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Os talibáns de 
Washington 

Durante moito tempo Afga
. nistan foi un país a liberar do 
·ignominioso domínio de 
Moscú. Ocidente apoiou a 
causa da sua guerrilla, refu
xiada nas montañas, e os Es
tados Unidos criaron para es
tes homes o alcume rnediáti-

. co de freedom fathers (loita
dores da liberdade). A caida 
de Kabul nas mans dos islá
micos representa sen dúbida 
unha vitória Occidental. Os 
tanques son seus e as armas 
con visor nocturno teñen a 
patente de San Diego (Cali
fórnia). Pero Occidente non 
parece querer respons.abili
zarse do linchamento de Na
j ibulá, o ex-presidente que 
antano apoiaba a URSS e 
que a semana pasada ocupou 
todas as portadas, cos testí
culos arrincados polos free
dom fathers e as suas carnes 
secando á raxeira. O Herald 
Tribune que antes lle chama
ba "pelele de Moscú,, recoñe
ce agora que Najibulá era 
"máis nacionalista que mar
xista,,. O réxime derrocado 
era laico e tiñ.a como obse
sión a criación de escalas. A 
televisión alemana acaba de 
entrevistar a unha mestra de 
Kabul que nunca máis pode
rá exercer a sua profi ión 
porque é muller é a lei islá
mica non llo permite. Whas
hington lávase as mans. • 

. • '1 

IDSTORIAS E ALGÚN 
PERCANCE TODAS DITAS 

EN ROMANCE 
Antón Cortizas 

Unha div~rtida e coidada 
introducción 

ó munclo da poesía. 

Fraga critica á oposición e afirma que o único problema de Galiza_ é a falta de nacimentos 

O PP busca a confrontacióÍ1 co BNG 
no debate da Autonomia 

tiU · 
'tJ~-\ 

" ,, 
-e:. 
~ 

~..l•s".._~ 
Fraga convertiu o debate do Estado da Autonomía nunha confrontación ca BNG. Ao fondo están as próx1 ei-
cións autonómicas e as perspectivas eleitorais de ambos partidos. O PP ten deseñada a sua estratéxia pára impe
dir o ascenso eleitoral dos nacionalistas, que iria vinculado á perda da maioria absoluta por parte dos conservadores. 

A norma oficial 
do galego sofre 
continuos cámbios 
O Diccionario Crítico de Dúbidas 
e Erros de Rafael Chacón Calvar 
e Manuel Rodríguez Alonso de
nuncia vacilacións e contradi
cións nos textos normativos do 
Instituto da Lingua Galega. A es
ta revisión crítica sumábaAse 
non poucos ensinantes, editores, 
tradutores e escritores. (Páx. 21) 

Xavier Lorenzo Tomé 
gaña o Blanco Amor 
Xavier Lorenzo Tomé é o gaña
do r da XV edición do Prémio 
Blanco Amor de novela longa coa 
obra O paxaro que canta sen no
me. O xurado destacou "o ritmo 
narrativo, a ironía combinada co 
lirismo e a sua capacidade meta
fórica". O autor, profesor de lín
gua e literatura galega nun insti
tuto de Padrón, estréase na li
teratulía co prémio máis importan
te do país, dotado cun millón de 
pesetas e a publicación da obra. 

ADELAIDA, 
HENRIQUEE 

DEMAIS FAMILIA 
Xavier Docampo 

Adelaida é unha rapaza pouco corrente. 
e as ·causas que fai 

tampouco sona as típicas ... 

; ~;;:::R 
~W.&Pt.h~w· Madrid recibe a protesta dos gand.eiros. galegos. Máis de 1 o mil labregos desfilaron polas ruas -

da capital de España para protestar contra o pagamento da supertaxa imposta pola UE e a pasi
vidade da ministra. Os sindicatos convocantes manifestaron outravolta a sua oposición á super
taxa e anunciaror a cpn,voca,tória qe novas. mobiliza~ións. A mús.ica de gaitas presidiu _a marcha. 
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~ESTA SEMANA 
. A NOSA TERBA 1 O DE OUTUBRO DE 1996 

Fraga asume o papel de oposicion contra os nacionalistas 

O Debate da Autonomía convertiuse nunha 
confrontación PP·BNG ante as próximas eleicións 

*A. EIRÉ - CARME VIDAL 

Fraga comézou a ·sua intervención atacando directamente ao BNG e rematou o seu discurso cun novo ata
que e descalificacións dos nacionalistas. O voceiro circunstancial do PP, Dositeo Rodríguez, teimou en pedir
lle ao BNG que explicase o seu programa. Xosé Manuel Beiras, pala sua banda, apresentouse como a única 
alternativa posíbel ao PP nas próximas eleicións cun discurso irónico e comedido. O voceiro do PSOE, Mi
guel Cortizo, ~el.atou os 101 in.cumprimentos d? Xunta que Abel Caballero apresentara ,unha semana antes. 

-
aliza navega con soltt¿ra e segu- A subvers.ión· dos papeis ' n~ste 
ridade, como Terra l)nica, polo de.bate, ca Governo atacando á 

- ciberespácio . En aia e medio oposición, tiña dóus motivos. Por 

cións". Beiras contestaríalle que o 
que pensa o BNG, a sua política, 
está claramente 

dou que "moitos alcaldes e con
celleiros do PP non só están ho

xe en Madrid, se
nón que pagaron arranxei todos os problemas en ·un ha banda, Fraga, tentaba levar 

Madrid para moito te111e~ ... .,S9 ·a Be!ras ao se.u t~rreo, sacáQdoo 
queda un, o democrátic.o ... ·0 de- , dQ. Gamiño que0 0 ~NG trazara 'o. 
máis son paparruchadas". fisfas ,,:' -1 O· se Outubm pasadoo en idénti-
palabras definen e condensan co debate, cando se apresentara 
as intervencións de Fraga no como alternativa á situación de 

. debate·sobre o Estado da Autor·.,, desgov"ªrno do pais. Pala outra, . 
nomia. Esta vez, Fraga, non tiña· o .PP tratou de aiertar a unha par-
conceitós-fetiche que b.randir te. do seu próprio eleitor.ado .con.-
ante a opinión pública (autoiden- ~ tra do BNG. Asi ; puxo o acento 

explicada no seus 
programas e no 
seus. ~9ocumentos 1 

asembleários .. "Pe- 1 

ro aqui non esta
mos a discutir o la-
0..er .da oposición) 
senón o labor do 
Governo". 

tificación, galeguidade, adminis.- _ ·en apresentar _aes .nacionaHstas O mesmo Dositeo 
tración única, reforma do Sena-_, -eomo represemantes qo atr.aso, descubria, no. final 
do, federalismo), como nos cin- o idealismo estéril-e a mar~ina- das .su as loas a 1 

·co debates anteriores. Centrou ción e dubidou da sinceridade· do Fr¡:J.ga, os motivos 
asi, a: parte capital do seu dis- seu discurso que ao seu ver aga- da estratéxia do 
curso, ao comezo e ao final, en cha intencións ocultas. PP: "A alianza 
atacar ao BNG: "nostáxicos da - post-eleitoral do 
revolución social que seguen a Esta última estratéxia apareceu BNG co PSOE é 
soñar cunha Galiza tora de Es- con máis evidéncia ainda na in- .imposíbel, pois 
paña e de Europa, propugnando, tervendón de Dositeo Rodríguez, son dous bois que · 
a volta ao capitalismo de Esta- portavoz circunstancial do PP an- tur:ran cada un po-
do, ao ~urocratismo, ao paraiso te a auséncia de Portomeñe e as lo seu lado". Se-
do intervencionismo estatal. Un- discrepáncias internas xurdidas cadra, a postura 
ha Galiza ríxida, cun certo aro- no seo do Governo. O conselleiro do PP entenderia-
ma a tardo-marxismo e a un da Presidéncia, nada sobrado de se millar cunhas 
cóctel de utopias, que non resis- facultades oratórias, pedia "saber palabras de Fra-

Gal iza: na.vega · __ 
con soltura polo 
ciberespácio . 
En dia e medio 
arranxei todos 
os problemas 
en Madrid para 
moito tempo .. · 
Só. queda un, 
o democrático. 
O demáis son 
paparrL:Jchadas 

os autobuses". 

