
c;:onstatar unha vez máis a 
conveniéncia terápéutica de "" 
estudantes de Socioloxia e Sócfo
Lingüística, sócios.de Agli, . 
intelectuais miopes, po1íticos e 
reticentes vários acudiren en. , 
excursóns programadas -a.os nasos· 
hospitais para ~escobriren cal é o · -
idioma da nosa xente, que palavras 

. acompañan o seu reto.me da 
anestésia, en que língu~ soñan, 
sofren e esperan. 

cr> . 
0 sobretodo, agora mesmo, para 
comprovar C;On canto descaro é 
desviado o diñeiro público cara a 
medicina privada: a miña operazón 
deveria ter sido realizada por un 

, Servizo de Cirut"Xia sen Ingreso co 
que conta a Seguridade Social. Asi 
foi nas outras ocasións. Pero non: 
carro dia~ nun hospital privado, 
ceas, xantarcs, almorzos, merendas, 

. goteiros inecesários. _Servizos que . 
ineces?ria e relixiosamente pagará a 

' nosa Seguridade Social aos 
pr.oprietários da clínica, en tanto 
pepés e converxentes argallan e 
raca!lean: vinte- pesos por receita, 
uns cantos cartiño máis, xa 
sabemos para quen e contra que.+ 

. ' 

.. 
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fyf orreu Filguelra Valverde, . 
figura intelectual e política da direita ·galega . 
Presid,iu ·até o seu pasamento. o .Cons~llo da Cultura 

'*:X.e:. 

O pasado dia 13 de Seternbro 
rnorria no seu doJilicílio ponte
vedrés, Xosé Filgueira Valverde, 
aos 89 anos de idade. A sua tra, 
xectória intelectual corre para, 
lela a unha preséncia constante 

. na vida política galega, tanto na 
Ditadura corno xa despois du, 
ran e a Autonórnia. 

Filgueira, discípulo directo de 
Losada Oiéguez, pertenceu ao 
grupo dos . fundadores, no a·no 
1923, do Seminário de Estudos 
Galegas, unha iniciativa que 
agrupou a todos aqueles entu' . 
siastas recuperadores da cultura 
galega proscrita e nun momento 
no que o nacionalismo comeza, 
ba a organizarse politicarnente 
arredor das lrmandades da Fala 
que darian despois lugar ao na, 
cemento do Partido Galeguista. 

Filgueira participa destas an, 
gueiras, mais_no periodo republi, 
cano dei.xa traslocir un posicio, 
namento pólítico conservador, 
que o leva a encabezar con Ris.
co a micro,escisión da Direita 
Galeguista, que abomina do 
achegamento ás posicións de es, · 
querda de Castelao, Bóveda ou 
Vítor Casas, que levarian ao ga
leguismo a sumarse no 36 ás filas 
da Fronte Popular ante a evi
déncia do ascensb do fascismo. 

No 1936 taina partido polos su, 
blevados e mané.xase acaida
mente no réxirne de forza im, 
pasto. Sen renunciar. á sua eru
dición sobre. tema galega, capi, 

• 13errogueto e 

Yellow Pixoliñas 
no V Festival 
de Música · 
na ~ronteira · 
O festival de Música na Fronteira, 
organizado pola Asociación Cul, 

· tural de Lauro, convocóu á moci
dade do Porriño a unha nova cita 

.'m4sicai o pasado sábado .. O bo 
tempo permitiu que os son.sao 

_:ait:..e libre enchesen de música un 
· festival que este ano contou coas 

actuacións de Berrogueto e os Ye
·low Pixoliñas. ~on pouco máis 
dun ano de vida peto unha dila, 
tada traxe_ctoria no mundo musi, -
cal galega, os seis cornpoñentes 
_de Berrogueto irrumpiron no ce
nário cun directo entre~ido, 
enérxico e de alta.calidad.e. Para 
a apresentación en Porriño' do 
seu primeiro disco, Naviculária, 
Ber+oguetq cohtou coa cofabora-

. cion dos Gan.tQ.reiros, grupo de 
pandere'iteiros de Cantigcis e Aga, 

-rimos., . Cun directo incorfornisca; • 
letras irónicas e ritmos 
wntundentes osYelow Pixoliffci:; 
pecharon a quinta edición deste 
festival apresentando o selJ últi-

. mo traballo Non pises a herba_. + 

Filgueira Valverde nunha ·das suas últimas aparicións públicas cando a entrega dos 
Pedrón .Je Ouro en Abril deste ano. Á direita, cartai eleitoral das eleicións a Cortes 
de 1970. · 

tanea o mantimento dalgunhas 
institucións como Museu de 
Pontevedra e xunto a Sánd1ez 
Cantón promove a transforma, 
ción dos restos do saqueo a que 
foi sometido o Seminario, no 
Instituto Padre Sarmiento. 

A vocación política de Xosé Fil, 
gueira Valverde permítelle trah, 
sitar por diferentes postas do 
aparello político franquista. É 
durante case unha década alcal, 
de de Pontevedra, e na sua etapa 
inst~lase a factoria de Celulosas 

• Exposiéión 
fotográfica : · 
en homenaxe 
a Avilés 
de Taramancos 
A Gáleria Saí:gadelos, en Santía, 
go, acolle durante duas semanas 
upha-rnostra de fotografias en ho, 
menaxe ao escritor Avilés de Ta
ramancos. As fotografiasj obra de 
Maria Esteirán, ilustran a vida do 
escritor e acompáñanse con. 
pequenos fragmentos de máis se; 
senta escritores. Amostra, orga-: 
nizada pala Fundación Celso Emi, 
lio Ferreiro e pala Fundación Cas, 
telao chega a_ Santiago logo de ser 
presentada en Noia: + 

• ·Nova edic.ión 

do Vaklearte . 
O dia doce iha~gÜrnuse na Casa 
da Cultura do Barco a colección 
Valdeané: Este taller, criado.hai 
xa seis ~os baixo .o lema Encon, 
tras coa paisaxe ten corno obxecti, 
vo achegar á arte á paisaxe local a 
trav_és da sua plasmáción do en-

que, candó arreciaron as críticas 
sobre · a desfeita ecolóxica e eco, 
nómica sobre a Ria de Ponteve, 
dra, xustificou en función dos 
pastos de trab_allo criados. Foi 

· tamén procurador en Cortes po, 
lo denominado T ércio Familiar 
e Presidente do Tribunal' Tute, 
lar de Menores· entre outros 
moitos cargos locais. 

Despois xa da implantación ·do 
rexime autonómico, Filgueira 
Valverde tivo a responsabalida, . 
de da Cons~lleria de Cultura, e 

torno na rnultitude de obras dos 
participantes. Para Xavier Seoa, 
ne,-escritor e ctítico de árte, os 
obxectivos da Valdearte son "a 
promoci<?n da pintura, a sensibili
zación da povoación· &on:te ao fe, 
nómeno da arte, a integración 
desea na convivéncia cotiá e ao 
lonxe a hipótese de criación dun 
museu municipal''. Na exposición 
estarán expostes os traballo de 
máis de 70 autores d todo o És
tado, conformando tres ~pocas: as 
arixes, de 1992a1995 e 1996. + 

-~•· Semana 

cultural de Cuba 
en Pontevedra 

· Son CUB Anús é o lema escollido 
pola asociación Amigo~ de Cuba 
para a Semana Cultural de Cuba 
que se celebrará entre o~ días 7 e 
11 de Outubrérno T edtro Principal 
d_~ Pontevedra.-Na inauguración 
dos actos aj:>resentaianse vinte po
emas c;lo libro Hómaxe ao Che iné-

. dito no Estado;espáfiol polo veto 
ae Manuel Fraga E:'lfldo era Minis
tro de Información durante a dita
dura. T amén es~? prevista unha . 
audición musical con Os violins de 
Gala, de Cuba e a proxección do 
filme Os exclÜíbéis de Estela Bravo. 

--Elie€IONE.S 
A PROCURADORES EN CORTES 
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baixo a sua éxida promulgáronse 
as actuis normas ortográficas do 
galega. Nos últimos anos mantí
ñase na presidéncia do Consello 
da Cultura Galega e avaliaba 
coa sua preséncia á Fundación 

' Alfredo Brañas, ligada directa, 
mente ao Partido Popular. 

Antón Santaril.arina -vicepre, 
sidente do Consello da Cultu
ra- e Carlos Valle -director 
do Museu de Pontevedra-, nas 
suas declaracións públicas e dis-' 
cursos funerários, coincidiron 
afirmando que Filgueira teria si, 
do "a meirande figura intelec, 
tual de Galiza despois do Padre 
Sar:miento". Apesar desa glosa é 
de significar a auséncia da sua 
bibliografia do catálogo de edi
toriais corno. Galaxia, de cuxos 
posicionamentos posibilistas nos 
anos 50 mantívose afastado. • 

Na exposición de pintura poderán 
contemplarse 21 obras de Moldes, 
autor do cartel, Laxeiro, Pérez Be, 
llas, Nélida Ferreiro, Martí, "Cho
co'', Macamoros, Alfredo Gutié
rrez, Delarra e Castelao entre ou, 
tros. O recital de poesía Can Cuba 
para todos os tempos, a proxección 
do filme basca-cubano Maite e a 
conferéI).cia,colóqu io As novas 
eanvivéncias can Ernesto Che Gue, 
vara son algunhas das actividades 
que se desenvolverán ao longo do 
programa. A Semana pecharase 
cunha Festa da~música na que ac, 
tuarán· entre outros unha orquesta 
cubana internacional ·e o o grupo 
PaideCana.• 

. • Concedéronse 
,, . 

os premios 
do. XII Concurso 
Galega de BD 
Crestamatia de amor de Francisco 
X. da Silva Irago é a galardonada 
este ano co primeiro prémio do 

,, XII Concu-r;so de Barula Désefüula. 
'_ A história· é, segundo o autor, "un

ha ale_gori;;i de como comeza o 
amoí-'1• As obras premiadas estarán 
~ p3itir-do'4 de Outubro na Casa 
da Xuventude de Ourense. • · 

ANOSA TERRA 

Suso de Toro 
, .. 
inaugura 
a colección 

en galegC? 
de Alfaguara 
Obrado ira 

O pasado Xoves 12 de 
Setembro apresentouse o libro 
de Suso de Toro Conta Saldada. 
Unha narración dirixida á 
mocidade e que inaugura a 
colección de autore galegas 
que vai editar a editorial 
Alfaguara Obraáoiro. 

De te xeito, Alfaguara Obradoiro 
introdúcese no mercado 
editorial en galega abrindo unha 
nova liña coa que e pretenden 
satisfacer as necesidades do 
xóvenes leitores e dar a coñecer 
aos escritores galegas 
contemporáneos no resto do 
Estado. Segundo Sergio 
Sánchez, director da colección, 
"a intención de Alfaguara é abrir 
un hovo camiño iniciando unha · 
colección con escritores galegas 
contemporáneos que poidan 
chegar a todos os públicos, pero 
certamente máis enfocados ao 
público do Ensino Secundario". 
Ademais, a editorial ten a 
intención de traducir os libros ás 
outras línguas do Estado: 
catalán, euskera e castellano. 
"Vai ser unha viaxe de ida e 
volta", asegurou Sergio Sánchez, 
"porque os libros de autore 
cataláns e basco tamén se 
traducirán ao galega". 

Alfaguara.Obraáoiro pretende 
- ademais abrir unha liña de 

distribución no mercado 
latinoamericano e fin .de 
potenciar a leitura e o 
coñecimento dos autores de ta 
nova.colección. 

Pola sua banda, u de T ro, 
~c n 40 ano de idade e 14 
novelas no.seu haber, define 

eu último libr 
Con ta aldada 
como un "relat 
clásic , 
tran parente e 
dirixido a todos 
aqueles aos que 
lles guste ler" . 
Unha novela n a 
que Suso de 
Toro' se 

Suso de Toro. introduce na pel 
dunha rapaza 

que se ve abocada a pasar 
bruscamente da pubertade á 
madurez: Metamorfose 

. · provocada pol9 contacta coa 
morte, "o-<lescubrimento das 
sombras -~ do· amor". 

Ainda así, S~so de Toro advirte 
que "se alguén busca unha 

' mensaxe filosófica terá'que ler 
outro libro, porque o que se 
pretende. con este é nen máis 
nen menos que contar unha · 
história de fácil comprensión e 
capaz de engarichar á leitura". +· 

"A ' 
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Coñeéer 
oAmazo~as 
d~sde 
o rega~o 
da casa 
Título: Barallobre no pasado. 

Autor: M Xesus Arias e Henrique Sanfiz. 

Editorial: Concello de Fene, 1996, 101 páxs. 

Son moitas as persoas que, neste 
m ment da hi tória, investigan 
o seus sinais de identidade, a 
pegad1 do pasado no presente, as 
orixe do que e tá acontecer. 
Henrique Sanfi.z, director de Rá, 
di Fene, e Maria Xe ús Aria 
amó anlle a viciños e foráneos o 
que foi e que o que, en canse, 
cuéncia, é Barallobre, a coñecida 
parróquia de Fene, nun ano no 
que exa polos valeiros da no a 
história ou polo 60 aniversário 
da destrucción de parte da mes, 
ma, os inve tigadores locais es
tán amosan<lo os seu froitos. E 
n n e trata de que "o local estea 
de moda", como ben explica Xo
sé Mª Rivera Amaso, alcalde de 
Fene, no limiar do libro, enón 
que xa hai tempo que moitos 
comprenderon que a experiéncia 
do particular ensínanos a com, 
prender mellar o universal, que 
o Amazonas pode coñecer e des, 
de o regato. O achegarnento do 
home ou muller ca seu mélo será 
máis doado, como se amasa nes
te traballo apre entado na ví -
peras do Oia da Pátria. 

Ponte orai , de arquivo e bi, 
bli gráficas re po tan ás pergun
ta que un e pode facer ao vivir 

u visitar Barali bre, en Fene, 

tan prÓxima a Ferrol. A parró
qu.ia, núcleo do concello, con, 
tou co políticos, arti tas e cregos 
cuxa história quedol,l prendida 
na vila e para a que só facia fa, 
lla meter un pouco o naris. Os 
albores do sindicalismo ainda 
teñen reflexo nunha casa do Pe, 
necio onde se reunía a "Sociedad 
de Oficios Varios y Peones del 
Ayuntamiento de Fene" e onde 
no ano 1930 puideron instalar 
unha placa identificativa. Malos 
tempos correrían para os afilia
dos despois da Revolución de 
Astúrias de 1934 e piores virian 
dous anos máis tarde. 

Tarnén houbo tempos para a di
versión en Barallobre e asi o li, 
bro acompáñase de fotografías 
de salóns de baile e de cinema. 
Porque a parróquia tamén Ue 
deu ao concello un espazo onde · 
exclusivamente se proxectaban 
películas e non se mesturaba coa 
música, co teatm ou co boxeo. 
O cinema "Adriano" foi inaugu, 
rada odia de Nadal de 1947 e a 
proxección escollida era El ene, 
migo público número uno: Os au, 

tares do libro lembran o que 
quedou daquel cinema: un fer
moso edifico abandoado á sua 
sorte mália que o concello de 
Ferie inten-
tou r_:i.egociar 
a adquisición 
cos herdeiros 
daquel _que 
un dia ilusio, 
no use cun 
proxector. 
Pero o con, 
·t acto foi in, 
fructuoso e o 
estado do ci
nema "Adria
~o" é .ruino
so. 

O cinema Pª' 
sou pola Pª' 
rróquia de fe, 
ne como 

Fontes ora_is, 
de arquivo e 
'bib liográficás 
respostan ás· 
per~tas 

que un se 
pode facer 
ao vivir ou . 
visitar 
Barallobre. 

anteriormente pasara a Guerra 
do 36. En Barallobre morreu An, 
drés Ares Diaz, crego de Xestoso, 
o dia 3 de Outubro de 1936 "ao 
pretender fugarse, cando pala 
forza da a rde era conducido a 
practicar unha dilixéncia", di o 

NARRATIVA . 

Nove contos galegos sobre o cine 

Rexistto Civil. El, que ·admin,is, ·. 
traba o dif\.eiro das festas, negou, "'. 
se a en tregár a recadación ao 
Movimento e poucos dias de.s
pois foi detido e transladado a · 
Ferrol acusado de querer · entre
garJle os cartas ao Socorro. Rojo. 
As forzas do orde tamén fusila
ban a.cregos. O que se alvpu da 
marte foi o próprio cura-de Bara
llobre, Ani:ónio Casás,· mália norr 
seguirlle ·o xogo ·aos partidários 
do franquismo. Cantan Henri, · 
que Sanfiz e Maria Xesús Arias · 
que a.represión de posguerra non 
foi tan grave ~n Fene grácias a 
sua ititerveqdón porque ·". a moi
tos dos escapadQs ou_ perseguidos 
polo réxime ·franquista acollfaos 
na casa reitoral de Barallobi-'e. 
Ten afirmado con rotundtdade 
que na sua parróquia non sobra-

. ba n~ngún fregué$". 

"O Cidre", o Juanillo, .a S.ocieda
de Deportiva Barallobre, o poéta 
de Penedo, o crime da Ribeira, a 
casa da Maleta ou o monumento 
· ao Camiñante Descoñecido son 
persoas, entdades e pedras q'ue 
compoñen o universo de Barallo-

-bre sen que moito$ viciños sexan. 
conscientes. A toponímia, as ba
-tallas, os morros da .r,epresión, 
tampouco quedan no caixón do 
esquecemento no traballo Bara, 
llobre no pasado, como a revolta 
das mulleres de-1918, a epidémia 
do gripe aó ano seguinte, o cho, 
que ferroviário en 1921 e a Repú, 
blica. Todo atopado nos arquivos 
e no bico das persoas que ainda 
viven para contalo. Maria Xesús. 
Arias e Heriríque Sanfiz recolle, 
ron e' deron forma a história apre, 
sentado un modelo de libro de 
história local ilustrado, siste~atj, 
zado e, o que é talJlén importa.ri
te, barato. A única pretensión é . 
non sofrir <lesa enferriüdade que 
nos borra a memória. • 

A.ESTÉVEZ 

Fran Alonso, Ramón Caride Ogando, Xosé Cid Cabido, Chesi, Francisco X. Fernández 
Naval, Camilo Franco, José Antonio García Rodríguez, Xerardo Méndez e Xavier 
Queipo son os autores deste volume que acolle nove relates sobre o cine. Autores que 
admiten ter recibido unha certa educación sentimental do cine, de c'ando máis .ca 
-espectáculo era refuxio. 

NA MESMA COLECCIÓN 

XERAIS 
NARRADORES DE CINE 

~~
o~· 

LOBOS NAS ILLAS A CASA DE ADARA 

Marilar Áleixandre Alfredo Conde 
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. 1 cont¡:¡. de libros 1 

Biblioteca 
Sherlock Holmes 
_Xa levan un tempo nas librarias.o;· t~tu 
los·que compoñen a Biblioteca Sher-
lock Holmes, que apresenta Ga1axia. 
Re_cóllense as novelas que fixeron céle
bre a Arthur Conan Doyle: Un 
es.tu.dio en es
carlata, O sig
no dos catro, 
As aventuras 
de Sherlock 
Holmes, As 
memorias de 
She;lock 
Holmes, O re
greso de Sherlock 
Holmes; O can · 
dos Baskerville , O 
val do terror, .O 
último adeus e O 
arquivo de Sherlock 
Holmes. ·os libros 
desta biblioteca están traducidos por 
Bieito Iglesias e Manuel Vázquez. + 

Recuperación 
da~ cancións 
da loita na Galiza 
No ano 1943 publicábase en México un 
Libro que foi descoñecido durante déca-

. das na Galiza e que agora pon na rua . 
Ediciós do Castro nunha edición facsi
milar. A recuperación do Cancioneiro 
da loita galega correu a cargo de Xe-sús 
Alonso Montero que, despois de ter no
ticias del, atopou unha fotocópia na Bi
blioteca Penzol hai. tres anos e, poste
i:iormente, Bieito Femández entregowle 
un exemplar, no que se basea esta nova 
edición. O libro recolle poemas de dife
rentes autores, alguns baixo pseudón.i
mo, como Eduardo Pondal, R. Cabani
Uas, R. Miño, Nadel, R. Rei, X. Brigan
·cio etc e publicouse en 1943 da man do 
Partido Galeguista en México. + 

Cuarta edición da 
Guia Bonviño 
Xosé Luis Sesto Garcia edita a IV 
Guia de los vinos ·de Galicia que, des
ta volta, engade un estudo das ·varieda
des de vides cultivadas no país e de no
vas viñas catados, realizado polo biólo
go Xosé Rega. O obxectivo é "dar ao 
leitor un amplo panorama do que foi a 
colleita do 95 nas denominacións de 
orixe galegas", A guiaestá elaborada 
en l;iase á opinión de catadores profe
sionais e afeizoados. t 

A pervivéncia da . 
sociedade tradicional 
nos Aneares 
A ponéncia de Antropulox ia Cultural 
do Consello da Cultura é a responsábel 
da edición de Sociedade e tecnoloxia 
tradicionais do Val de Aneares. Este 
traballo, realizado poF Xosé M. Gonzá-

. lez Reboredo e Clódio González Pérez, 
supón unha investigación nas terras 
leonesas do val de Aneares, na percura · 
da idehtidade desta sociedade. A tec
noloxia tamén é obxecto de estudo 
comprobando as similitudes que ten 
coa zona de Lugo. • 

• 

..,,;, 

.. . 
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e tamén 
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Pintura · 
con pratos de 
barro de · Buño 
Miguel Anxo Calvo Pose, Cal, 
vos, traballa como ro tu lista na 
súa· aldea bergantiñá, Liñeiro 
(Cances,Carballo). Sen embar, 

· go, coa incorporación do orde, 
nadór a este oficio, o t,raballo 
escasea día a día. El quere man, 
terse fiel ao que fixo toda a vi, 
da, rotular a pintel. Agora a ro, 
tulación déixalle cada vez máis 
tempo · para aquilo que facía 
desde que era un estudiante de 
bach-arelato: 

"Comecei a pintar aos dezaseis 
anos no Instituto Alfredo Brañas 
de Carbci.llo. Alí coincidín co can, 
tautor ~osé Manuel Eirís e cunha 
compañeira de Nemeño (Pontece, 
so). Neses tempos de estudiante 
comezamos os tres a facer os pri, 
meiros borranchos. Recordo que· 
unha vez estaba realizando unha 
copia do pintor impresionista Van 
Gogh e·non conseguía facela ben. 
Collín tal cabreo que agarrei o 
trapo e comecei a borralo todo. 

. Resulta que despois de limpar co 
trapo quedáronme as manchas 
perfectas" 

Desde un entorno tan enrique, 
cedor como é 
a paisaxe 
bergantiñá 

·Cq.lvos non Nos seus· 
úvo o'utra 
fo r m a c i ó n pratos 
máis que a 
autodidacta: 

." Arranquei 
no oficio gas, 
tanda os de, 
dos con ceras. 
Non tiña nin 
amáis míni, 

aparecen 
con maior 
efusividade 
tonalidades 
escuras. 

ma ideo. de debuxar, fun apren, 
dendo . sacándolle brillo ás ceras. 
Derpois probei con óleos e acuare, 
·las, aínda que . estas rion me gus, 
tan moito. Os óleos son da miña 
predilección, porque se deixan 
moldear, por iso me gustan máis. 
Cos outros materiais non consigo 
is_o. Mentres .·pinto paño máis o 
corazón qúe a tdcnica, de aí que 
os pra-tos de barro me gusten máis 
que o lenzo. " 

Miguel Calvo está experimen, 
cando. a pintura nun soporte que 
el ve que· está totalmente <lesa, 
proveitado artísticamente: os 
pratos de barro. Hai quen os de, 
cora, pero faino en serie e indus, 
trialment.e. El dálle a cada prato 
personalidatle propia, debuxo 

-propio que non será posterior, 
mente copia repetitiva 

"Desbotei os lenzos porque dan · 
bastente trabc:;i.llo, xa que despois 
hai que enmarcalos. Eu sempre 
quixen facer algo con barro, como 
por exemplo escultura, pero como 
non sabia traballar o barro, probei 
con pintalo. Dicir que primei, 
ramente empecei con madeira, pe, 
ro esta absorbía dem asiada pintu, 
ra. Ademais , miña cuñada re, 
comendoum'e que. traballase con 
barro , que podería dar resultados 
máis bonitos. Os pratos que em, 

A NOSA,TERRA 

pr:ego sO-n os f alJricados por lndus, 
tria.S Alce, Buño, dado que me sa, 

· en moito máis baratos, sen embar, 
go este soporte non me s;tisf ai de . 
todo. Quera pintar en pratos f eitos 
a man, decorar os ·propios pratos 
f eitos por mans de oleiros que con, 
servan totalmente a tradición secu, 
lar buñesa lntentarei que o soporte 
non teña sempre figura de prato, 
senón outro_s moldes diferentes. " 

Sen embargo o camiño andado 
por Migüel no pintado dos pra, 
tos de barro de Buño. non estivo 
exento das pertinentes probatu, 
ras técnicas iniciáticas: 

"Probei con distintas técnicas. Ao 
principio empreguei o ovo, mais 
vin que non me valía. Lago de se, 
guir con outras probaturas decatei, 
me de que xa vou polo bo camiño. 
Levo máis de trinta pratos pintados 
e xa lle comezo a coller o toque. 
Primeiramente aplícolle unha laca 
fixadora ao prato. Lago realizo o 
debuxo con óleo e finalmente ver, 
nizo o prato, fundamentalmente 
porque este absorve moito as cores. 
Deste modo parece que lle dou 
máis vida ao propio debuxo, ad.e, 
mais da pertinente protección" 

As súa fontes de inspiración á 
hora de pintar van de de ani, 
mais como anduriñas, pardais, 
coellos, lebres, cans, as mariñei, 
ras gaivotas e mesmo pombas. 
Froitas como cereixas, peras, 
mazás, limóns, uvas e ameixas 
negras teñen tamén cabida nos 
seus pratos-. O seu debuxo prefe, 
rido é aquel que recolle un ces, 
teiro elaborando un paxe e cun 
can ao lado: 

"lntentei meter unha persoa coñe, 
cida dentro dun prato e que estive, 
se realizando un oficio tradicional. 
Gustoume o resultado e agora pen, 
so seguir pintando pratos que reco, 

. llan outros oficios de noso que se 
van esquecendo día a día. Xa qui:: 
están a desaparecer síntome na 
abriga de inmortalizalos, de que ¡¡, 
quen penduradas· na parede dal, 
gunha casa para que os nenas sin, 
tan curio~idade ~ marteleen na 
conciencia de seus pais perguntán, 
dalles que oficios eran aqueles" 

Algúns retrat s, paisaxes e calza, 
dos de vello coma zocas comple, 
tan a variedade temática de Cal, 
vos. Non lle gusta a arte abstracta 
ou a cubista, sen embargo ten pre, 
dilección polo surreali mo. Tam, 
pouco enche os seus pratos de bo, 
degórn; porque soamente pinta no 
seu fondo uns poucos obxectos. 

Aínda que non ten predileción 
polas cores que usa, simple, 
mente as que lle caían na pale, 
ta, nós seus pratos aparecen 
con maior efusividade tonali, 
dades escuras. Estes tonos soa, 
mente teñen unha funcionali, 
dade de facer resaltar o debuxo 
do prato nas cociñas, que nor, 
malmente soen ter azulexós 
claros. A ab1.mdancia de cores 
escuras predominaban_ nos pri, 
meiros pratos que pintou, sen 
embargo, "despois xa me decatei 
que as cores claras tamén eran 
moi aproveitables, coma pare, 
xemplo naquel prato que reco, 
lle unha lancha bogando e coas 
Sisargas ao fondo".+ 

XOSÉ MANUEL VARELA 

AN 
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Publicou unha gramática e un 
vocabulário da nosa língua no Xapón. 

Takekazu Asaka, 
un xaponés amante do galega 

* x .. c. 

Desque no ano 77 topou nun quiosque de Madrid co número O 
de A Nos a T erra, T akekazu Asaka, fíxose un adicto e un espe
cialista na nosa língua. Entrara en contacto co galego uns meses 
antes -visitou o país en 1977- des¡mis de coincidir na capital 
do estado con estudantes de Pontevedra e Ferrol. "Lembro aque, 
les <;lias e como espertou ó ·meu interese polo galego. Desde en
tón comprei sempre e recibo no Xapén A Nosá T erra". Agora 
volve facer a sua visita anual aproveifando o Congreso do ILG. 

. A saka é profesor. de lingüística 
Hispár:lica e Románica na Uni, 
versidade de Tsudajuku de To, 
kio e dá clases de castelán- e lin
güística comparada, "o galega 
non ·é unha matéria, pero na 

-Sociedade de Lingüística Ro-
mánica , son o especialista en 
galega , posibelment_e o único 
en todo o Xapón". 