.. Discurso · des
. ériptivo 

Fora dos ataques 
ao BNG (ao 
PSOE só lle 
achacou non ser 
nunca autono
mista), Fraga op
tou por un discur
so plenamente 
descriptivo, no 
que faltaba a 
análise poi ítica 
das intervencións 
de cinco anos an
teriores. No repa
so sector por sec- · 
tor, con adúbio 
d(3 moitas cifras, 
fuxindo da análi-
se dos problemas 
reais e ainda 

ten a menor análises , só son o que pensa o BNG: que digan ga. Despois de facer un cántico á máis de propoñer solucións, Fra-
paparruchadas". .F r !:' ·; os_ nadoFJa!is.t,!!l~ -~:si -s1J·q.s ~fil~fl -· · .. \ l!)oHJioa de cuotas da UE recor- · fasa á pi¡í;x¡ina seguinte 

• 
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l O DE OUTUBRO DE 1996 

V~n da páxilla anterior-

ga ver:teu algunhas afirmacións 
que requeriron matices e com- 
plementos durante o turno de ré
plica. A primeira; foi reqoñecér, 
por vez primeira no Parlamento, 
. que as autovías non estarán re
matadas até ben entrado o sécu
lo XXI. A respeito do Ferrocarril 
anunciou que a Comisión Mixta 
·para estudar a sua millora na 
Galiza reunirase este mesmo 
mes de Outubro. Beiras retruca
rialle que nos orzamentos do Es
tado só aparecen para o ferroca
rril na Galiza, 500 millóns de pe
setas, que corresponden ~ ac
tuacións comprometidas en 
1993, fronte aos 170.000 millóns 
que o Parlamento galega apro
bou demandar por unanimidade. 

dores de ser os causantes dos 
efectos negativos ql:le a sua ati
tude ten para a comarca, afir
mando que estaba disposto a.o 
.diálogo. Con todo, o Comité de 
Bazán tenlle pedido unha entre
vista desde Maio e ainda non 
recibiu · contestación, segundo 
lernbrou o portavoz nacionalista. 

ESTA SEMANA · 
ANOSATERRA 

quitan aos ricos para darlle aos 
pobres", e anunciou, nun xiro da 
sua política de intervencionismo 
estatal que mantiña até de ago
ra, que as empresas públicas 

· que non· sexan rendíbeis econó
micamente hai que pechalas, 
afirmando que "cada vez que al
guén pide unha solución política 
para un problema empresarial 
está pedindo que a sua débeda 
sexa pagada polos demáis, algo 
que só pode ser xustificado en 
catástrofes naturais". 

A austeridade é para Fraga á fór
mula para plantarlle cara a un ~ 
tempo a vir sementado de dificul- · 
dades. Fai este anúncio de bo
rrasca· no horizonte despois de 
119 minutos de cántico do parai· 
so ao que le'.(ara a Galiza. Pero 
os problemas non son o efecto 
de Maastricht, senón "da globali· 
zación dos mercados da interna-

3 · 
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Calificou á Ence de ''fábrica de 
pasta de papel en primeira liña 
de tecnoloxia industrial e am
biental". Esta gabanza da Em
presa Nacional de Celulosas, e 
implícitamente da fábrica de clo
ro Elnosa, procesadas ambas 
por delito ecolóxico, é sorpren
dentemente despois de anterio
res manifestación do conselleiro 
Guiña pedindo o seu peche. 

Na área linguistica e cultural so
branceou como fitos da sua políti
ca o aumento da produción edito
rial, que o 96% dos galegas en
tendan o idioma e que o 90% o 
falen. Como mérito non menor fi
_xo valer a fundación do Centro 
Ramón Piñeiro de lnvestigacjóns, 
e o prcxecto Galiza, Terra Unica 
como grande proxecto cultural 
para o fin do milénio, trasunto vi
sibel do lema España es diferen
te, de cando era ministro de Infor
mación e Turismo. A .estatistica 
do ernprego da língua coa que se 
comprace o Governo levou aos 
nacionalistas a apres~ntar unha 

cionalización da economía". Cortizo recordou os incumprimentos de Fraga. 

• resolución na que pedían ao Go
verno que deixase de comportar
se coma unha illa no medio ·de 
galego-falantes. 

O PP nq papel da 
oposición 

. conviríalle que vostede estivera 
~ " outros sete anos máis , levaria

nos, sozinho á ní?ioria _absoluta, 
_ máis Galiza non pode, nen quer 
agardar. Os síntomas multipll
canse cada día que pasa". · 

Xosé Manuel Beiras mostrouse 
indiferente aun posíbel ~diahtó 
das eleicións (Fraga voltou ·repe- -
tir que non vai adiantalas), afir
mando que "nada está decidido, 
porque será o povo o que terá 
que asumir as suas responsabi~i 
dades democráticas nese tran-

non se postularía como candi
dato á Xunta polo seu partido. 
Este erro estratéxico situábao 
en pésima posición ante Fraga 
e limitaba de saida a intensida
de das suas críticas. Escolleu 
asi un discurso no que relatou 
parte das 101 incumplimentos Se no agro deu cifras sobre o 

aumento da producción "que 
non leva a cuotas impensadas'', 
en pesca non houbo números 
comparativos con anos anterio
res , só afirmou que o seu Go
verno "está dando pasos para 
acadar o aumento de renda e 
do benestar dos mariñeiros". Na 
política industrial criticou as 
"movilizacións inxustificadas do 
Ferrol", acusando aos traballa-

De todos os males existentes, 
culpou á "insolidariedade do an
terior Governo central", ao que 
acusou da "parálise economica 
que padeceu Galiza", pero ago
ra todos se van remedir porque 
"ternos ün Governo amigo en 
Madrid". Anunciou unha "redu
ción no número de funcionários" 
e· a -superadón do concepto de 
emigración, sustituido "polo mo
derno e integrador de galegui
dade". Descalificou as políticas 
"chamadas progresistas, gue 

... . 
· O portavoz do B_NG puxo dun 
. lado a "intelixéncia colectiva re

presentada no BNG", e; doutro, 
os "mercenarios a servício do 

PP, sen releván· 
cía algunha", fa

ce , como asumi
ron milleiros de la-· 
bregos que hoxe 
están en Madrid, I Desde 
pero para non ter 

cendo un· cánti
co á militancia 
do BNG "que 
está a poñer a 
punto nestes in
tres un progra
ma e unha _me
todoloxia de . G0-

que ir nunca máis 
a Madrid a pedir 
nada". Ainda asi, 
fixo referén.cia a 
dfversos inquéri
tos nos que o PP 
perdería a .maiorra 
absoluta e o BNG 
segue a aumeñta.r . 
vertixinosamente. 
Estes inquéritos 

que vostede 
chego~ _á Xupta, 
o BNG comezou 

· da Xunta nestes sete anos. A 
medida que avanza o debate 
foi subindo o diapasón ainda 
que sen dar esbozado para o 
PSOE unha 'proposta alternati
va ao PP, nen conseguir que a 
crítica certeira e pontual das 
eivas -concretas da Xunta tras
cendese a unha alternativa· de 
governo. Que Abel Caballero · 
apresentase unha semana an
tes estas .101 promesas in
clumpridas tampouco benefi
ciaba a sua exposición que xa 
era sabida. 