Froito deste interese xa ten pu-

b-licado tres traballos en forma 
·de libro. A Gendai Galizia Go 
Bunpoo (Gramá_tica do g~lego ac, 
tual), unha guia de conversa
ción galego-xaponés e agora 
ven de sair, con perta de 3.000 
entradas, un vocabulário _gale
go-xaponés, que pretende ser a 

· base dun futuro dicionário bi
língue. A editorial x·aponesa , 
que a publica está especializada 
en línguas minorizadas .e Asaka 

O seminário de estudos "Terra de Viveiro", 
unha experiéncia cultural que se consolida 
Acaba de editar un catálogo dos cruce iros e_ cruces da· comarca 

-e> EM(LIO X. (N'SUA 

O Sem inário de Es tu dos T erra de 
Viveiro é unha entidade cultural 
e c ien tífica de carácte r c iv il, 
constituída en Viveiro en decern
bro de 1994, log dun demorado 
proceso de xestación. O Seminá
rio investiga d iverso aspectos da 
realidade ivarien ·e e, ao tempo, 
enche o ciclo anu l c n activida
d cultura( n div rs : pre en, 
ración de libr , exposi ión ar
tf ticas e fo tográficas, Xomadas e 
con fi rénci , r - itai , te. 

A sua bibli teca-h emeroteca, 
aberra á c idadania, medra de co
te grácia ás achegas de fund a
ción , institución e particulares, 
a lientando, como é lóxico, o 

fondo bibliográfico de autores 
que naceron ou moraron na co
marca: Pastor Díaz, os irmáns 
Villar Ponte, Noriega Varela, 
Luís Tobio, Luz Pozo Garza, Leal 
Insua, Chao Espina, Donapétry, 
Plá Zubiri, García Dóriga ... 

A idea de crear unha entidade 
deste tipo xurdiu dun pequeno e 
plural grupo de artistas e inte
lectuais da villa do Landro, que 
botaban de menos a existéncia 
dun o~ganismo que ·canalizase os 
esforzos dispersos de toda a xen
te da cultura na comarca. Buscá- · 
base unha entidaae que tivese 
como finalidade básica a de re, 
cuperar e difundir, no seu máis 
amplo senso, os valores históri
cos, etnográficos, artísticos e 
culturais da "Terra de Viveiro", 
fomentando o estudo .e o· coñe
cemento dos mesmos· a través de 
todo tipo de actividades. T amén 
entraba no camp? do.s obxecti-

vos da en
t idade pro
mover a 
ca t a loga , 
ción e con
servac ió n 
do monu
mento e 
re to a r
q ueo lóx i
cos da bi -
barra , de 
cara á crea-

ió n e 
m a nt e
mento dun 
Mu eo d a 
T e rra de 
Viveiro. 

A Comi
sión Xesto
ra, guián-
dose polo referente do Seminá
rio de Estudos Galegas fundado 
en 1923, entre outros, polo vi, 
veirés Luís T obio ( tamén vence
llado a este Seminário "T erra de 
Viveiro"), barallou en princípio 
a necesidade dunha certa vincu· 
lación oficial. Pensouse que a 
institución n.áis apropiada para 
a protección da nova entidade 
era o Concello, como máxima 
representación do pobo ao que a 
aqueta quere servir. 

Sen embargo, a maioria da Cor
poración municipal, co alcalde e 
senador popular César Aja á ca
beza, deu axiña mostras de que
rer un tipo de institución cultu
ral ben diferente á do proxecto 
que se lle presentaba, máis sumi:
sa e controlada, só composta por 
persoas afins ao partido da gai
vota ... As reunións da Xestora 

coa· Alcaldía e o debate a través 
dos meios de comunicación 
("Heraldo de Vivero", delega
cións de "La Voz de Galicia" e 
"El Progreso~') deixaron ben ás 

claras dous 
·modelos 
contrapos
tos. Un, 
aberto e de
mocráti_co, 
con estrutu
ra e estatu
tos parango
ná beis a~s 
de calquera 

c.ach ele Maruxa Malo. as o c i a c i ó n 
cultural do 

país, que contemplan a existén
cia dunha Asemblea Xeral de 
sócios/as_ eleitores' e elexíbeis pa
ra a Xunta directiva, sen·"mem
bros natos" : Outro, fechado e 
xerarquizado, con estrutura si-

milar á das 
vellas "aca
démias de 
sábios": ad
misión de 
sócios}as res
trinxida-. e 
restritiva, 
directiva 
con duas 
clases de 
membros, os 
"natos" (O 
Cronista 
Oficial, o 
Alca_lde) e 
os "elexí
beis", etc. 

A ruptura fi
xose inevitá
be l e nace--
ron asi si

multaneamente duas entidades: o 
"Instituto de Estudios Vivarien
ses", vencellado ao Concello de 
Viveiro e presidido por Carlos 
Adrán Goás, por unha banda, e o 
Seminário de Estudos "T erra de 
Viveiro", como entidade inde-

• , ·penden te, presidido polo historia
dor Carlos Nuevo Cal. 

Precisamente a iniciativa da 
Sección de Etnografía fíxose a 
catalogación dos cruceiros e cru
ces de pedrada comarca e con
tribuiu tamén á recuperación da 
celebración popular dos 
"maios", perdida en Viveiro_ ha-

. bia tempo. Os seus membros es
tán a facer agora outras catalo
gacións de diversos elementos 
da arquitectura popular da zona. 

A Sección de· Língua e Literatu
ra organiz_a as "Xornadas de Lín-
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considera que · a venda dos 
t.000 exemplares de tii:ada é 
doada, sobretodo através da li
braría-cooperativa que hai den
tro da Faculdade. 

O· interese dos estudLJ.ntes xa
poneses pola cultura galega é, 
,polo qe agora, reducido. "Al
guns -queren ~aber de historia 
medieval, estudar á rota xaco
bea. Ademais non hai moitos 
galegas no Xápón. Non hai 
centro galega, e as persoas que 
coñezo son xesuitas ou misio
ne,ir~s. É curioso que haendo 
un restaurante galega C? leve un 
cociñeiro xaponés que apren
deu na Coruña a gastronomía 
do país". · 

Takekazu Asaka é lixeiramente 
crítico coa pouca promóción 
dos estudos do galega no Xa
pón, en relació.n a outros pai~ 
ses, "coido que se presta moitas 
atención a universidade euro
peas e menos ás de paises lon
xanos, ainda sabendo que eses 
investimentos sempre son moi . 
caros". En Xapón o interese 
palas línguas peninsulares co
mezan polo castelán e despois 
veñen catalán e galega, "pero 
sen acadar rango · propriamente 
académtco". • 

gua e Literatura na Mariña lu
guesa", que c_umpriron este ve
rán a sua segunda edición. Na 
primeira (1995) abordáronse te
mas como os trazos dialectais do 
galega de Viveiro, o labor dos 
emigrados viveireses en Cuba a 
comezos de século ou o papel e 
futuro da prensa local. Nesta se
gunda edición os. temas aborda
dos foron o teatro de Antón Vi
llar· Ponte, vários -aspectos da 
biografia de Noriega Varela, a 
figura das bañistas de extracción 
social humilde a comezos de sé
culo (coñecidas co nome de "ca
rrachenteas" e a situación da 
novela galega actual. 

A Sección de Artes Plásticas ten 
organizadó exposicións ·especial
mente relevantes como Exposi
ción Comemorativa do 70 ani
versário da fundación do Seminá, 
rio de Estudos Galegas, inaugura
da por Díaz Pardo e Luís T obio 

. (agosto 1994) e a Exposición de 
Homenaxe a Maruja Mallo, co 
gallo da marte desta pintora naci
da, un tanto casualmente, en Vi
veirq. Nesta exposición, que per
correu ao longo do ano 95 vilas 
como Vilalba, Mondoñedo, Lu
go, Burela ou Ferrol, participaron 
un total de vintedous artistas. 

O Seminário é, uri.ha experién
cia cultural que se consolida dia 
a dia. O seu amplo corpo social, 
o seu pluralismo, a sua estrutura 
participativa e democrática e a 
súa independéncia· fronte aos 
poderes ·converteron esta enti
dade viveiresa nunha sorte de 
oasis onde se fa¡ certo ~n lema 
acuñado no fragor do debate coa 
Alcaldía: "A cultura de Viveiro, 

"· 
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Esplendor e caida 
dun Castelo Medieval 
Unha brigada forestal deixou á vista as ruinas de Mesia 

* M. BELLO SALVADO 

Na actualidade o Castelo de Me, 
sía está nun estado moi ruinoso. 
A sua -preséncia é institucional, 
xa que é o símboÍo do coñcello, · 
pero a sua función social, que 
. seria a de acoller visitantes, inte
resados/as é convertirse nun d~s 
pontos de reclamo para vir a 
.Mesia, está morta. Estamos asis, 
tindo ao derrubamento definiti
vo dun dos símbolÓs máis carac, 
terísticos do concello, tanto ' polo 
valor histórico, coma para a 
identidade dos viciños e vici, 
ñas. As brigadas anti,incéndios 
rozaron recentemente os seus 

. exteriores que deixan á vista os 
restos· dun pasado por coñecer. 

Se algunha testemuña poidese 
falar ainda das incesantes pug
nas señoriais na Galiza medie
val, e se algun poidese refer~rse, 
máis en particular, á loita feroz 
entre os señores eclesiásticos e 

·os señores laicos,· seria sen duda 
o Castelo de Mesia. . 

. Mágoa que non queden de el, 
brotando entre ,a ·maleza que 
oprime os seus derradeiros e 
menguados vestíxios, senón un
has poucas pedras rodeando a 
troneira que puido salvarse da 
destrucción total como para dar 
fe do carácter militar do edificio 
que ali houbo. · · . 

· - As fachendosas T erres de antes 
viñéronse abaixo. Nadq permite 
agora recoñecer .o que foron 
pranta e volumens. Nengunha· 
pegada do antigo poderio. Nada 
que xustifique que algun tempo 
fora codiciábel como tremenda 

. máquina de guerra. 

O domínio da fortaleza de Me
sia, sita na aldea de Torre n·a 
_Póboa de M,esia, pasou dunhas a 
outras mans, unha e outra vez. 
Segundo lembra Don Antonio 
de la Iglesia, aínda se conserva
ba na sua época, en 1886, unha 
porta e sobre o seu dintel unha 

. in_scripción esclarecedora. Daba 
fe semellante inscripción de que 
a fortaleza fora construída por 

Gonzalo Díaz de Me ia e a súa 
muller María Pérez. 

Sen embargo, non sempre per
tenceu a fortaleza aos da linaxe 
que leva o seu nome e que se ex
panden por todo o Estado espa
ñol, logrando grandes enlaces . 
Foi·Mesia mazá da discórdia. Os 
arcebispos composteláns chamá
ronse sempre á posesión <leste 
Ca5telo e pelexaron cos señores 
laicos para disputarllo. 

Er:i 1401, o referido don Gonzalo 
Díaz de Mesia, fai pleito home
naxe á fortaleza en mans do Ar
cebispo, que era naquel entón 
don Lope de Mendoza, e o fillo 
de don Gonzalo reitera a home
naxe en 1427 á Mitra. Pero her
da os seus direitos a sua única fi
lla, dona Constanza de Mesia, e 
o séu viúvo· don Álvaro de Cas
tro faise coa fortaleza ao morrer a 
sua dona. Apóiao Ares Pardo das 
Mariñas, pai do famoso cabaleiro 
Gómez Pérez das Mariñas, a títu
lo de parente de dona Constanza. 
Todo parece amañarse cando de
cide ·dar a título de dote a discu
tida posesión a sua filla dona Be
renguela das Mariñas, muller dun 
sobriño do Arcebispo Mendoza. 

. Estas alianzas dinásticas, case re
ais e polo tanto baseadas eri. algo 
semellante á "razón de Estado" 
foron moi frecuentes entre as fa, 
mílias dos prelados .e ;IS famílias 
dos señores do país. Don Lope 
Pérez de Mendoza, filfo de dona 
1;3etenguela, sucede na tendén
cia do Castelo e houbo que ren
dir· pleito homenaxe do mesmo 
ao novo Arcebispo, sucesor do 
seu tío avó, que era xa don Ro- · 
"drigo de Luna. Pero don Lope 
Pérez morre e as Torres de ·Me.: 
sia entran na herdanza que de el 
recibe o seu tio Gómez.Pérez das 
Mariñas, en cuxas inans se man
tén o domfnio de Mesia, até que 
os Irmandiños, no seu furor, des
truen -a fortaleza, como as de
rriais en que se sustentaban a 
presión señorial. Foi no 1467. 

. Vén entón o Arce'bispo don 
Alonso de Fonseca, un dos prota-

goni ta das grandes loitas feu
dai do éculo XV, e apodéra e 
das ruinas do imples olar re ul
rante da demolición, poñendo 
nel a Va co Pérez de Tardao . 
Pero non remata aí a loita. 
Nunha operación ambicio a e te
naz, a coalición de señores capi
taneada por Gómez Pérez das 
Mariñas que lograra pór en fuga 
ás tropas de Arcebispo que sitia
ban nas Torres de Altamira, e re
cuperara ·as de Vimianzo, volven 
até Mesia para arrebatarlla ao 
prelado, e a fortaleza houbo de 
renderse. Ainda voltou logo ao 
poder da Mitra Compostelá e a 
ela pertenecíalle, aló polo 1608. 

Cando a describe o cardeal don 
Xerónimo de Hoyo nas súas 
"Memoria ", nunha época que, 
ainda que de decadéncia, non 
era ainda a da morte para a bra
va fortaleza. 

O ancho dos muros sobrepasa o 
dous metro . Anxel do Castill 
coñeceu e non pode haber tant 
anos, as defensas exteriore de 
plante circular, asi coma parte d 
foxo, unha cerca que, nalguºns 
puntos excedía dos 18 metros de 
elevación, a entrada na fortaleza e 
al~n muro div.isório. O empraza
mento, nunha altura circundada 
polo rio Samo, debia de ser unha 
boa base estratéxica e de ai as 
apeténcias q~e éspertaba para ase
gurar a quen gozaba da sua pose
sión a preponderáncia sobre as te
rras da sua zona de influéncia. 
Non se pode estabelecer máis liña 
xenealóxica, xa que non houbo 
continuidade nos donos dunha 
mesma família, e tan pronto pasa- . 
ba dunhas mans a outras. 

Aparte dos que l'evaron o nome 
de Mesia e que exercia'n o seño
río xurisdiccional naquela terra, 
a Mitra Compostelá interferiase 
cada vez que lle era posfbel na 
plenitude do dominio e sua aca
bou sendo Mesia, ·até que desa
parecen para non deixar máis 
lembranza que esas paredes de 
pedra ainda colocadas nun de
sesperado intento de dar teste
muña do que foi. • 
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A ·pelíctila portuguesa ·Má Sinal gañou o grande ·prémio 
,..._. . 

Celebrouse.o XXV Festival Intern~ci6nal de Cinem~t·de .figueira da .Foz 
, • • ~ 4 .... 

-0- FRAN ÁLVAREZ 

Nesta vila costeira: e turística do 
centro de Portugal vense a cele,• 
brar desde hai 25 anos, un festi
val atípico dos sítios turísticos, 
máis encamiñados a disfroitar 
do sol e a praia que da sá oscura 
dun cine, o' que fai arriscado 
chegar aos 25 anos de idade e 
celebrar as suas bodas de prata. 

N sta edición puidemos ver. per, 
to dos 240 filmes e 23 vídeos, 
ademai da apertura por primei, 
ra vez dentro do marco do fes, 
tival dun mercad do Filme (p , 
ibilidad para o profe i nai da 
xibición e distribución de mer, 

car filmes cxibid durante o 

festival) así como as exposicións 
Encontros de festival", Os olhos do 
mundo, Cinema mise en Scene e 
Fotografias dos rodaxes da escala 
de Portó. Compoñendo o groso 
do festival nas seccións Oficial 
a concurso, exibíronse 118 fil ... 
mes dos cales destacarán Syntet, 
hic Pleasures. (Iara Lee. E.U.A, 
1995), excelerrte documental 
que nos apresen ta as novas tec, 
noloxias que fan posíbel experi, 
mentar novas sensacions ali cm, 
dt; non é posible telas (disfrutar 
dunha praia nunha cidade sen 
mar, xogar nun campo de golf 
en medio do asfalto ... ); Taxi , 
Lisboa. (Wolf Gauditz. Aleman, 
ha. 1996); Cazadores de Utopías. 
(David Blaustein. Argentina. 

1996,) vasto e profuso a~hega, mes presentes a concurs.o (58. 
mento á política arxentina; ·Mo, · Curtamét~C!f{es, 2-3 _ rriediometra, 
vements of the body. (Wayne . · - xes e 37 longametr~es) e conse, 
Traudt. Cariada, 1994}, exce, guindb deste-xeito ·que os triem; 
lente curtametaxe que réfle~:io; . · bros .do Xmado' saisen bebedos 
na sobre os disdntos movemen~ de cii'i~ma, faltos de axilidade sé;. 
fos do corpó no·· bailé; Sobre Ro, : paradora'-dos contidos de cada 
d.a;s. (Chus G~l. 'España. 1996). filrnd~ sen tempq.mat"erial para 

Ademais doutras ·seccións na 
denominada Ce11]. ·anos do Cine, 
ma portugués proxectáronse dez 
filmes realiza~o~ en ·Portugal no 
periodo que discorre entrn 1918 
e 1992. 

Nesta edición o traballo· desen, 
rolado polo Xurado oficial do 
festival, foi difícil e laborioso, 
debido á gr~nde cantidade de fil, · 

OPtNIÓN 

velos. todos, outorg_;:mdo 9s pré, 
mios~ aos. séguintes filmes: Má Si, 
nal °(rSaguenail. f9_96. ·Portugal) .. 
aca·dou o· Grande Premio de 

' Fíc~ao e o· premio otorgado pola 
·FIPRESCI; Safari Champair:Je de 
George Ungar. (Canada, 1995) 
levou o Grande Premio 'de Ima, ' 
gen e Documentase taméri. unha 
mención de honra da Federadón 

. Internacional de .Cine Clúbes; 
Vento. (fiungria, 1996). canse; 

guiu .o prémio ao m~llor curta, 
JTI.etraxe ex,equo coa curtame, 
trax:e O leiío e o cordeiro. (Lué 

"- Beauchamp. Cafl.adá~ 1995), 'Un, 
há ·;:ilegórica chamad8: á fratéi;ni, · 

. dade de étnias, cljénzas religiosas . 
.: e credos políticos; Urñ dia, um· 
· ·d]a., uma noite. ( Cosimo Milone. 

Italia, 1996) acadou o Premio
Don Quixote. 

.... 
-- .. 

hlo tjue :.respeita ao Festival de. 
Víae.o o Grande prémio recaiu 
en Heads da realizadora catalana 
Isabel Gardela. As reaccións dos 

· espectadoi;.es dun .museu ante, un 
cadro de AntoniÓ Tapies. É de 
sinalar tarnép. a participación da 
curtametraxe galega A Repesca. 
(Sandra Sánch~z, 1995). • 

O MUSEO MASSÓ E O MODELO BRETÓN 
Dou me es despois, os que integramos a . rep~e, 
entación da Federación Galega pola Cultura 

Marítima que participou no Encentro de Em, 
barcacións celebrado en Brest, na Fisterra bre, 
tona, ainda e tamos a darlle voltas ao impo, · 
ñente e pectáculo que conformaron máis de 
dous milleiros de velas na ria e dous millóns de 
visitante nos cais. Para o que hoxe nos ocupa, 
compre dicer que semellante demostración de 
reconquista do patrimonio marítimo é conse, 
cuencia do traballo realizado nos derradeiros 
vinte anos por unha chea de asociacións e par
ticulares, que foron quen de se dotar dunha or, 
ganización axeitada e souberon turrar de ins, 
rancias admini trativas, empresas e medios de 
comunicación. 

DIONISIO PEREIRA 

non tanto como reflexo, . senón como actor na 
revaloriz?ción da cultura marítima do país. 

preciso, segundo o meu criterio, pedidle aos 
responsables do novo Museo unhá definkión 
do seu obxecto, que ben puidera ser a conser, 
vación, estudio e· transmisión das nosas em, 
barcacións tradicionais, de moi vari;;i.da tipolo, 
xía. Tal delimitación, levaría de seu un ha · 

Os alicerces do proceso son tres institucións, 
moi vencellada entre i, radicadas no porto 
pe queiro de Douamenez: a Fedération Régio, 
na le pour la Culture Mari ti me, creada en 
1979 e integrad r de 120 a ciacións; a re, 
vi ta "Le ha e Marée" que, en quince ano 

. d andaina, t n acadad 40.000 x mplares de 
tirada e 16.000 ub crit r ; Mu ée du Ba, 
teau, argallado en 1985 a partir da colección 
d 135 barco tradici nai p rtenc rite á A o
ciaci n Treizour, contand coa axuda d 

onc ll . 

devandit Mu o cupa h xe unha vella fá, 
brica d cons rva reD rmada, de xeiro que a 
nave principal, iluminada por unha grande 
cristaleira, acolle numerosas embarcacións to, 
talm nte aparelladas e distribuídas atendendo 
ao m di d propul ión, tipo de vela e modali, 
dade de construcción. "Un espacio vital, máis 
que un conservatorio"; así resumían os promo, · 
tores a filosofía do proxecto:. fora, na praza do 
Enfer, a FRCM artellou un obradoiro de car, 
pinterfa de ribeira que, mentres forma novos 
profesionais e rehabilita adquisicións do · Mu, 
seo, serve. de animación e fornece de réplicas 

~ . . 
ás· asociació~s federadas. "Responde a unha 
nova demanda cultural baseada na práctica, 
máis que na contem'plación", continúan: en 
1993, logo da repercusión dos Encontros de 
Embarcacións organizados por "Le Chasse Ma, 
rée~', o Ministeri'o de Cultura e o Conseil de 
Bretagne1 atenderon á proposta do Museo de 
rehabilitar o vello peirao de cabotaxe limítro, 
fe, como porto,museo. Alí, en Port Rhu, os 
200.000 usuarios que en 1995 converteron ·ao 
Musée du Bateau no máis visltado de füetañ.a, 
tiveron a oportunidade de navegar en barcos 
de interese histórico e observar en seco e a flo, 
te a c~lección de 250 unidades, a máis impor, 
tante de Europa. Hoxe, malia os, graves proble, 
mas de financiamento, a sodedade bretona se'
gue a reclamar a continuidade do porto-museo, 

'Causa 
rubor a falla 

dunha 
publicación 
dirixida ao 

mundo do mar, 
á súa cultura, 
nun país onde 
as actividades 

marítimas 
teñen tanta 

importancia" 

1. 

,': 

A INCOGNITA DO MtJSEO MAsso .. Certamen, 
te, Gal iza non é Bretaña. Eiquf, como reflexo da 
cativa conciencia encol do noso patrimonio ffia, 
rítimo, o aso, 
ciacionismo é 
feble. Así m

0

es, 
mo, causa rubor 
a falla · dunha 
publicación diri, 
xida ªº mundo 
do mar, á súa 
cultura, nun pa, 
fs onde as acti.-
v idades marí, 
timm:; teñen tan, 
ta importancia. 

T ampouco o ro, 
teiro do Museo 
Massó ten moi, 
to que ver co 
do Musée du 
Bateau, agás no 
emprezamento; 
aínda así é todo 

·un síntoma que 
este ocupe inte, 
gramente a ve, 
lla .fábrica, 
mentres que ao 
Massó o arroffi, 
ben nunhas de, 
pendencias 
orientadas terra 
dentro. E, sen 
que iso quite 
mérito, ao pobov 

· ollada ao lito, 
ral, partos, téc, 
nicas de cons, 
trucción ·e na, 
vegación, vida 
a bordo, etc 1 

. respectand9, 
~- claro está, o 

- resto dos fon, 
dos. Así mes
mo, hai que de, 
mandar unha 

. visión moder~ 
na, en xusto 
equilibri~ entre 
a conservación 
dos b·arcos e a 
necesidade de 
crear para eles 
un)ugar vivo, 
onde parú~i, 
pen do medio 
para o que fo, _ 
ron concibidos. ·. 
lm:os, xa que 
logo, a que o 
proxecto cemsi, 
dere a necesi'
dade .de ofrecer 
as embarca, 
clóns aparella, 
clas; de -integrar 
o Museo na 
b~iramar, posi, 

de Bueu na súa .Estendendo a rede. fotografía de Veiga Roel. 
teima por salvar 
o Miiseo', é no, 

· bilitando a na, 
· vegación - dos 

to.ri-o , que · a 
Consellerfa de 
Cultur? ·segue · 
unha traxecto, . 
.ria errádca e pÓuco convincente neste ámbito; 
eis o fiasco do Museo do Mar de Alcabre, nas 
ant(P,odas do ~obredito ~xemplo bretón. Por 
iso, a cal~qa sobre a concepción do Museo, a 
marúfesta insuficiencia do e~pacio e a falta .de 
seriedade. da Xunta canto ao proxecto arqui, 
tectónico . e as .cuestións urbao.ísticas, son de 
·mal agoiro. C9mparÚmos, pois, a preocupa, 
ción da. recef?.. creada Pl.ataforma pola Defensa 
do Museo ao re~pecto. 

Compre, sen embargo, aproyeitar ·o que te; 
mos; o noso cesto fa,ise coas vimbias do país. E 

'; b-arcós~ Aínda 
máis; que axu, 
de a establecer 
vencellos coas 

. carpin!erías de 
ribeira e artesáns da zona, nun inrerc~mbio · de 
saberes e dema~da de ,servicios de ,ffiutua eón, 
venieti.cia. E, ·pór fin, que na direcci.ón' c"ultiJ, 

. ral e na xestión, se teña en conta a_ insti.tu- 
cións e asociacións q1lturais, a enqdades pro, 
fesionais, a sindicatos e ao Concell9. Entendo · 

·que son condicións necesarias para que _o Mu' . 
seo asuma o rol dinámico que lle · corresponde 
na recuperación da nosa cultu'ra marítima Pª' 
ra o conxunto dos cidadáns. • 

DIO ISIO PEREIRA é Presid~nte 
da Federación Galega pola Cultura Marítima 
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Un, devastadó ·país 
Un, para non sufrir, procura pe, 
char os ollas e seguir soñando. A 
primeira r.epública que hai que 
cultivar é a dos soños. A das no, 
vas formas de vida. Para min, 
por 'exemplo, unhá da5 tdeas .fÓr; 
·za máis suxerentes e futuristas 
que contén esa biblia··galega que 
é o Sempre .en Galiza é aquela que 
saña o naso país como "unha ci, 

traumatizado. 'Pdde suceder que · 
incluso no muro lea unha pinta, 
da sumamente diferencia9or,a, 
Galiza ñom é Espanha; pero no~ · 
por isa fico menos traumatizado. 
Quizais isa multiplica o impacto 
ata ver as estrela.S ~~Fofa Óu non 
España, o que. tiña diante dos 
·ollas era un auténtico desastre. 

dade xardín". A cantidade de altimo toupetazo que me 
bits de utopía posible que contén eixou KO e, xoenllos no 
esa formulación tan sinxela é in; - han, rezando a Sán Cas, 
crible. Áí están, conciliadas, a · telao pota salvación da posa al, 
ecoloxia e ·a economía, os logros ma, ·foi unha· visita. á .illa de 
urbanos e ·a artesa labrega, a ifos, Arousa. ·Por mor da longa ponte, 
tración e a cultura popular. Así a illa de Ar6usa xa non é illa. 
que eu pecho os meus ollos e re, Noutros países, desde Astúrias a 
pito como un cego con algo máis Lituania, mimarían esa ·candi, 
de esperanza que o de Saramago: ción de .illa como unha xoia es, 
"Cidade xardín, cidade xardín ... " . meralda. P~ro, aceptada a ponte, 

Pero moitas veces, .bum, cata, 
áof, bato co muro e desperto 

- dada por boa esa comunicación 
máis rápida, esa sería a obra sin, 
gular que un en?Ceñieiro desexa, 

CAMJÑO VdJ'°· C0 NG00TQANoVA 

tía'para: figurár na' historia. Unha ·pfrito de liberdade que anima o 
ponte aquelada, con donaire, que berce do mar. Por'moitas expli, 
permitira .. o disfrute;- .tnotori-zado .· ·,.{:ac.ións que busco, por moitas 
ou andante, dunha das paisaxes razóns histót!cas, sociolóxkas 
m:áis . .ferinósas do oeste europeo . .. - ou econom1cas que se me pre, 

. sentan, non son capaz de en, ·p· ois.ben, ·quen Clesefiou a -... tender como tan féimoso lugar 
. ponte da illa de Arousa, o puido ser convertido en · poucos 

besta titulado que a p~n::. anos nun mostrario abraiante, 
sou, tamép conseguirá pasar á nunha especie efe Centro Gale, 
·historiá. A histGria· da infamia go Cont~mporáne.o de Feo,Pop. 
estética. É uDha. ponte que non 
convida a pas..ear nin sequera a 
pasar, senón 'a fuxir ou acelerar 
murmuriando entre dentes os 
versos do Dante: "Hai no medio 
do mar un dev·astado país ... " 

E is6 é a illa. -Alí .onde non 
manda a natureza, Arousa se, 
mella un devastado país. As 
xentes da illa son amables e 
hospitalarias. Son tamén de in, 
telixencia desperta e con ese es, 

'Certo que · ª competencia 
do Feo,Popismo é moi 
grande e que tería mciitas 

dúbidas á hora de sin-alar onde 
está a vangarda e cal sería a ca, 

· piral dest~ novo estilo que pode 
asombrar ao mundo artí tico. 