Dositeo o único que fixo foi que todos se lembrosen de Portomeñe. 

a ascender a 
-ritmo acelerado. 
AoBNG 

verno ; un pro
grama non de 
ideas, que xa o 
tiñamos, senón· 
de execución de 

que a Xunta· reali- COnVirf alte qu-e 
za mensualmente · eStiVefa -outOS Para B~iras, Fra-

·obras". 

(e Fraga nega) se- , ga xa non é nin-
rian os causantes sete anos" guén en Madrid 
de que o PP, na e está "na paráli-
vez de como partí- se máis absolu-
do no Governo, se ta". Despois de 
comportase como deit'ar todas as 
partido na oposición, "porque sa- _?u.as esperanzas en Aznar e ve
be que, de non ter maioria abso- ..;. ' las frustradas en pouco tempo, a 
luta, non ten quen o apoie para sua acción política céntrase ago-
governar". ra na propagar:ida e na manipula- · 

Segundo Beiras, un ·dos máxi
mos causantes do ascenso elei
toral do BNG é o próprio "Fraga. 
"Desde que vostede chegou á 
Presidéncia da XuntQ., o BNG co· 
hlezou a asc.ender a· ritmo cons· 
tantemente acelerado. Ao BNG 

ción informativa para permañe~ 
cer no poder". 

Falta de diálogo 

Miguel Cortizo, apresentouse 
como voceiro do ·PSOE tres 
días d~spois de anunci_ar que 

Duas foron as aportacións xe
rais máis importantes de Corti
zo ao debate. A de por de ma
nifesto que Fraga foi "incapaz 
de . consensuar ou dialogar na
da. nestes sete anos", por máis 
que, en cada intervención, · 
seinpre anunCie estar disposto 
ao diálogo; e, a outra a "falta 
de rigor intelectual" de Fraga 
ao que acusou de .!'pintar unha 
realidade virtual no seu cibe
r-espácio". En duas ocasións 
revisou a ·idea ·de Governo 
Amigo, e inquiriu ~e "en Madrid 
era antes inimigos", que pensa
rán tamén os concellos que 
n·on están governados polo 
PP?". Fraga teria, primeiro que 
calificar a outros governos de 
"menos amigos" para afirmar 
despois que "se negócia millor 
en família". • 

Fraga que;r_ quedar ben :con totj:os 1 I!' ~ •• 

Despois de pairar sete sóbre o mapa galego o globo -
de Fraga quedou sen gas e non parece qµe os seus 
aliados en Madrid reserven nengún comando heroico 
para levar algo máis que queimar ao aerostato e frear 
o seu encentro coa realidade do pais. Unha vez por 
ano, escatimadamente, o fundador do PP anunciaba 
un ascenso espectacular que sé non era grandé no 
altímetro, aparecía répintado pola sua crecida nómina 
de propaganda coma un paseo polas nubes: 
Galeguidade, autoidentificación, administración única, 
reforma do Senado, foron abafadas de combustibel 
que prometían grandes calorías para turrar da pesada 

· barca políti<::a pero to ron tan breves -como as 
espectativas que acordaron . 

Para o vó deste ano Fraga ensaiou. o do Governo 
Amigo, pero xa no mesmo debate, antes de que 
puidese converterse en retór.icá cantada polos seus 
axiógrafos, que ·só pude ron titular con declarac;óns de 
intencións, veuse na obriga .de actarar que non era a 
sua intención implicar que houbese antes nengún 
Governo lnimfgo. · .- · ' 

Na percura .dese discurso político que poida regresalo 
. aos ventos da levedeza, sitúase·na contradición 
permanente. Asi, despois de atacar aos nacionalismos, 
e ao BNG por nacionalista, ante as palabras de Xosé 
Manuel Beiras de que "non pode haber un nacionalismo 
máis moderado"que o_BNG, sé quer defender os , 

· intereses de Galiza", Fraga; non tivo reparos en · 
postularse como nacionalista convencido, para afirmar 
que sí que pode habelo, "o P_P é'ese nacionalismo" .. 

O Governo de Aznar é un Governo Amígo, que atende 
as demandas galegas, pero "os alcaldes e 
concelleiros do PP, non só están en ·Madrid 
manifestándose, senón qué pagaron autobuses". 
Fraga tentaba con esta afirmación li1era1 ·evitar que o 
BNG capitalizase política.mente a m~mifestación de 
Madrid. Fraga teria que aclarar a continuación que 
"lóxicamente os nosos alcaldes non son ós qUe levan 
esas bandeiras, nen os que berraban contra o ... 
Governo". A que foron logo a Madrid? O certo é que 
alguns con~elleiros do PP eran os máis alporiiados 

,• · 'protestóns da comitiva galega pero· Fraga quer quedar 

ben con todos cor¡ tal de que a sua figura se manteña 
en sustentación. Está cos que protestan contra a 
cuota do leite e a pral dos ·que a irnpoñen; co Governo · 
central,forte e coa Autonomía; co ensino da História e 
contra a memória crítica da Ditadura. 

. 
O Governo do PSOE tivo tíipotecada a Galiza todos 
estes anos e mália a sua perfídia, a situación de 
Galiza é maravillosa: segundo o discurso do próprio 
Fraga, é só ex_iste un problema: o demográfico. Ainda 
asi, a preséncia dun Governo Amigo vai ser · 
determinante para Galiza. lnstalarános logo. no 

. paradiso? Aúmentaráh os nacime(ltos? Sacará Aznar 
un~a lei mordaza que nos obligar.á a ter descendéncia 
por decreto? Non se preocupen, todo é realidade 
virtual segundo Fraga: "Galiza navega con soltura e· 
seguridade como Terra Unica polo ciberespácio". Nun 
simulador de vó calquera evita estrellarse pem cando 
se trata de afrontar a realidade, toda ficción sobre as 
leis físicas n·on fai senon abreviar o tempo patético do 
descenso. Será por iso. • 

1 1 l 1 ANOSA TERRA 
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Governo e oposición encerellaronse nu_nha discusión numérica 
' . 

As Cifras cantan 
· "As· cifras cantan", afirm~ba, Fra
ga lribarne, para avaliar a sua 
xestión durante sete anos. "As 
cifras cantan", repetía Mlguel 
Cortizo para descalificar idéntica 
acción de Governo. "A proba do 
nove do Governo Fraga ·é Az
nar", afirmaba Xosé Manuel Bei
ras. No baile de cifras no que se 
engancharon, sobre todo Fraga 
e Cortizo, é difícil saber quen le
va o ritmo acompas~do coa rea-· 
lidade numérica da partitu_ra. 

Ilustra a manipulació numérica a 
que realiza Fraga refer_índose .
a.os orzamentos para 1997. Afir-

'•· ma que Galiza e· a cuarta comu
-nidade én investimentos. Ante a · 
réplica de Beiras, de que qs or
i:amentos descen-deron' dos 
102.000 millóns de 1994 aos só 

. 76.000 millóns de 1997, Fraga, 
na répliéa, comeza a repasar nu
méricamente cifras de anos an

·teriores, 'Pero desde 1990 só 

Gal iza · era ·a 
primeira comu
nidade en dé
beda per cápita 
a respeito do 
Producto 1 nte
ridr Bruto (PIB), 
sen qQe Fraga 
o.correxise. 

Xosé Manuel 
Be iras fixo un- • · 

., ha somera ra-
diografia eqo
nóm ica da si
tuación galega, 
responsabili-
zando a Fraga 
da situación. "A 

'participación·~· 
dos sectores 
agrários, pes
queiro ? indus
trial no PIB ga
lego disminuiu X.M. Beira_s recebe as ~licitacións dos seus compaijeiros do BNG. 

seriamente: só aumentou a dos Beiras aportou cutio dado signi-
servícios e ·a da construción", ficativo:"a participación dos tra-
afirmou o voceiro do· BNG. "O · bailadores na Re.Ada Nacional 

·agro, a pesca e a íntiustr~a cons- -Galega descendeu até situarse 
tituien a verdadeira- economía do xa por debaixo do 50%, e os in-

.. ., - conta as ·que apareGelÍ consigna
das expresamente a Galiza nos 
orzamentos. Ao cheaar ·a 1997, 
da un chimpo e súm~ile a estas 
outras partidas non consignadas 

- territorialmente pero· que van sér 
investidas na· Gal iza. é o xeito de 
que lle sairan as conta_s do seu. 
enunciado. Nesta ocasión o par- · 
lamentar Xesus Vega, pillouno. 

. país e.neles están os productivos gresos dos labregos representan 
· cruciais e estratéxicos", acre.cen- dentro da Renda Galega unha _ 

tou Beiras ·antes de lembrar que_ cuarta parte do que representa a 
. · nos úl.timos anos perdéro.nse povoación ocupada labrega den-

máis de 100.000 empregos de tro do total da povoación ocupa~ 
traballadores · asalariados, e non da galega. lsto significa un ha 
s6 na indústria e na pesca, se- pauperización no nivel de vida 
nón tamén nos servícios". Ta- .-dos galegos, cuns ingresos por 
mén resaltou o descenso dun debaixo do límite da pobreza. 
·10% da povoación a~alariada a · _ . "-
.respeito da ocupada, asi como o No ensino Beiras afirmou que a 
da, ocupada ·no seu eonxunto po- Xunta pasou de darlle ao ensino 
lo retroceso demográfico. privado 7 .doo millóns . anuais a 

A povoacÍón activa 

Fraga collera os dados dos do
ce últimos meses para salientar 
un descenso do paro de 14.406 
perso_as er:i relación a 1990 don
de había 185.869, fronte aos 
161.917 c,Je agora, pero non qui-
· xo considerar o de.scenso da 

financialo con 16.0000 millóns, 

Ainda asi, nesta sesión aparece
ron datos significativos, que non 
foron rebatidos mínimamente. 
Miguel Cortizo acusou a Frag~ 
de ter destruido 35 empregos ca
da dia durante os sete anos da. 
seu mandato presidencial. Fragá 
non o rebatiu, só foi capaz de 
contraatacar decindo que a culpa 
a tivera o Governo central e que 
pior ainda estaban outras comu
nidades como Euskadi, convi
dando ao voceiro socialista a "le.., · 
er o último informe do Lehenda
kari Ardanza". Cortizo tamén o 
acusou de multiplicar por 15 a 
débeda. Fraga a isto non cor:ite$
tou. Tamén afirmou Cortizo que : · povqa6_ióf1 acu'va. . ._ · · 

"mentres non hai ·un só centro 
educativo que reuna as condi
cións .exixidas". Dositeu Rodrí
-guez dixo que non tiveran tem
po e que ian amañ.ar os proble
mas é:la ESO "porque a Xunta 
está a facer o maior esforzo no 
eñsino público". Tamén lle re
cordou Beiras' na réplica que 
"son qs profesores os que des-

::.minten as suas palabrás, acabo . 

· A. PANARO 

de recibir unha nota de profeso
res interinos pechados que que
daron sen emprego este ano , 
máis de 1.500 con sustitutos". 
Fraga replicoulle que tiñan pen
sado "colocar a 130 máis que o 
ano pasado ao longo do curso". 

A respéit9 do financiamento au
tonómico os dados -barallados 
por Cortizo e _Fraga fixeron tal_ 
revoltixo _ que, se eremos ao 
Governo central 1odas as co
munidades milloran, pero o Go
verno restrinxe os or.zamentos; 
se creemos ás comunidades 
autónomas, todas saen perxu
dicadas, agás Galiza que afir
ma sair beneficiada. LQgo de
pende se contemplamos os da
dos de xeito bruto ou en térmi
nos "-relativos con outras comu
nidades. Unha causa s·emella 
quedar clara despois desta dis
cusións: "A capacidade finan
cieira non aumenta no 42% co
mo di, -advertiu Cortizo a Fra
ga- esa é a que ternos agora, 
pero antes xa tiñamos os 17%, 
e só fai falta saber restar".+ 

A opos.ición agarda.que sé cumplan máis.que as duas aprobadas.o ano pasado . 

Apresen.tqdas J 86 emendas de resolución 
A ·defensa dos sectores produti- . supertaxa, demandando aq Go
vos da economía galega_centrou . verno galego que exixa recoñe-
a maior parte das 117 ·propostas cimento histórico ás caracter-ís-· 
de resolución apresentadas polo ticas p(Odutivas galegas para 
BNG, único ·grupo que reivindi- que "'non · decapiten o d_esenvol-
cou a...reneg9ciación das condi- vimento de cuestións cruciais 
cións de integración na UE e o para Galiza". Canto á pesca, o 
establecimento de cláusulas de portavoz nacionalista pediu a in-
excepción, ·nomeadamente nos demnización· aos mariñeiros do 
sectores pesqueiro e gadeiro. banco sahariano -"que-o gover-

.. no inimigo estaba disposto a fa-
. De xeito "congruente" coa · sua cer" dixo- e reclamou a elabora-