Non, non é solución a cegueira. 
Pero eu pecho os ollas e rezo a 
San Castelao: "Galicia, cidade 
xardín, cidade xardín ... " ~ 

FRANCISCO A. ·vmAL 

Sobre. as abellas e o · mel 
Cóntase que na antigüidade, cer, 
ca de Taren to, había un pastor 
medio beato, que se chamaba 
Comatas, quen tiña por ·costume 
descoidar o seu labor para facer, 
lle, día tras día, ofrendas ás Mu, 

· sas. O. seu patrón, que vía como 
aquel afervoado relixioso estaba 
a poñerlle en perigo o rebaño, 
pois calquera dfa, mentres el se 
despitaba en rezos_ e louvanzas a 
aquelas deusiñas menores, había 
de vir unha f era para lle acabar 
coas ovellas, resolveu darlle un 
escarmento, e entón pechouno 
nun sarcófago de cedro dicíndo, 
lle que a ver se as súas adoradas 
viñan agora a salvalo. Pero como 
naquel tempo o que sobraba era 
man de obra, o patrón esqueceu, 
-se do coitado, e· ao cabo de tres 
meses, cando se lembrou, quixo 
abrir o sarcófago seguro de en, 
contrar un carpo podrecido, e,' 
con grande sof¡)resa súa e dos 

· qu_e o acompañaban, na vez do 
cadáver que todos agardaban, ao 
sacar a tapa do cadaleitó fuxiu, .' 
do ·seu interior, unha nube de . 

·abellas, e o pastoriño· beato er, 
glieuse sortínte e relucido, pois as 
musas, que non encontraron a 
maneira de despechar. aquela cai, 
xa, metéronlle dentro un enxa, 

. ·me de abellas~que alimentaron 
_, ao de-Voto Cómatas~:co_ seu· met'" 
D~sde áqlJ.el~ e"$te l:n~ar é _ síffi, 

.bo1o de vida.r.e-Etfrna;" o mesmo -
. 'que o c~drpl "qt.Ú~ . ffj.' tempo sería '' 
tamén a madefra-da· que se fixo a· 
G:ruz de Cristo. 

Contan_asétnade ás lendas, 
. que o Gadjver. de Alexan, 

dre Magno foi conserva, 
do en mel; .Pórque o carpo que 
nel se envolve nunca podre.ce, 
como tampouco .podrerían os 
nenas que, segundo o historia, . 
dor romano Xustino, se entena, 
ban en ánforas recheas <leste 
elemén.i:o que se pega en todos 
os q.munchos impedindo a co, 
rrupción e a p·odrernia, alongan~ 
do, en cerro modo, a existenda. 

O µiel, tam~n formou parte do 
"Maná" que alimentou ós.xudeus 
cando andaban perdidos polo de, 
.serta;· e por ser algo tan caritati, 
vamente bo, entrou con todos os 
honores no gr~po dos pfofilácti, 
'cos contra o mal e converteuse 
nun dos principais compostos de 
pa.madas e recei~as máxicas, des, 

, ·de Oriente a Occidente,·desde a 
· antigüidade aos nosos días, sem, 
pre formando parte do alimento 
dos deuses e símbolo de inmorta, 
lidade-. A~ a data escollida para 

·a súq. recolección -"Polo Sa!l 
Miguel tíranme o mel"- parece 
buscada a propósito para poñelo, 
tal o Santo aludido, por enriba 
do mal, xusto na entrada do in, . 
vemo, como eficaz remedio con, 
tra os catarros, as gripes e todos 
os males que trae o mal tempo. 

Claro que, senda este man
. ~ar tan importa~te.~ lque 

importancia.non tan mere, 
cer as abellas que o elaboran? 
Delas, na n:osa terra, a fantasía 
popular, coma os gregos,' tamén. 

lle Óutorga os símbolos da etemi, 
dade, asegurando que as alima, 
ña.5 do purgatorio, cando queren 
·visitar ós seus coñecidos, bai, 
xaban da lúa éon forma de abe, 
Has; e por iso se protexen co di.to, 

· "quen mata unha abella ten sete 
anos de pena". 

·N· on nÓs estrañe po~s que, 
·- entre os animais ·que o ho, 
.. me escolleu para compartir 
con el o mesmo fogar, para vivir 
baixo un mesmo teito, fosen es, 

. tos insectos_ ~s escollidos e pos, 
tos en igualdade de trato que as 
vacas ou os cans. , 

Multitude de .casas espatl_adas 
por GaliCia adlante, conservan. 
nas súas fachadas de Sur e de· 
Leste, sempre· nas máis so lea, 
das, as colmeas, cada unha coa 
súa laxe sen fisuras, con .un 

. úñiCo oco polo que só poden 
en trar· elas,· coa súa so1eira a 
xogo co peitoril da fiestra, con, 
vertendo a estas paredes en 
verdadeiras abellarizas, prote, 

xidas de chuvia, vento e ani, 
mais que as estraguen. 

Aínda que, para dar aquí un, 
ha de cara e outra de cruz, 
quera lembrar aquela fábu, 

la de Esopo, que canta como en 
certa ocasión, unha abella pelo, 
tilleira, ofreceulle a Xúpiter un 
tarro de mel, e este, tan agrade, 
ddo lle quedou que se bi:indou a 
concederlle calquera favor que 
ela lle pedise. A abella, que non 
debía ser moi boa al'miña que se 
diga, pediuHe qu~ cando algún 
ladrón fose 'a collerlle o seu l:nel, 
que a súa picadura tivese a forza 

. de matalo. Entón Xúpiter, gran~ 
. ~ de . ?man te dos homes, que en: 

teridía que roubar para comer a 
quen ten máis ·que para si non é 
tan grave como a abella lle facía 
entender, pactou con e la as 
condicións do trato : "'O reu 
aguillón .será a túa vida, con el 
matarás, pero, se o perdes, ti ta, 
mén marres". E desta maneira, o 
único mal que ela pode facer 
vólvese na súa contra. • · · 

A NOSA TERRA. 

Víctor Freixanes 
'A memória colectiva 
ficou marcada 
polo terror do 3 6' 

Que libros recomenda ler? 

Vário libro que deixaron unha 
grande pegada en m_in. Fal de, 
Merlín e familia de Alvaro Cun~ 
queiro e Follas novas de Ro alia de 
Castro, na literatura galega e deO 
século das· luces de Alejo Carpen, 
Úer e A caída de Albert Camus. E 
por suposto A Bíblia, porque no 
fondo toda a literatura sae de aí. 

Qu,e libros está a ler? 

A vida dun periodista de Pen Bard, 
lee, que son as memórias do direc, 
tor do Washington Post; Ensaio so, 
'bre a cegueira de José Saramago e 
Deu.s sentado nun sillón azul de Car, 
los Casares 

Cal é a sua valoración do trata
mento do 36 na literatura galega? 

Na narrativa galega existe un silén, 
cio sobre a guerra do que cusca 
moito despertar. Hai unha marca 

., moi fonda que é consecuéncía do 
terror que deixou a guerra na me, 
mória colectiva. Hai vário inten, 
tos de facer un traballo de crónica 
pola via do documento moi impor, 
tante p~ro a ten ión literária recu, 
perouse tarde. A guerra egue a er 
unha pantasma que e tá p r detrás 
das causas e a grande crónica so re 
o 36 ainda e. tá por e creb r e. 

Que supón abrir os camiños da 
investigación sobre o 36? 

A investigación s bre a guerra ten 
moita importáncia para a recupe
ración da nosa história e da n a 
memória colectiva. A memÚia é 
un dos alimentos do ser humano, 
das colectividades e por supo to 
das nacións·. Sen ela é dificil cons, 
truir a·condición humana. É o diá, 
logo que estabelecemos coa histó, 
r·ia eco tempo. N este sentido a li, 
teratura como expresión do ser hu, 
mano xoga un papel fundamental. 

.. 
Mudou a sua perspectiva sobre o 
panorama literário despois de le
var un tempo alonxado ?e Galiz~? 
Non. Afi~rno,use e radicalizouse. 
A loita por Galiza e pola nasa 
identidade nacional pasa por nós 
mesmos. Pol-a capacidade que te, . 

·ñamos de construir un edifício 
só lido no que poder h ab itar . Pei:o . 
debe se r un edifício cóas portas 
aberras e des.de o que poder ma11, 
r<:~rnos atentos. ao que pasa n o 
mundo . A afirmación da identi; 
dade nacional e das nosas raices 
non ten porque significar man~ 
ternos pechados.• 

No 

(( 
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N9 quiosque 
Afonso da 

CORUÑA 
pódese 

contemplar 
a obra de 

Manuel 
Molexun até 

o 13 de 
Outubra 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque 
Como en Irlanda 

éo título_ dun poema de 
Alfredo Brañas a nova 
estrea do CDG combina 
text~s de J ohn Millinton 
Synge_ e Antón Villar 

1. 

Ponte. O teatro público 
ga'tego inicia unha nova 
tempada cunha ádapta
ción dirixida por Quico · 
Cadaval.+ 

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

Antas de Ulla 
•TEATRO 

TITERES E ÜUALTRAPAS 

Este grupo vigués adicado 
aos títeres para cativos e 
pioneiro na fabricación de 
marionetas con latex da 
comarca, actua en Antas 
de Ulla o Domingo 22, se
gundo anúncia o programa 
dos Circuítos culturais. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

PRIMEIROS ANO 
DO TEATRO GALEGO 

O colectivo A Zaranda 
(Arcádio Pardiñas, 209) 
mantén aberra esta mostra 
cedida polo Centro Dra
mático Galega, até o 30 de 

tembro. 

•TEATRO 

Carteleira 
~ ÍNTIMO E PERSOAL. Robe~t 

Redford e Michelle Ple.iffer no . 
mundo das TV privadas. O director de in
formativos1 dalle unha oportunidaéle á as
pirante a repotteira e nace o romance. 
Para rir e para chorar. Entretida 

tEg', UNS DIAS NO CAMPO. 
Unha comédia francesa, diverti

da, con Carmen Maura como protago
nista. Sóbralle machismo pero vese con 
agrado. 

lf?r, PON UN HOME NA TUA 
VIDA. Un home e unha muller 

teñen un extraño acidente. Ao desper-

,· 

-~ (:.X.t..ÓPEZ·PAZOS 

canária Rosanna (o Mérco
res 9 no Pavillón). Botan 
os fogue_tes os días 4, ~ e 12. 

• LEITURAS tar as ·"almas" e· os c~q)os ap~r~cen in- · 
tercambiados. Un tematé>n' moÍtos pre- ~
cedentes1 entre eles Utfha:loira moi dubi
dosa, que sempre dá xogo, alnda que 
neste caso ·a pelícala, española, esteña 
realizada cunha resesa factura anos se
senta. 

- FElRA 00 LIBRO ANTIGO 

~ AUGUST. O actor Anthony 
· Hopkins (famoso desde O siténcio 
dos cordeiros) dirixe esta verSión de O Tio 
Vánia de Anton Chéhov) ambientada en 
Gales do que é natural o director e·tamén 
protagonista. Con defectos vismeis, cons
titue ainda así unha obra aceitábel dentro 
do ermo cinematográfic9 do verán. + 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

DUAS CULTURAS 
DOUS MUNDOS 

Obra de Pilar Taboada no 
Museu Ramón ·Aller de La... 
lin, até o 18 de Ou-tubro . .-

Lug_o ___ _ 

Até o Domingo 22 de Se
tembro ten lugar a quinta 
fei.ra do libro antigo e ~e 
ocasión. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

25 ANOS 
DE ARQUITECTURA 

O Ateneo expón até o 30 
de Setembro, esta mostra 
adicada á história máis re
cente da arquitectura gale
ga que organizou o COnse
llo da Cultura Galega. 

19 no Teatro Principal. 

• EXPOSICIÓNS 

Novos SOPORTF.S 
PARA-O OLEO 

Cunha escolma de híbridos 
- entre o óleo e o retábulo; 

Nuria Guardiola apresenta 
os seus Novas soportes para o 
óleo, colección orixinal que 
combi.na o óleo sobre os. 
máis váriados materiais e 
que tenta integrar o. releve 
do soporte na perspectiva 
do cadro. Estas caixas-ca
dros pódense visitar no Cas-

. telo de Vilasobroso, do 6 ao 
28 de Setembro, en horário 
de 10 a 1 e de 4 a 7 todos os 
?ias, agás Luns que pecha. 

•MÚSICA 

FESTIVAL ROCK 

O Do111i~go 22 de Setem
bro ás 9 da noite no audi
tório do Parque da Concór
aia, coa actuación de catro 
grup~s da co~arca, Carpe 
Diera, Tia·namen, Miset'y . 
e Sintetu. 

29 -

Amostra 
sobre os 
afia dores. 
está nct 
Museu 
Municipal 
de,c;omo 
n.on, 
OURENSE. 
Atéo 29 

Este grupo de teatro chan
tadino oferece a repre en
tactón da comédia Sindo o 
tonto o Venres 20 no audi
tório do concello. A accua
ci ón vai encadrada nas 
xomadas culturais que or
gani:a o colectivo Ledicia, 
e que tamén incluen o fes
tival folclórico. 

· deste mes. 

•MÚSICA 

FF.STIV AL FOLCLORICO 

O Sábado 2 I coa partici
pación de Terra Meiga de 
Ferro!, Maruxi.a de Rubin 
(Pobra de Brollón), Anda
rela de Vigo, e T oxos e 
Xe ta de Culleredo. 

Cee 
• EXPOSICIÓNS 

EDUCACLON 
E PATRIMONIO 

O lnstitut h rdeiro da 
Fundación Blanco de Le
ma, acolle até o 22 de Se
tembro unha mostra arte
liada pola Consellaria de 
Cultura e o Museu de Belas 
Artes da Coruña, onde 
xuntan o restos do mate
rial didáctico empregado 
no coléxio. Algu

1
nhas pezas 

pertencen a 1886, data da 
inauguración do centro le
gado polo indiano Feman
do Blanco no seu testa
mento. Instrumentos musi
cais, mapas da península, 
métodos de escritura, 2.000 
cunchas de mar e 1.000 es
pécies vexetais, son alguns 
engados xunto cos oito re
tratos de Federico Madra
za, hoxendia a colección 
particular máis completa. 