"alternativa programática de go- ción por parte d_a Xunta dun pla-
verno", no elevado número de no de pesca en augas exteriores 
iniciativas nacionalistas -máis do -"para facilitar o traballo ao go-
dobre do outro grupo .da oposi - verno amigo"- ademais da regú-
ci ón e catre veces máis das : . larización dos mercados ·co fin . 
apresentadas· polos populares- de "'pór arde na invasión de pro-
reclamábase _que "o Estado dei- dutos pesqueiros". · 
xe de xogar contra os da casa"· . 
segundo o voceiro Xosé Manuel Sectores pri~ários ~ 
Beiras, que en repetidas oca-
sións volveu a botar por terra. 6 Pesca ·e sector lácteo foron ·ta-
calificativo de "governo amigo" mén obxecto da exposición das . 
deixando á vista b trato que o ga- proposicións por parte do grupo 
_binete de Aznar depara ¡i Galiza. · socialista aínda que con diferén-

cias ao respeito das demandas 
O BNG manifestouse máis unha nacionalistas. Cortizo pediu que 
vez contra os límites· á produ- se negociara co Ministério fórmu-
ción láctea _e o pagamel')to da ·las para evitar que os gadeiros 

paguen a supertaxa e un aumen
to da cota láctea e medidas so
ciais para protexer Q sector da 
·pesca._ O voceiro s9cialista quixo, 
coas suas proposta:s, condiciónar 
a elaboración dos pró?<imos orza
m entos indicando -que débian 
contemplar un incremento no ca
pítulo destinado· ás infraestru
turas e medidas paríl a criazón 
de emprego habida canta, ao 
seu dicer, do ·"grande retroceso"· 
que acusou Galiza nos últimos 
sete anos. O PSOE instou de no
vo á Xunta á apresentación dun 
recurso de inconstitucionalidade 
contra a .cesión do 30% do IRPF 
ás comunidades autónomas. 

Corttrol da información 

A oposició.n aproveit~u tamén a 
apresentaión de propo's.tas de· 
resolución para pór eneal da 
mesa o control que exerce o 
Gove_rno sobre· .a información. 
Beiras comezou o seu dlscurs·o 
emprazando ao conselleiro de 
Comunicación e Cultura, Xesus 
Pérez Varela a que eliminase ·o 

control sobre os meios de titula
ridade publica. O portavoz na
cion·alista puxo así de manifesto 
o veto ao que se ve sometido 
nos meios públicos galegas·, do_s 
que pediu que fosen un servizo 
público; que .se eliminase o con
trol e a censura e· que recollesen 
os debates políticos . Pala sua 
banda, Miguel Cortizo referiuse 
á "criminalización da política'! 

' que a Xunta exerce a golpe de 
comunicados de prensa, "calum
niando" a políticos da oposición 
e desvirtuando a institucionali-· 

· -zación do governo autónomo. 
Frente a iso, o portavoz socialis
ta chamou a atención sobre a 

. negativa do grupo de Governo a 
proporcionar a información re
querida polos grupos parlamen- · 
tares e, ao igual que o BNG, re
criminou a Fraga que só talase · 
na cámara o dia do debate de 
política xeral e non respostase 
ás iniciativas da oposición que 
peden a sua comparecéncia, "a 
maior parte delas vetadas xa na . 
mesa do Parlamento polos-_ 
membros do PP", dixo·. • 
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Cuspir . 
cara b·arlavento . 

Beiras puxo de manifesto as 
contradicións hi~tóricas · de Fra
ga. "Destragou unha enerxia 
fabulosa en combater durante 
longos anos de franquismo ao 
sedicioso Castelao, rojo sepa
ratista, para acabar co tempo 

·oficiando de falso penitente · 
.~eonllado ao pe do sartego de 
Castelao en Bonaval Arreme
te, como ministro de Propgan
da, contra o Opus Dei polo ca
so Matesa.e acaba á volta dos 
anos·secuestrado po!o Qpu~ 

... no PP. Ameaza aos editores 
cataláns, por escrito, cando era 
ministro, con invadir Catalunya, 
y yo mismo cogeré el mosque
tón, escribía, para acabar aplu
dindo a Aznar por aprender o 
catalán de Jordi Pujol. Califica 
de Governo malnacido ao pre
sidido por González Laxe, por
que nascera dunha moción de 
censura, e acaba vostede pa-

f 

· rindo por Galiza adiante gover
nos municipais malnacidos, pa
gando esmolas a trásfugas pe
rralleiros. Proclama que non se 
apresentará como candidato a 
unha terceira lexislatura, e aca
ba anunciando que se· 
apresentará outravolta". • 

Ordago de Cortizo 
Miguel Cortizo mandoulle un 
órdago a Fraga lribarne: "ma
ñán irnos ao hospital que tiña 
que construir Huarte. Se están 
alí os materiais pagados cos 
2~400 millóns que di a a Xunta 
que adiantou para compras, di
mito da política". Fraga, que 
entende de dominó, pasa can
do non leva as fichas adecua
das. Asi que non entrou na xo
gada. A resposta foi que xa es
tudaria os papeis que Cortizo 
lle entregou.+ 

A sOedade de Fraga 
Todos estes anos no debate 
sobre a Autonomía, as banca
das do Parlamento estaban 
cheas. O ano pasado, Romai 
desembarcara cun autobus de 
incasábeis Mulleres Rurais. Es
te ano, agás dos xornalistas, 
durante o discurso do 
Presidente só estaban presen
tes R9sário Fraga e Díaz Gue
des. E un mistério porque falta
ban tantos altos cárregos e 
membros dos gabinetes que 
populaban polo Hórreo outros 
anos, Ah, quen si estaban eran 
duas mozas incondicionais. Le
varon unh_a grande desilusión. · 

-Que maleducado e ese 
·seiras. Non sei como Fraga lle 
permite que lle. fale asi. Non 
cree que debería retiratlle xa a 
palabra. Falarlle asi a Don Ma~ 
nuel con todo o que el fai por 
nos todos, por Galiza. Non 
cree? · 

Esta visto que non só non en
tenden d~ parlam~ntarismo, 
senón que se lles veñen abai
xo todos os esquemas_. Beiras, 
como se soubera estas 
conversa,· dicia desde o estra
do: "A vostede o que máis ·o 
molesta é que o trate de igual 
a igual~ lso non o aguanta".+ 
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O pa~o biolóx'ico afeéta a 126 barcos e n9· 99 só .traballarán 86 buques no caladoiro 

Os n1ariñeiros do Morrazo _ 
defende'1 o b~-rico canél~iO~sGhariéÍ-ncf 

. . . . ' ,, . . . - -" : - .~- : . '::, :~. .;: . - . : 

~ H.V. 

O anúncio do 
Governo cen
tral, por boca 
de Samuel 
Juárez, seere-: 
tário xeral de 
Pesca Maríti- · 
ma, de que non 
haberá subsí
dios para os 
mariñeiros da 
frota cefalópa
da dos bancos 
cariário-saha
riano e mauri
tano que inte
rrompiron a ac
tividade por un 
paro ~lolóxico, 
provocou o co
mezo das mo
bilizacións do 
colectivo de 
mariñeiros 
afectados por 
esta medida. Os i:nariñeiros: ante as sancÍÓf!S do Govemo Civil, vense obrigados a cubrir a face nas ?'obilizacións. · 

Os 145 barcos do Estado español 
que pescaban oo banco canário
sahariano a princípios deste ano 
reducíronse até 126 na a:ctualida
de e para 1999 está previsto que 
a cifra qt1ede en 86. Este é un dos 
pontos do acorde pesqueiro asi
nado entre a Unión Europea e 
Marrocos, que exerce a soberania 
desas augas, ainda que en reali
dade-son do Sahara. O acorde ta
mén inclue a redución da tonelaxe 
de capturas que chegará até o 
23% en-1999, aínda que ao final 
dese periodo o recorte escalona
do en función do que se pesca na 
actualidade será do 40%. 

metros da ponte de Rande, nas 
proximidades da estrada c:sso. 

Os mariñeiros, case todos do 
Morrazo, estiman que na medida 
de que o paro biolóxico está 
pactado e forma parte do acordo 
pesqueiro entre a Unión Euro
pea e Marrocos, e "en fundón da 
crítica situación .que atrav€1sa a 
parte social, e dicer, os mariñei
ros, e xa G:¡Ue estes cooperan pa
ra facilitar o acorde, cómpre un
ha compensación económica". 
Se pen é certo que os armado
res non reciben axudas á parali
sación, cabe destacar que os 
mariñeiro-s doutras frotas si per- . 
ciben subsídios cando se produ
ce a paralisación por raións bio
lóxicas ·ou cando se retrasa a si
natura dun convénio pesqueiro. 

co paro. biólóxico e eren que res
posta máis a razóns de.índole po
lítica qu~ a motivacións relaciona
das coa rexeneración dos bancos. 
"En. caso cbntrário -di Caamaño-, 
haberia unha comisión científica 
jnterpretativa de carácter impar
cial encargada de fixar o momen
to ao paró, segundo o nível de 
cria no cáladoiro, xa que a repro- . 
dución non sémpre se produce rio 
mesmo mes, senón que ·obscila 
entre ?<~Ho, Agosto e S~émbro". · 
Para á CIG liai que -controlar as 

· existéncias· e marcar critérios co- · 
rrectores en función da realidade 
"e o aGordo pesquefro eñtre a · 
Unión Euro'pea e Marrocos"· nega · 
isto.porque está determinado polo 
capri9ho do djtador_. Hassan des-
pois de que transixira a.ÚE". . 

. , ANOSATEBRA . - . -

·Abel Caballero, 
definitivo candidato á Xunta 

... 

A 'comisfón execUtiva do 
PSOE confi.rmou que o 
candidato do PSOE á Xun
ta. será Abel Caballero. O 

·'\Qceiro"~do ,grÍ:1pó pa_rla~_ · 
·mentário; Míguel Cortizo, 

. reseñou que non se ia 
apresentar e respaldou a 
Caballero:. As asemeleas 
de militantes debatirán ·a 
can.tlidatura nas próximas 
semanas e, airíd.a que sec- -

~ ~ores próximos · a Fernando 
t8 González Laxe son contrá-

, ~ rios, non se espera nen-
<i gunha ~tst.Jra _na decisión.•. 

Os interinos e substitutos 
.. . mobilízanse por un posto de traballo . 

5 

· · .A Asemblea de P~OfE:lsores Non. Numerários da· Gal iza 
acordou un ·calendário de mobilizacións que comeiou o 
Mércores 9 c.u!1ha concentración diant~ do Parlamento 
despois de_que alguns repre~entantes expuxeran as 
suas queixas ªº$·grupos do PSOE e BNG. Segundo as 

· cifras que manexan, 308 interinos e 478 subst.itutos 
quedaron sen praza pára este curso na Qfert~ da 
cons~llariá de E,ducacion. Pa.ra a .A~embleade P .N.t;J.s, 
non se entende que t~ñan que ir áo paró cando os 

. c~ntros demand~n n:iáis p_rofesorad~ e ós .docentes 
. teñen que impªí'tir 'máiéri~s afi_ns por falla ~e persoal. 
esp~c~alizado. + · -

Os expertos reafirman en Santiago 
a - ~portáncia d~~ pc)rtos . 
A saturación das vias de transporte- terrestres cos conse
guintes problemas medioambientais e a-.transferéncia dos 
partos galegas á Administración autonómica poden ser 

. , dous pontos de partida para a potenciación da comunica
ción marítima, segundo se extrae das conclusións da de
claración que pechou o Seminário pota Cooperación.na· Or
deaeión doTertitório Europeo. Aproveitar as axudas econó
micas coinunitárias para esta potenciación · na fachada 
atlántica foi reseñado polos expertos europeos reunidos en 

·: Santiago, nomeadamente pala comisaria de Políticas Re
xionais, Monika Wulf-Mathies, que considera prioritário de- . 
senvolver redes desce·ntralizadas de tráfico marítimo.+ 

As mulleres g~[egas _ 
denúncian máis· os malos tr,atos 
Os maltratos dentro da pa_rélla son caéta vez m·áis 
denunciados, a xUlga_r polas 876 denúncias que .a · 
consellaria de Família, Muller e Xuventude.fixo públicas 
referidas ao ano 1995. Ainda qu.e non amosan-· a · · 

A situación económica dos mari
ñeiros é delicada porque o volu
me de ~apturas está a diminuir 
por mor do tratado, xa que o seu 
salário é unha porcentaxe .de to
do o pescado. 

As reclamacións que fan os mari- . 
realidade da situación xa que está probado que cada 
de~'lúr:i_ci~ ag.ocha !:.r.n~ ,dez caso.$_ sir:riilares . ~_!.:.le .se _ 

Os dous meses de paro biolóxi
co no banco canário-sahariano 
e no de Mauritánia afectan a un 
total de 156 barcos (126 no ban
co canário-sahariano Ef 26 en 
Mauritánia) e 2.100 mariñeiros 
de todo o Estado, dos que 92 
embarcacións son galegas, asi 
como 1 .20ó p·escadores. Cóm
p re precisar que entre os bu- · 
ques non g~legos está a frota 
galega que ten como base o 
porto de Las Palmas, onde vá
rías empresas -armadoras do pa
ís teñen numerosdas embarca-

• cións, é o caso de Freiremar, 
que canta ·con 16'pesqueiros. 

Tras unha pr.imeira etapa-de for
mulación de reivindicacións . dian~ 
te das autoridades das .Adminis
tracións central e autonómica, 
que se esgotou despois de que 
Juárez pmnunciara o non definiti
vo., a Asemblea de Mariñeiros, 
que é como se .organizan ·o,s 
afectados, pasou a mobilizarse. 
.O primeiro acto·reivindicativo, na 
. mañá do Sábado 5 de Outubro, 
consi'stiu nun corte .da autoestra
da A-9 no Morra.zq,. a .Pql!GOS 

O colectivo de mariñeiros deci
diu ocultar os rotros durante as 
mobilizacións para evitar as san
cións administrativas que-impón 
do Governo Civil polo feíto de se 
manifestaren, de modo que-ac.u
den aos cortes de estradas cu
bertos cun P?Samontañas. . 

O Xoves 1 O un ha asemblea de
cide o novo calendário de mobi
lizacións, pero sempre coa pers
pectiva de que estas veranse in
terrompidas o 24 deste ·mes, da
ta na que parten os· barcos car.a 
o banco canário-sahariano e 
mauritano, para volver ·a · pescar 
o dia primeiro de Novembro, . 

·cando remata :o paro biolóxico. 
"Hai que entender estas mobili-, 
zacións nun contexto de conti-
nuidade, a 'reivindicación de re
cibir un subsídio do paro biolóxi
co é vella, d.o ano 1988"; indica 
Manuel Caamaño, da sección 
do Mar da Confederación lnter-

. sindical Galega, CIG. 