A Coruña 
•CINEMA 

Ü MATACHIN 

Un curto dirixido este ano 
en Gal iza por Jorge . Coira 
que con ta unha história de 
nacotráfico. A música é de 
Heredeiros da Crus, Re be id.e 
Rojito e Korosi Dansas. Os 
in térpretes Luís Zahera, 

Lu!s Tosar, Xoan Cejudo e 
Carolina Vázquez. Dura 
quince minutos e pódese 
ver de balde na sá do 
CGAI (Durán Loriga 10), 
o Venres 19 ás 8,30. 

GREGORY LA CAVA 

O Centro Galega de Artes 
da 1 maxe, vai pasar no que 
queda de mes a primeira 
parte do ciclo adicado á 
obra do director estadouni
dense nado en 1982 Gre
gory La Cava, organizado 
conxuntamente polo Festi· 
val de Cinema de San Se
bastián e a Filmoteca Espa
ñola. La Cava deixou unha 
este'nsa filmografía con in
cursións no drama e na co
média, que o CGAI ofere
ce até finais de mes por pri
meira en versión orixinal 
con subtítulos en galega: 
Mundos privados (19 e 21), 
O servício das damas (24 e 
25), Damas- de teatro (26 e 
2 7) e A rapaza da Quinta 
avenida (o 28) . Os pases 
custan 200 pta ., 100 pta. 
con · Carné Xove, e son de 
Martes Venres· ás 20,15 h., 
Sábados ás 18,30 h. 

• EXPoSICIÓNS 

MANUEL MOLEZUM 

O Kiosko Afonso expón 
obra de te pintor encadra
do no grupo coruñé de 

abstracción surxido na dé
cada dos 60, nó que tamén 
caben Manuel Mampaso, 
Xosé Mª Labra ou Luís Ca
ru~ cho. O arquitecto e 
pintor rebaixa as formas 
xeométricas difuminándo
as en vários p'lanos de 
transparéncias e veladuras, 
o que fixo situar os seus ca
dros entre o construtivis
mo xeométrico e a abstrac
ción poética. Até o 13 de 
Outubro. 

RAQUEL BLANCO E 
OUTROS 

Xunto con T atiana Meda!, 
Jano Muñoz e Teresa 
Puig, unha mostra da pin
tura galega que ven a tra
vés da obra deste cuarteto 
de artistas novos. Até o 30 
de Setembro na Biblioteca 
Municipal. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

MORQUECHQ 

O pintor Xosé Mor.quecho 
expón obra inspirada nas 
praias galegas e en lugares 
de Santiago. Abre na gale
ri~ Sarg.adelos de Ferrol, 
até o 27 de Setembro, de 
Luns a Sábado de 11 a 2 e 
de 5 a 10. Domingos de 
12,30 a 2,30. 

•CINEMA 

SEMANA 
DE CINEMA DE AUTOR 

O grupo f onmiñá artella es-
ta semana internacional e.o . · 

PEIBAS DA -~ODA ~· 

gal1o do centenário da séti_.. Até o -29 de Setembro no 
ma arte. O programa, que - Museu Municipal, pódes_e 
comezou o Mércores 18, in- - Visitar esta mostra icuntada 
clue próxecc ións di;irias por Floréncio de Arborio a 
acom¡rnñadas de exposi- conta de viaxar durante vá- _ 
cións de cartazes e forogrq- rios anos polas vilas da pro-
fias. Pódese disfrutar da pro~ víncia na procura dunha de 
posta da asociación Fonmi- trebellos deste vello ofído 
ñá,·aré o 28 de Setembro no dos- af1adores. A mostra, 
Auditório Gustavo F~eire. moi completa, iri.clue·vários 

• EXPOSICIÓNS 

NATUREZA VIVA 

O pub Tabla de Flandes 
acolle a mostra que arte
llou a Asociación Llug de 
estudos históricos sobre 
mámoas, ·petroglifos e pe

.drafitas. Trátase das foto
grafías de Isidoro Pombar 
e Xosé Manuel Valin. 

XURXO ALONSO 

Expón pinturas na sá da 
Biblioteca Municipal. 

•FESTAS 

o SAN FROILAN 

O Concello de Ll)go cele
bra Q San Froilán a partir 
do primeiro fin de semana 
de Outubro. Entre as actua
cións xa confirmadas d~sta-

. can as da cantante portu'
guesa Mishia (Venres 4 no . 
Auditório), Carlos Núñez 
(Sábado 5 na Praza de San
ta· Maria), Celtas Cortos 
(no Pavillón Clos Deportes 
o Martes 10) ou a Mostra 
de Gaiteiros Galegos (pre
vista para o Domingo 6). 
Para os días 7 e 10 cele
brarase o festival de corais, 
os 5; 6 e 12 ·o Festival de 
Música Tradicional, e o 12 
a Xuntanza de Bandas Lu
cen~es. O pr~grama tamén . 
anúncia os concertos de 
Ami'stades Peligrosas 
(Luns 7 no Pavillón), Ser
gio Dalma (o Martes 8 ·no 
Pavillón), e a cantautora 

modelos de roda que van 
desde a que se levaba ao 
ombteiro até as montadas -

' en roda de' bicicleta. 

COLECTIVA 96 

-- A mostra Colectiva 96 da sá 
Marisa Marirnón abre dou

. travolta até o 21 de Setem
·. btO· Esqi mostra pon ao al
. canee do público obra de ar

tistas galegas. actuais, noveis 
- ou recoñecidos, cun grande 

abano de formátos e estilos. 
Ali están lgnácio Basallo, 
Salvador Cidrás, Alberto 
Datas, Alfonso Albacete, 
Maria Xosé Díaz, Almude
na Femández Fariña, Ranii
ro Femández Saus, Montse
rrat Gómez-Osuna, Vicente 
Prego, Ignacio Burgos e 
Manuel Saiz. 

FERRO COUSELO 

O Museu Arqueolóxico · 
abriu unha mostra. biográfi
ca sobre o escritor Xesus Fe
rro Couselo (1906-1975), 
Letras Galegas 1996. 

•MÚSICA 

BANDA DE MUSICA DE 
BARBADAS 

O Venres 20 de Setembro 
no Teatro Principal. 

•TEATRO 

ÜÉ, OÉ, OÉ 

Unha comédia ao redor do 
espectáculo do furbo] por 
~eatro do Aqui, o Xovt>s 

Poq.tevedra 
•CINEMA 

ELAS 
T AMÉN SE DEPRIMEN 

O Mércores 25 ás 20 e ás 
22,15 h., en versión orixinal 
subtitulada en castelán na sá 
de Caja Madrid. O Cine clu
be Pontevedra é o organiza
dor do pase de. Elas ramén se 
deprimen (USA 1993), filme 
dirixido por Gus Van Sant e 
baseado .na novela sobre o 

·hippismo e a cultura under
ground que T om Robbi.ns pu
blicou en 1976. 

• E~POSICIÓNS 

ARTE 00 
-XVI AO XVIII 

O Edifício Sarmiento do~ i 

Museu de Pontevedra gar-
- da unha coleccióm de arte 

galega que abranxe do sé
culo XVI ao XVIIl. Táboas 
anónimas, -óleos de Gregó-

. rio Ferro Requeixo, Antó
nio de Puga ou Isidoro Ló
pez, xunto esculturas de 
Xosé· Ferreiro e Francisco 
António Rodeiro, forman 
parte da oferta do Museu. 

Sada 
• POESIA 

HOMENAXE 
A LOIS PEREIRO 

O Sábado 20 ás 8 do serán 
no Museu Carlos Maside (O 
Castro), o Grupo de Amor 

- e Desamor réndelle home-

Homenaxe 

ªºpoeta 
lois Pereiro 

.en SADAÓ 
Sábado 20 
da man dun 
nutrido 
grupo de · 
co~pañeiros 

l 
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Camilo 
Otero abre· 
a tempada 

do Auditorio 
deGaliza en 

SANTIAGO 

naxe ao poeta recentemente 
ftnado Lois Pereiro. A 
Agrupación Cultural O Fa
cha e Ed.iciós do Castro or- · 
ganizan este recital ria sua 
memória no que participan 
os poetas Miguel Anxo.Fer: 
nán Vello, Manuel Rivas, 
Xúlio López Valcarcel, Xa
vier Seoane, Pilar Pallarés, 
Miguel Anxo Mato fondo, 
Francisco Salinas Portugal 
e Lino Braxe.• 

Sant.iago 
• EXPOSICIÓNS 

LORCA E GALIZA 

A galeria Sargaddos ofere
ce esta· mostra documental 
e bibliográfica sobre as rela

',Cións do poeta andaluz con · 
Galiza e a língua· galega. 

WASHINGTON B. 

A Casa da Parra abre a tem
pada 96~97 cunha exposi
ci'ón adicada a· unha das 
grandes figuras da arte ibe
roa~er ican a contemporá
nea, o pintor uruguaio Was
hington Barcal a ( 1'920~ 
1993.). Amostra canta con 
32 obras que permanecerán 
aberras ao público até me
diados de Outubro. 

BAJRRO CON FUTURO 

O Centro Social de Vite 
acolle até finais ele Setem
bro amostra Vite, un bairro 
con voz onde a Coordena
dora do Barrio expón un· 
ha escolma das actividades 
do movimehto social <leste 
bairro de Santiago. A mes-
111ª Coordenadora está a 
realizar a quinta Olimpiada 
Deportivo Cultural ,que ta
mén durará até finais de 
mes cunha variada lista de 
competicións. 

LAMAZARES ATÉ O 29 

Grácias do lugar a montaxe 
de Antón Lamazares, onde · 
recria espazos arquitectóni
cos a través da pintura, adia 
a sua clausura polo grande 
número de vjsitantes rexista
dos neste último mes, segun
do anúncia o Centro Galego 
d~ Arte Contemporánea. 
Asi pois Grácias do lugar per
manece aberta no CGAC 
até o 29 de Setembro, en 
horário ·de Martes a Sábado 
·de 11 á 20 h., Domingos e 
festivos de 11 a 14· h: 

CAMILO OTERO 

O artista galega afincado 
en Paris abre a programa
ción desta tempada do Au; 
ditório de Gal~za, ewoñen-

., 

Con:vocatórias· 

lNVESTIGACION HISTORICA 

A Asocié4ción Cultural do Castelo de 
Moeche convoca un prémio ( 1.00.000 
pta) de investigación .histórica, socio-

. lóxica ou etnográfica sobre Galiza. Os 
·. traballo~ teñen que andar entre as 10 e 

50 páxinas, ~ chegar antes do 20 de 
Novembro de 1996 á secretaria. da 
Asociación Cultural Castelo de Moe
che:. C!:astelo de Moeche. Lavandeira. 
Labacengos. 15564 Moeche. 

CURSOS DE lNFORMATICA 
DO ATENEO SA.t'\JT A CECILIA 

.O Ateneo Santa Cecília de Marin ar
tella dous cursos de informática, kd.i
cados a iniciación e perfeccionamen
to, ,que durará 40 horas en horário d~ 
ll,30 a 13 h, Martes e Venres. Para 
maior ínformación dirixirse ao Ate
neo: Caracol, .36-baixo. 36800 Marin. 
Teléfono (98~) 88 02 83. 

CONCURSO FOTÓGRAFICO. 
DE CANS DE CAZA 

A Asociación de Amigos dos Cans e 
da Caza (Arzua) convoca ·por primeira 
v.ez un CQncurso de fotografía adicado 
ao can e a caza. Oferecen tres prémios: · 
150.000, 75.000 e 50.000 pta. Aceitan 
as fotos de profisionais e afeizoados, 
até o 30 de Setembro no local da Aso
ciación de amigos dos Canse.da Caza: 
Casa da Cultura. Santiago, s/n. Arrua. 
Teléfono (981) 50 10 91. 

PRÉMIO DE NARRACIONS XUVENlS · 

A Biblioteca Nova 33 co patrocínio 

da Fundación Caixa Galícia con~oca o 
X Prémio de Narracións Xuvi::nis Rua 
Nova, dotado cun primeiro prémio de 

· · 250.000 pta. O concurso está aberto a 
todos os xoves que non teñan feítos 
os 18 anos odia 1 de Abril de 1997, e 
apresenten traballos (-por quintupli-

. cado e cos dados persoais: nome, en
derezo, teléfono e fotecópia do DNI 
ou do libro de família) dunha exten
sión mínima de 25 e máxima de 125 
fólios mec~nografados a dobre espazo. 
Hai que entregar antes do 1 de Mar
zo de 1997 na Biblioteca Nova 33· 
(Rua Nova, 33-22 . 15705 Santiago. 
Apartado de Correos 63 7. 15 7 80 
Santiago), ou en calquer das oficinas 
de Obra social de Caixa Galícia ·na 
Cor.uña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Vigo, Ferro[ e Santiago .. Amais do 
primeiro pré~io 250.000 pta. (e a pu
·blicación do tex~o), tamén hai esta· 
belecido un accesit que conleva a pu
blicación do texto. 

CrNEECo 96 
DA SERRA DA ESTRELA 

O Festiva1 Internacional de Cinema e 
Vídeo · de Ambiente da Serra da Es
trela, vai decorrer en Seia do 26 de 
Outubro ao 2 de Novembro. O CineE
co'.96 ten alen de seccións competiti
vas abertas a profisionais e amadores, 
espa20s de exposición para as produ
cióri.s· dos afeizoados. Atenden no telé
fono (07-35138) 25 625. 

MODESTO R. FlGUE!RIOO DE 
NARRACIONS BREVES 

O Patronato do Pedrón de Ouro 

convoca o XXlll Gertame Nacional · 
Galega de Narracións Bte~es, cun 
primeiro prémio de 100.000 pta., e 

. un segundo de 40.000 pta. A convo
catória está aberta a autores de cal
quer nacionalidade que apresenten 
unha ou máis obras en galego que 
non teñan levado noutro certame, e 
qu'e respeten un mír:limo de 5 follas 
A4 e un máximo de 39 mecanografa
das a dobre espazo por unha cara. 
Ainda que o xuri poderá. reconsiderar 
os límites de estensión se o desenvol
vimento da obra o precisase. Os en-

- vios han facerse baixo plica e le_ma, 
por cuadrupli.cado, e antes do 15 de 
Novembro de 1996 ao: Premio Mo

-· desto R. Figueirido. Fundación do Pa
tronato do Pedrón de Ouro. Aparta
do de Correos 1046. 15780 Santiago. 

CERTAME LITERARIO ' 
MANUEL LUE!RO REI 

O Concello do Grave convoca a 
cuarta edición do certame literário de 
narraci6n curta adicado a Manuel 
Lueiro Rei, que vai dividida en duas 

· categorias. Unha para maiores e outra 
· para menores de 18 anos no 31 de 
Decembro de 1996. A categoria de 
menores admite textos de lÓ a 20 fó
lios por unha cara e a dobre espazo, e 
outorga dous prémios de 1.000.000 
pta. e 50.000 pta. respectivamente. 
Na Óutra banda os maiores de 18 han 
axeitarse a unha estensión de 20 a 30 
fólios para acceder a tres prémios: 
250.000, 100.00 e 50.000 pta. Admi
ten textos, por quintuplicado, inédi
_tos e ba_ixo plica, até o 5 de Novem
bró no IV Certame Literario Manuel 

Lueiro Rey. Concello do Grove. ·Prza 
do Corgo, s/n. 36980 Ó Grove. Para 
maior información dirixirse ao teléfo
no do concello: (986) 73 09 75. 

BUSCAN CARTAZ P'ARA OS 
ENCONTROS AMASCUL TURA 

Fica aberto até o 31 de Outubro de 
1996 o concurso para o cartaz dos V)I 
Encontros lnternacionais de Cinema 
Documental, que decorrerán do 15 ao 
23 <leste ano en Lisboa baixo a organi
zación de Amascultura. Os concursan
tes, .individuais ou colectivos poden 
apresentar un ou máis traballos por un 

· prémio de 100.000 escudos. 'Pódense 
peder as bases no Gabinete de Re
las;oes Públicas da Amascultura, telé
fono (07-351-1) 938 84 07 e 938 85 
70, e fax 938 93 47. 

CONCURSO DE POESlA DA A.C. 
ROSAUA DE CASTRO 

A asociación cultural R salia de 
Castro de Camella (Barcelona) 
convoca a décima edición do seu 
concurso de pot!sia en língua galega. 
Admiten poemas que anden entre 
os cen e os trinta verso de tema li
bre, se se remesan baixo plica . an
tes do 30 de Setembro. Hai tre 
prémios: 100.000, 50.000 e 25 .000 
pta. que serán entregados nas xorna
das culturais da asociación previsra 
para o Outono deste ano. Envíos á 
A.C. Galega Rosalia de Castro: Fe
derico Soler, 71. 08940 Camella. 
Barcelona. Teléfonos: da oficina 
(93) 375 11 03, e do bar social (93) 
375 10 54 .• 

Berg e Beethoven. Os abo
nos están á venda nas bille
teiras· do auditório de 12 a 
14 e de 1 7 a 20 h. O teléfo
no .de información é o 
(981) 57 10 26/57 38 55. 

Uo (España 1994. 15') de 
Javier Fesser. A entrada 
custa 400 pta. 

CINEMA DE ESTREA II 

O Centro Cai.xavigo ten 
pr:eparado o ciclo Cinema 
de estrea que oferece filmes 
en versión orixinal sub-ti
tulada en castelán, até o 26 
de Setembro, en pases de 
20,30 e 23 h. Ainda fican 
por proxectar A Caixa 
(Portugal-Franza 1994) do 
nomeado director portu
gués Manuel de Oliveira, o 
Xoves 19; Underground de 
Emir Kusrurica (Hungria 
1995) o 23, L'Uomo delle 
stelle de Guiseppe Tomato
re (Itália 1995) o 24; e de 
remate o Xoves 26 a Lisboa 
Story (Alemaña 1995) de 
Win Wenders. 

gardadas en pedra. Agora 
xuntanse na Casa das Ar
tes máis dun cento de fo. 
tos e vários calcos a tama
ño natural das espirais, la
birintos e outras lerias le
gadas dos antigos. A mos
tra decorre segundo tres 
apartados. O primeiro es
tuda a orixe dos gravados e 
a situa no tempo. O se
gundo achégase aos cen
tros de maior concentra
ción de petroglifos do 
mundo. Finalmente, a ter
ceira parte trata de sacar 
consideracións etnográfi
cas da arte rupestre. Abre 
de Luns a Venres de 11 a 
14 e de 17 a 21 h. Sábad s 
de 17 a 21 h. e D mingos 
de 11a14 h. 

•TEATRO 

COMO EN IRLANDA 

O vindeiro 21 de Setembro 
o Centro Dramático Gale
go apresenta no Teatro 
Principal unha nova peza 
Como en Irlanda, sacada 
de "Nocturno de medo e 
morte" de Antón Vilar 
Ponte é "Xinetes para o 
mar" do irlandés John Mi
llinton Synge: O título dé
bese a un poema de Alfre
do Brañas. Trala estrea 
permanecerá 9 dias en 
Santiago, e despo~s viaxará 
a Narón e FerroL 

FRANCl PICABIA 

• EXPOSICIÓNS 

do obra ao pairo no treito 
que vai desde a Faculdade 
de Económicas até o pró
prio auditório. Pecha a fi- . 
nais de Outubro. 

PUXANDOOAR Vig_o ___ _ As VOCES DO PASADO 

Os 45 cadros expostos at 
hai unhas semana en an
tiago, pódense visitar ago
ra no Centro cultural ai
xavigo. A mostra titulada 
O soño español, rccollc 
obra de toda a vida do ar-

Abanicos adornados por 
un amplo conxunto de· 
pintores galegas contem
porár¡eos, na galeria Arte 
Noroeste. Até o 30 de Se
tembro. 

•CINEMA 

o TEITO DO Ml)NDO 

O .tyiércores 25 ás 8,3Q do 

~ ES'U~ DA ,GAL.IZA DE· 

SE~ADº PºR CASTELAº 

EN INsliNIA ºU ~ VEIR2 

· ·serán, en versión orixinal 
no Cine Salesianos (Vene· · 

_
1
• ;mela, 3) se~undo o progra-. 

ma do Cine clube Lumie-
AÑA .MENDIETA E A . 
COL'EGCION ARCO 

. . i:e., O teito do ~undo (Espa· 
ña 1995. 95') dirixida por 
Felipe Vega conta a histó
ria dun emigrante que tras 
moitos anos de traballo na 

Q Ce_ntro Galega de Arte 
Contemporánea expón. até 
o 13 de Outubro, unha es
colma da pintora cubana fi
nada na década dos 80, Ana 

A Casa das Artes expón o 
resljltado de quince anos . 
de prospección arqueoló
xica e investigación sobre 
petroglifos nos xacemen
tos galegos, que realiza o 
Departamento de Arque· 
oloxfa do Museu Munici-

. pal de Castrelos. A mos
tra ven ser unha segunda 
parte da aberra o ano pasa
do na mesma sá O home no' 

·s~u tempo, na que os grava
dos galegas acompañaban 
os de outros fisterres euro
peus, nun estudo sobre as 
distintas' si luetas humanas 

. tista dadá francés Francis 
Picabia (1878-1953). Ho
rário: de Luns a Venres de 
18,30 a 21,30 h., Sábados 
de 12 a 14,30 e de 18,30 a 
21,30 h., e Domingos de 
12 a 14,30 h. Só até o 23 
de Setembro. 

GRA vAJX5s DE LN<E~o 
Helmuth . 
Rilling dirixe 
a Real Chaveiro: 

Prezo 500 pta + 1 60 pta 
de gastos 'de envi9 

Insignia: 
Prezo -200 pta -

Pagamento'a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixo Golicia 
2091 0501 . 

683040001024 
Solicito o contidode 

que qesexes ao 
Apdo. 1371, · 

36200 de Vigo. 

. . . ...._ 

¡. 

-Mendieta. O CGAC tamén 
·acofle estes dias a segunda 
entregt1 da colección AR
CO. Abre de Martes a Sá
bado d~· 1 i· a 20 h., DOmin
gos e festivos de 11 a 14 h: 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIÁ ' 
DE~_GALiCIA . 

· Suiza decide nacionalizarse 
nes~ país. Phmeiro poc;lé,ra~ 
se.ver o curto Aquel ritmi-

O Mércores 25 de Setem
b,ro ás 9 da noiteno;prograp - · 
ma de abon0 do Auditórío ;. 
<ile Galiza. Dirfae Helmuth 
-Rilling con AlysSa Park no 
violin. O programa com~ 
p_re1~~e. c_:>bra ~e Mozart, 

A Casa das Artes mantén 
aberta a mbstra dos· grava
dos realizados nesta década 
polo nomeado pintor. No 
mesmo local pód!!se visitar 
a exposición permanente 
da Colección Laxeiro do 
Concello 'de'.Vigo, unha vi; 
zosa escolma de máis de 40 
cadros que percorren. dife- · 
rentes épq~as. Abre ·até o 
30 de Setembro, de Luns a 
Venres de 11 ~ 14 ~ de 1 7 a 
21 h. Sábados á taTd~ e 

' Domingos á mañá. 

QUIÑONES DE-LEON 

.!\ Cas~ das Artes acolle 
até o 29 de .Setembro, as. 
obras adquiridas polo Mu-

- - ..Ir.---- - .:._ ____ _ _.:_ ---

Fil harmonía 
de Galicia o 
Mércores 25. 

Os Clan 
Moriarty 
estarán o 
próximo 
Venres 27 
na Iguana 
de VIGO · 
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Emilio Cao 
cantará o 

Venres 20 
en VILALBA 

No Arquivo 
Fotográfico 
de LISBOA, 
a escolma 

sobre a 
emigración 
de António 
P. Ferreira 

pódese 
comtemplar 
até o 12 de 

Outubro 

A NOSA TERl'iA 

· ····························~·············································· 
- . .., dese visitar' a segünaa in.os

tra de artesania en vivo no 
Castelo de Vimianzo, arte
llada pola Depuración, da 
Coruña. Vários artesáns 
fan demoshacións ao pú
biico dos seus Ófícios. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCELO 

Ou A arte española contempo
ránea a través da obra gráfica. 
Unha série de reproducións 
fan un percorrido pola arte 
española na Casa da Cultu
ra, até o 29 de Setembro. 

Vilalba 
seu Municipal de Vigo des-
de 1990. Horário: de Luns • MÚSICA 
a Venres de .ll a 14 e de 17 
a 21 h. Sábados á tarde e EMILIO CAO 

e fotografo, con ~olabóra; 
cións habituais na imprénsa 
portuguesa e corresponden
te de axéncias interna
cionais, emigrará en 1982 
cunha bolsa do Ministério 
de Cultura <;¡ue lle permitiu 
viver nunha miséria próxi
ma a que fotografou, a da 
emigración portu.guesa na 
Franzá. O traballo levoulle 
de 1982 a 1984, e fo¡ su
pervisado polos fotógrafos : 
da Magnum e despois por 
Jean Claude-Lemagny, en
cargado das fotografías da 
Biblioteca Nacional Fran
cesa. A mostta aberta no 
Arquivo Fotográfico, deixa 
ver apenas unha migalla 
desta obra de Pedro Ferrei
ra, 39 imaxes escollidas so
bre 15 mil negativos, pero 
~inda dunha grande forza. 
E pols un dos meirandes 
ensaios.da fotográfia portu
guesa xa que rompeu cal-

· 'qÚér barteira adentróüse
nas vidas domésticas. O te
léfono do Arquivo : (07-
351-1}886 23 32. 

ABD 
NORTE-AMERICANA 

Unha mostra comisariada 
por Carlos· Pinheiro, que 
ven demostrar que xa habia 

·ce)mics antes do Outubro 
1896. O ano da aparición · 
do Yello·w Kidd en Estados . 
Unidos tomado nacemento 
da BD, da que se celebra es
te ano centenário. A Beéle
teca de Lisboa expón canti
dade de exemplares de re
vistas norteamericas, norrie
adamente de Puck e ]udge, 
con debuxos moi ben con
_servados que datan de H>90. 

' A Bedeteca fica instalada 
·no Palácio do Contador en 
Olivais Sul. Teléfono (07-
3511) 853 79 41.• 

Domingos á mañá. 

•MÚSICA 

A IGUANA 

O cantante galego actua 
en Vilalba o Venres 20 de 
Setembro, segundo anún
cia o programa dos Circuí
tos culturais . 

A sá viguesa xa ab riu a 
tempada Je concerto . Nes
te mes tocarán La Mara· 
bunta (Venres 20), Blood 
Filloas xunto o autraliano 
DMJ (o ábado 21), Dic
tators de New York (para o 
Martes 24) e Clan Mo
riarty (o Venres 27) . 

Viveiro 
• EXPOSICIÓN§ 

SALONVRAO 

•TEATRO 

EPOPElA DE LIMBO 
ALEGO RICOS 

O Venres 20 ás 10,30 da 
noite no centro Caixavigo, 
da man do grupo Ditiram
bo Teatro. 

O Seminário de Estudos da 
T erra arte lla un ha nova 
edición do Salón Vrao das 
artes plásticas na galeria 
Porta da Vila. A convoca
tória <leste ano vai adicada 
á artisra internacional de 
Viveiro, Maruxa Mallo. 

Lisboa 

Vimianzo 
• EXPOSICIÓNS 

ARTESANlA EN VIVO 

• EXPOSICIÓNS 

PORTUGUESES EM 
FRANCA, 1982-84 

Até o 30 de Setembro pó-

Até o 12 de Outubro no 
Arquivo Fotográfico. Antó
nio Pedro Ferreira, ffi:édico 

Anúncios de balde 
• Fanse trabellos de reformes e 
pintura a prezos económicos. Cha
mar ao (986) 48 35 38. 

• Véndese óleo paisaxístlco de Be
llo Piñelro. Teléfono (982) 12 80 47. 
Perguntar por Xosé António. 

• Oferécese muller para coider en
cláns, doentes e nenos. chamar ao 
(986) 48 35 38. . 

• Vendo 90 acclóns de A Nosa Te
rrs. Teléfono (986) 26 40 57. 

• Alúgase piso céntrico en Vigo. 
Teléfono (986) 22 89 76. 

• Alúgase piso en .Vigo para estu
dantes. Catro cuartos, exterior, eco
nómico e ben comunicado. Informa 
Emílio no (986) 42 06 87. 

• Véndese televisor Grundig de 
21" en color e con mando. De rega
lo mesiña metálica. 45.000 pta. Ar
mário de piñeiro de duas portas e alti
ño frontal de madeira maciza. 30.00G 
pta. Chamar ao teléfono (986) 22 01 
63. Jorge Pérez. R/Placer, 12. Vigo. 

• Véndese domitório antigo de 
duas camas de 105 cm, mesas· de 
noite, armário e coqueta. Prezo a dis
cutir (barato) . Tamén vendo dous bu
tacóns e dous sillón.s orelleiros. Telé
fono (986) 28 03 16. 

• Gostaríame que me puidesen 
gravar un filme que emiten na can
le Cineclassics até o 22 .de Setem
bro The thirteen chair (1929), dun 
dos meus directores favoritos, Tod 
Browning. Podédesme chamar ao te
léfono (986) 55 12 68, a partires das 
4 do serán até as 22 horas. 