Motivacións 
do paro biolóxico 

Os mariñei.ros discuten várias 
cuestións técnicas relaciqnad.as 

ñeiros non_só-son qe car,aéterµe:' ·< .- ~ 
cuniário',· senón que van-máts aló -. ... 
e entran en cuestións puntuais e 
neutras máis estr.atéxicas: "Face-

. mos finC?pé na nece~idade de. 
fiscalizar .o peixe pequeno -para 
evitar esquilmar o caládoirn-, e 
.tamén queremos que se recqñe
za a soberanía da República Ara
be S.ahara!Ji, hai que ter en canta 
que o banco está ao Sul de Pon
ta Staffort, en augas territoriais 
do Sahara", _di Caamafio. 

Un ha das denúncias que retiran · 
os mariñeiros está relac ionada 

. coa paulatina desa.parición do 
se'ctor por mor dunha política pes-. 
queira europea que "redacta acor
des que son auténticos desastres 
disfarzados de maravillas", di Ga- . · 
amaño, que engade qu_e "despois 
dos acordes con Marrocos, de ca
racter restrictivo, asinan outro con 
Mauritánia dicindo que amplían os 
barcos que poden pescar ali para 
compensar ·ª rebaixa do banco 
canário-sahariano, cando o cala
doiro de Mauritánia. non dá máis 
de si e o único que vai pasar é 
que un número maior de pesquei
ros compartirán o m~smo volume 

, total de capturas". • · 

- <tUédan no aoo_nirttato, a;..tenE:lén.cla a:.:dem,mciar máis :... 
. vais.e constatando nos últimos anos xa que a cifra· do . 

.ano pasado é a rrÍáis alta desde 1990. Segundo os 
datos do Servlzo de lgualdade_, dependente da 
consellaria, en 1990 denunciaron -malos tratos dentro 

,. da parella 744 mulleres, en 1991, 865, en .1992,. 732, en 
1993, 812· e ao ano seguinte 874. As consellarias de 
Familia e Xustiza anúnciaron un proxecto de 
colaboración ·para dar atención especializada ás . 
mulleres ·Vítimas·de m~los tratos.+ 

.. Barras Eléctricas deixa sen luz a Lugo 
"polas débedas" . 
Na inaugu.ración das Fe.stas do San Froilán· en Lugo, ós 
técnicos municipais enganchaban o alumeado eléctrico 
ornamental e os traballadore·s de Barras Eléctricas Ga
laico Asturianas desenganchábannas. A explicación está 
en que a compañia sumini_stradora de electricidade en 

' Lugo adoptou como medida de presión contra o concello · 
deixar á cidade sen as luces festivas. O pleno do conce
lló, governado por Xaquin : Ga~cia, do PP, aprobou por 
unanimidade instar á compañia a que engachara as no
vas farolas das ruas e o alcalde ameazou con decretalo 
polo que Barras Eléctricas· apontou cara o xulgado, a on- · 
de levará a débeda que o concello mantén. Segundo a 
empresa, son 300 millóns de pesetas os que o conce llo 
adebeda ainda que o mesmo dia ·do comezo das festas 
pagowselle a compañia o suministro eléctrico. • · 

~ . . 
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DETRÁS DA LEI DA Sl)PERTAXA HAI INTERESES MOI 
CONCRETOS. DIN QUE SON OS DA UNIÓN EURO
PEA. FALSO, NA UE SOMOS MOITOS. SON OS DOS 

PAÍSES MÁIS PODEROSOS DA UE, E DOS GRUPOS CO
MERCIAIS· OESES PAÍSES, QUE ESTÁN CONQUISTAN
DO-MERCADOS: ALEMÁNIA, PAÍSES BAIXOS, ETC. 

ARGUMENTOS FALSOS-SOBRE A sui?ERTAXA 

· Se nos referimos ás explotacións de leite~ as · 
máis beneficiadas neses p~íses son as máis · 
grandes,,que son as que reciben máis subven
cións da UE e má.is . do govemo do · seu país. 
Hai explotacións en Fráncia que reciben ao' 

· ano máis de 15 millóns de pesetas de subven
cións. En Galiza praticamente son todos pro

. dutores pequenos, así que as cotas prexudican 
a todos. · · 

Os países que imp~x~ron as cotas,· impuxe
ron~as despois de que eles prepai-aran até b 
último curruncho do país para prod.ucir pas- · 
to. E senda conscientes de que tiñan gran
des excedentes, e que 

·EMILIO LOPEZ PÉREZ 

asi ·manter o poder adquisitivo do¿ labregos e 
non obrigalos como están abrigando a. aten
der máis vacas e producir m~is litros para ga
ña! o mesmo. 

T eoricamente, a lei da oferta e a demanda • 
funciona, e ªº poñer cotas ternos menos leite 
que ofe~ar e así mantéñense o~ prezos: falso. 

l.- Se estivesemos todos os países e pro
di.tt:ores da l:JE en igualdade de condicións, 
esta leí poderia manter os prezos, pero os 
países do centro de Eurbpa para manter os 

. mercados·su.bvencionan moito máis que o 
naso a produción, o 

pensaban s.eguir au
mentando produción. 
Irlanda tén tres millóns · 

'A . supertaxa é 
comércio, etc. 

2.- Estes países sub
vencionan ademais ªº 
sector fácteo pola éanti
dade de ciqueza .e postas 
de tiaballo indirectos 
que cria. Á Inglaterra 
ou Alemánia, se tivesen 
que pagar multa, que 
non a pagan, ( ninguén 

·e médio de habitantes, 
~· unha .cota cásequ~ 
coíno todo o Estado es- . 
pañol. De cada tres li
tros que produce, so 
consume un. No Esta
do español tem'os que 
importar case o 25% 

un ·.instrumento político 
para frear a produción. 

.. Aplicar,non se aplicou 
nunca" 

dos produtos. lácteos. 

Dí o Conselleiro, e ou-

, . 
fai unha sanción para si 
mesmo), importaríalle 

. tres pitos. Un litro de 
leite move no sector industrial".servizos, na 
Administración púbHca, etc., moito máis do 
triple das 58 pts. da multa. 

3.- ·Cando falamos de cotas, falamos das 
que nos queren aplicar e non <lesas teóricas 
que manterian o prezo. Se se aplican fan 
desaparecer a esas explotacións máis diná-

. micas, as que seguiron aumental).do desde o 
86. Para estas foron feitas as . cotas. Os pe
quenos nori ~storban. 

tros, que hai que regular o mercado e poñer 
cotas para garantir asi os prezos. E hai moi
tos que aceptan esta falácia. Qué mercado? 
Qué cotas e qué prezos?" Falan de regular o 
mercado os que son amos del, e ·nos inva
den con trens -e barcos de leite. Pqñen-os 
cotas para que non sigamos aumentando a 
produción, e asi dirixir os seus produtos a 
un mercado de 40 milións de habitantes do 
Estado español. Deixan-rios cunha. cota ri
dícula, cando a sua está ben saturada. Frán, 
cia sube dos 25 millóns de toneladas, e 
Alemánia ·das 27, namentras .o Estado Es- ~. 4.- Alguns pensarán, se teñen un supoñer 
pañol anda nos 5 e médio. As explotacións . 40 vacas, que deberían desaparecer os de 

. galegas andan nun promédio de 25.000 kg. menos de 40 para deixarlle sítio a eles. Pero 
A produción por vaca en 4.276 litros ao as explotacións 'holandesas pensariah o 
ano, qué nos garanten estas cotas por ¡.noi- mesmo deles, e aplicarían unha nova medi-
to que sex~·o prez9? · da para facelos desaparecer: cota, baixada 