• Curso de idioma ruso, 5 níveis a 
partir do 1 de Outubro .. Aberta a 
matrícula. Cursos de xadrez para 

nenos a partir dos oito anos e ta
mén para adultos. Máis información 
de 5 a 8 do serán, de Luns a Venres , 
no teléfono 22 44 57, en Marqués de 
Valadares, 14-1 Q oficina 5. Vigo. 

• Oferécese furgoneta Fiat Talento, 
PMA 2.350 kg, con condutor para 
transportes vários. Chamar ao (986) 
86 26 42 e perguntar por Abel. 

• Preciosos cachorriños de can 
buscan donos. Entan-vos a esperar 
no Centro de Protección de Animais 
de Compostela. (polígono do Tambre). 

• MI/homes Grupo Gai da Corunha 
está a vossa disposic;om para 
qualquer informac;om· ou sugestom 
no apartado dos correios 24, A Corun
ha 15080. Solicitai-nos o. número de 
agosto na nossa Ghaiseta que vem de 
sair do prelo e nom dubides de por-te 
en contacto com nós, serás bem-vido. 

• Venden-se canciños cocker. Ma
rróns ou negros/Machos ou temías. 
Teléfono (981) 67 23 58. 

•Véndese ordenador 386 DX. (982) 
22 60 35. Preguntar por Lujs. 

•Véndese gaita de buxo, nova, con 
funda. Feita por Seivane. 85.000 pta. 
Teléfono (909) 82 94 77. Manuel. 

• Regálase un gatiño moi cariñoso, 
listo e xoguetón. Chamar ao (986) 20 
18 25 ou 20 16 65. 

• O Movimento Defesa da Língua 
(MOL) envia o seu boletim Língua 
Naciónal N2 2, a quem o deseja(. ln
clui material para se autofinanciar. 
Livros, camisolas, bandeiras, autoco
lantes, etc. Encomendas no Apartado 
570 de Ferrol. Envio gratuíto, 

• Estou buscando información so
bre as e QS okupas. Simboloxia (se a 

te.ñen), que é que as/os move a "oku
par", como escollen os seus obxectivos, 
se están unidas/os por algunha tendén
cia ideolóxrca, se ocupan os edifícios 
para viviren neles ou con outras finalida
des, etc. O meu enderezo: Carlos Ma
nuel Callón Torres. Castiñeiras-Areei
ros, 134. 15966 Santa Uxia de Ribeira. 

• Camisetas do Plantabosques'97 
á venda. Por cada camiseta planta
mos tres árbores (teixo, acivro e 
sobreira) nos bosques galegas. 
Prezo 1.000 pta. Solicitádeas a Xeva
le, -Apartado 35 Chantada. Pago por 
talón , contrareembolso ou xiro postal. 

•Oferta ·de discos e casettes . Pre
zos interesantes. Señor Baños (986) 
413496. . 

• Grupo de novas músicas, con 
experiéncia, precisa baixista e per
cusionista. Teléfono (986) 28 03 16. 

• Oferécese director de bandas de 
música popular. Teléfono (986) 41 
34 96. Sr. Baños. Vigo. 

• <;opyright (leia-se "sopirrait") é 
urna publícac;ao electrónica nao-co
me·rcial de pensamento, crítica e 
criac;ao em galego-portugués .. ó 
seu enderec;o na Internet é: 
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopi
rrait. Nascida em 17 de Maio de 
1996 e originada na Córunha, <;opy
rig ht já leva dez números . Visita 
<;opyright e colabora. 

• Gralha N2 12. Especial Bóveda. 
60 anos da guerra. Notícias. Envio 
gratuíto. Apartado dos. Correios 678. 
32080 

· • Mercedes 300 Turbo Diesel im
pecábel. Con todos os extras. 90.000 
Km. reais. Aforre 3.000.000. Prezo de 
ocasión por ausentarse só 4.000.000 
pta. Máis infprmes: (986) 37 06 53.+ 

·Encrudllada XOAN COSTA 

Horizontais: 

l. Obxecto de ferro que serve para traballar os ine
tais 5. Diario Oficial de Galicia 6. O·mesmo que acó 
8. Períodos de descanso 11. Dera golpes 12. Grupo 
en que se divide algo 14. Vía urbana 15. Referente 
ao rei ou raíña 17. Ao revés, que non ten compañía 
18. Peito ou mama das mul_leres 20. Forma popular 
de c~a 22. Pronome persoal 24. Muller que se dedi
ca á. prostitución 26. Masa formada polos oviños dos 
peixes 28. Sete máis un 30. Pers~a que publica li
bros 32. Agravados, empeorados 34. Pasa de dentro 
para fóra 35. Contracción de de e os 36. Bolsas 
grandes. 

Verticais: 

· l. Calzado de madeira dunha soa peza 2. Colleu con 
forza 3. En siglas, Radiotelevisión Italiana 4. Admi
ta _S. Pos a data 7. Parte final do intestino 8. Moveu 
.cara a un sitio 9. Perde o equilibrio 10. Abreviado, 
san'to 11. Recipiente redondo en que comemos 13. 
A.toparse du·n xeito determinado l6. Conseguido, lo
grado 19~ Períodos 21. Parte dun edificio que está 
por debaixo do nivel do chan, no plural 23. Sufixó 

. que significa ocupación ou oficio ·2s. Da túa propie
dade . 27·. Pronome persoal 29. Posúes 31. Pasados 
33:- Fileira, ringleira. 

Caldo de letras 
H Q z Ñ F G E I x · T H z 
s M M H y Q H I L E u K 
p A u L A E E Q Q e I X 

s R B N L x T N . A T K s 
e u s E H B u E I X Ñ R 

u X N L L E L T L u R s 
A A D I R A G R A M G L 

s o N D" I T Ñ o s e A s 
T R F A T R X I o u M B 

L e L G A I I e R .S I y 

Ñ o T G L z N A X A L . y. 

M X L L o E X e AR ME 

Dezaoito nomes de muller. 

' 
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· A~ c~operativas en México unen as mans en contra do patriarcad.o 

Unidas por seren mulleres, pobres e indíxenas 
~ ARANTXA ESTÉVEZ 

Foron moitas as mulleres que 
se reuniron en Chiapas no 
mes de Agosto, non só para 
talar do zapatismo nen da ne
gociación co Governo mexi
cano sen·ón para talar do seu . 
papel na sociedade neolibe
ral. Novás formas para a 
mesma eséncia, dixe·ron as 
participantes referíndose a 
unha economia de mercado 
que só é unha fase máis do 
patriarcado. A integración 
das mulleres en organiza- . 
cións políticas e moyimentos 
sociais segue a ser unha cha- • 
ve para a loita da igualdade 
pero as mulleres advirten que 
se repiten moitas das inér
cias seculares no seo destes 
grupos. A coope'ración e o 
traballo foron as armas que . 
as mulleres indíxenas de Mé'
xict> amosaron como válidas. 

A mesa de mulleres do Encon- · 
tro lntercontinental pota Humani
dade e contra o Neoliberalismo 
lembrou qu~ os problemas das 
mulle~es s0n os problemas do 
muAdo inteiro. "Porque as mulle
res non somos un sector. Somos 
máis da metade da povoación 
mundial e estamos en todos os 
grupos humanos e sociais!', di
cian as conclusións da mesa. 
Participantes de todas as partes 
do mundo puideron intercambiar 
experiéndas e comprobar que o 
alonxamento entre as condicións 
de vida das mulleres das chama
dos paises industrializados e dos 

llo das mulleres ou · redúcenas ao 
que chaman traballo. dé base. As 
oportunidade~ non son as mes
mas", din nas conclusións do En
contro. O certo é que en· movi
mentos como o protagonizado 
pola Exercito Zapatista de Libe
ración Nacional moitas mulleres, 

· sobre todo as indíxenas, viran a 
criación dun espazo próprio. Soli
citaron participar na revolución, 
que para elas era dobre. Unha 
das leis revolucionárias que pro
moveron as mulleres zapatistas 
foi que os homes indíxenas dei
xaran dé emborracharse; primei
ro, porque batian ás mulleres e, 
segundo, porque non sabian 
manter segredos. Case a t~rceira 
parte do EZLN son mulleres, qa
to irri'portante se _se compara eon 
outras prganizacións políticas. 

Cooperativismo· 

"O acceso ao traballo productivo 
implicou unha carga dobre de 
traballo xa que ternos que s~guir 
realizando soaso traballo repro.:. 
ductivo non remunerado, Ternos 

. paises subdesenvolvidos, ainda 
que diferentes, teñen moitos 
pontos de converxéncia. En Mé
xico, en concreto, a posición dos 
colectivos feministas en relación 
a foros como· a Conferéncia 
Mundial da Muller é moi crítica. 
Las Brujas, organización de Mé
xico D.F,. lembra que moitas das . 
representantes que foron a Pe
ki n obviaron lembrar que nos 
seus paises viviase unha situa
ción de "miséria, opresión e anti
democrácia" que afectaba nome- . 
adamente ás mulleres. 

"As organizacións chamadas de-· 
mocráticas obstaculizan o traba-

· ·ur.i dia laboral moito máis longo 
e as estratéxías de compatibili
dade que buscamos penalizan a 
nosa autonomía económica", re
zan as . conclusións do apartado 

da muller ' dentro do Congreso 
organizado en Chiapas. As indí- . 
xenas que participan afirmaron 
que sempre foran tratadas "co
mo animais por ser mulleres, 
pobres e índias". Un dos xeitos 
de recoñecerse e acadar a dig
nidade non só -son as armas, se
nón o traballo. E é máis que loá
bel o esforzo neste senso coa 
criación de cooperativas. 

Tres mil mulleres traballan na 
cooperativa de Oventic, en 
Chiapas, facendo· artesanía, so
bre todo no textil, abranguendo 
máis de trinta comunidades. A 
sua capacid~de de organización 
está a toda proba; o seu proble
ma é como comercializar os pro
dutos. Cercadas polo Exército e . 
pola dinámica da economia, a 
sua única· relación co exterior é 
a canle que abren as tendas de 
comércio xusto en Europa. Pre
cisan de programas de forma
ción para introducir o~ seus pro
dutos nos mercados do exterior. 

·O control ao qué se somete todo 
o qué proceda das comunidades 
in.díxenas impede o desenvolvi
mento. A cooperativa de Chilón 
inauguraba nos .dias do Encon
tro lntercontinental u·n taller de 
bordados de mulleres. Conse-

guiran a maquinária e os fios 
dunha fábrica que quebrara en 
Barcelona. A conciéncia das 
mulleres que forman cooperati
vas apréciase á hora de mercar
lles un pano. Non hai regateos, 
o prezo é fixo. Os benefícios 
non son para elas, revirten na 
comunidade á que pertencen. 

As mulleres indíxenas saben que 
a autonomia das suas comunida
des ten que contar coa sua pró
pria autonomía como mulléres. O 
respeto pota cultura indíxena non 
pode ser o respeto palas mallei
ras e a represión. Elas impulsa
ron a lei revolucionária pola que 
poden elexir ao seu home e non 
ser abrigadas a casar". A exis
téncia dunha revolución en Chia
pas ainda non puido rematar co
as inxustizas 'sexistas que aten
tan c9ntra a integridade da mu
ller. "E mellar o traballo colectivo 
porque nos xunta e· ninguén po
de separarnos porque desenvol
vemos un pensamento e unha 
acción coa nosa participación na 
comunidade", din elas. 

Case· a terceira parte do EZLN 
son mulleres, dato importante 
se se compara con outras orga
nizacións políticas.• · 
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Umberto 
de Padánia 

XosÉ MANUEL SARILLE 

Bossi cornezou organiza:ido a 
. Liga Lombarda e amagando 

con fundar unha nación no 
território milanés. Neses anos 
lanzou a os seus pupilos a corrixir 
os topónimos das estradas, utili
zando un dialecto que case non 
chegaba a se- lo. Era un brinquedo 
para ocultar as vergoñas que dá o. 
estar a f8:1ar seguido de carros. 

Os principais sináis ·de identida
de do remexido lombardo-pada
no son o diñeir9; as exporta
cións e os impostas. Bossi ten un 
toque de criollo sudamericano, 
indignado de tanto manter inú
tile , fidalgos vagos e aristócrata 
da corte. Aborr e a metróp li, 
a vida doce e o hed ni mo. Os 
eus promotore ·aben p ucas 

causa , fi.xeron pou o · studos e 
e tán po uido p la paixón de 
xuntar carto e .a finalidade de 
aforra-los para xuntar mái car
ro . Teñen pouc qu ver co · 
italiano ni to, s n calvini ras 
productiv e ven mund a 
travé _do robots d fact ria . 

Se o de A túria fraca a, Bo i 
será o único tipo do éculo vime 
capaz de anellar unha nación 
con posibilidade de éxito. Ao 
non ter un bable que levar á b -
ca intent u-no co lombardo e o 
véneto. E e dou dialecto ul
tralixeiros erían o principal ig
no identificador. 

Desenganado Umbertino con 
todas as experiéncias de criación 
simbólica, sen un territorio con 
personalidade, sen relixión que 
os diferéncie, lanzou-se ao colo 
do mundano inglés e proclamou, 
con toda a ·lóxica, que o código 
das finanzas debería sustituir ao 
italiano na Padania. Debuxaron 
bandeira e fundiron en br nce 
un david moi viril. O boneco 
eleva cara o ceo unha larga epa
da que parece repre entar a grá
fica italiana de débeda pú lica. 

As afrentas a este rico on múl-
tiples. Xa non on pobre 
umc expl tad s d mund . A 
Padánia é un exemplo sangrante. 
En Montechi Maggiore, por 
exemplo, n vinte mil h bitan
tes, non hai par e teñcn mil 
eiscenta empresa . Nengún a

lário baixa de duascentas trinta 
mil pesetas neta e conccll r -
cauda catrocent mil mili n <l 
pesetas ao ano. O abu consi te 
en que tributan ao Estado ·e
senta por cent d recaud d . 
Este artigo quere facer unha cha
mada á s lidariedade do humil
des para que axudcn a evitar 
expólio da Padania e organicen 
no Terceiro Mundo ONGs de 
apoio a esta nobre causa. t 

VoLVER AO REGO 
~ 

Anxel Mário Carreña non 
está a disgusto co papel 
que lle encomendo1..1 o 

seu partido, o PP., no Congreso • 
do::; Deptitados, de xustificar que 
se boten abaixo todas as iniciati
vas que le.va ao Congreso o . 
BNG, e que .recollen acordes, 
por unanimidade, do Parlamen
to galego: A negativa á moder
nización dos camiños de ferro é 
o último exempló. Nos seus tem
pos de conselleiro de Obras Pú
blicas, Ánxel Mário Carreña era 
coñecido por amigos e inimigo 
como míster catro por cenw. • 