· de prezos ou afundimento de empresas. 
Pensaron mditos que se teñen por grandes, 
que se desapareceran os pequenos, eles te, 
.rían fut.uro. Esta idea só pode ser froito ,da . 
fachenda de quen presumen de ser ricos sen 
se-lo, ou. da: ignoráncia. · · 

Outro disparate ben grande é aquel de que. 
as cotas axúdannos a s~r competitivos. A 
ser competitivos axudaríanos o reducir os . 
custos pror.h.1.cind0. leite con forraxe,. e non 
plantando as terras agrárias de árbores e lo-

As explotacións galegas son explotaciÓns de go mercar en dólares soxa americana. O di-: 
· tipo médio. Por m'oiJas,pequenas gue desapa- ma de · Galiza, o tipo de explotacións famí-

rezan, pouca cota pode sobrar. A vista 'está liares, e o xeito de amañarse a basé de ITJDi-

. ·-. 

baixar despois todo -o que poido estas decla, 
racións. Fraga, e a Ministra a parte de extra
viar os dados de produción da pasada campa
ña, polo visto ex~raviqron tarrién osº arquivos. 

No debate no Congreso dos Deputados en 
Madríd, a Ministra contéstalle ao deputado 
do BND, Guill-erme Vázqúez, que hai duas 
campañas, se .pagaron 1.773 millóns de su, 
pertaxa, e en total, contando os anos ante.: 
rieres, que se produciu menos, 200 mil rni
llóns. Saberá sUmar a Ministra? 

Selles fara máis rendíbel á UE descontar a · 
supertaxa dos fondos do FEOGA,· faríano, 
pero eles non queren .cartas, queren elimi
nar as vaca~, as fábricas, os tractores, os co
mércios, os sectores produtivos. Por qué a 
supertaxa non lla cobra Facenda a cada la
brego e convirte as indústrias en recauda
dores, retendo un produto que por lei teñen 
que pagar? Pois porque asi non tén o gover-

- no custos políticos~ Enfrentan ás indústrias 
suministradoras e aos cooperativistas entre 
si, cando son tndústrias cooperativas. 

Teño dados de terlle preguntado oficial
mente en xuntanzas con outras forzas sindi
cais e políticas a directores xerais do Minis
tério no ano 92, Solbes no 93, e várias ve-

. c~s Fraga e ao Conselleiro pola documenta
ción xustificativa de ter pagado algunhas · 
cantid_ades pala supertaxa. Nunca ninguén 
acreditou un can. A supertax<i é un instru
mento político para frear a produción. Apli
car~ non se . aplico u nunca nen o Govemo 
pagou un peso, pero xa ten acadado impedir 
o aumento de moitas explotacións. Que os 
dat0s son falsos e mentireiros, demóstrao o 
feito de que .hai uns saltos impr~sentabeis. 

Na campaña 94-95 oficialmente, quédanos 
un 2.,3% por debaixo da cota asignada, e a 
maioria dos países acertaron a producir pra
licamente a· cota asignada. Estes dias apare
cen ás cantidades astronómicas que se pa· 
sou Italia, Inglaterra e Holanda s'ó unha 
campaña para outra. T eoricameni:e na pasa
da campaña 94-95, conquerírase da UE 
500.000 toneladas máis da cota. Pero resulta 
que lla de~contaron da venda directa (quei
xos) e a pasaron á yenda á íntjústria, ou sexa 
que ternos a mesma cota. • 

EMILIO LOPEZ PÉREZ é Deputado do BNG no 
Parlamento Galego 

1 O DE OUTUBRO DE -1996 

HEBRÓN 

XOSÉ MEJUTO 

Sob a códia do p~n~amento único, da 
dictadura de isto é o que che hai, late
xa no fundo .o retorno do irracionalis
mo á cena política. A sedkente fin das 
ideóloxias agacha en realidade o regre
so á lei 'da selva: gañaron os máis for
tes, os máis afeitas a sobreviver no dar
winismo social, e .xa non hai vol ta 
atrás, prohibido mesmo pensar diferen, . 
te, todo ten que avanzar por consenso 
(abrigar aos contrário a pactar é CQn
denar a unha ociedade a viver perma
nentemente atuida, é dicer, baixo o 
control dos de sempre) . 

Ollemos para o conflito árabe-israelí 
toda unha fenda na nova orde inter
nacional pretensamente instituída tra
la queda do muro de Berlín. ¿Cal é o 
argumento que invocan os 450 colo· 
nos xudeos para lexitimaren a ocupa
ción militar de Hebrón, unha cidade 
habitada por 15C1.000 palestinos? Só a 
vontade de Deus, o desexo dunha ins
'táncia superior e situada por enriba do 
ben e do mal, xa que logo predemo
crática, xa que logo de orde puramen
te irracional, só apreixábel pola fe, só 
defendíbel no terreo da crenza: ou es 
dos llOsos ou· es un herexe. Outra vol
t a a história do povo elixido (¿por 
quen? ¿polos USA?), o subterfúxio bí, 
blico co que maquillar o xenocidio .da 
nazón palestina. 

Hebrón é todo un síntoma, o sinal de 
que a razón como meio para regular as 
relacións sociais e internacionais volta 
a estar en perigo. Le Pen é outro: o 51 
por cento do eleitorado francés di estar 
perro dalguns dos postulados ideolóxi
cos da Fronte Nacional, esa velenosa 
mestura de neofascismo e eurocentris
mo racista. 

¿Que está a pasar? Sinxelamente que 
a história non se detén e que nos re-

~ serva p'ara a fin do écu lo un n v 
desafío ás persoas que aínda acreditá
mos .no pensamento racional (non 
hai razas superiores, a pobreza non se 
explica por unha predeterminación 
xenética) como motor do progres 
humano.• 

Xo É MEJUTO é 'xornalista 

que as grandes solucións dos p1afis de aban- tos traballos e aforres, fai das eXplcitacións 
dono e do reparto da Reserva Nacional, -as · de leite galegas as máis competitivas de. Eu
grandes solucións defendidas polo PP e polo. ropa. Por isto precisamente se lle poñen co
PSO E-, fracasaron. 0 -próprio Conselleiro~ . · tas. Porql!e ao producir nós m.áis _baixo ~ 
recoñecíao hai dias no Parlamento Galega. · eles tnoito máis cáro, canto máis produza-

·xosé Lois 

Din-nos tamén que as cotas garanten os 
prezos. Totalmente falso. As cotas foron 
feitas para garantir-lle o mercado aos países . 
da Centro ·de Europa,. e sabor d~ todo para 
garantir-líe no Sul, .pois nos seus paíSes xa 
está saturado. Ó único que garantiria os , 
prezos·, serian actuacions p'olít'icas que· po-· 
derian éonsistir entre outras C<?usas: 

a) En evitar especulacións retirando-lle axu
das e apoios ás grandes explotadóns da UE e 
sostendo explotacións dé tipo familiar. 

b) Criando interprofesionais e contratos 
, homologados, respatdados polos poderes 
públicos . . 

e:) Evitar que os custos de produción ~ubisen 
máis que os prezos de venda no mercado, e 

.mos nós, máis os abrigamos a eles a ir: aQ pe
to do ~tado a apoiar as suas explotacións. 

01:1tras menÚras ínter~adas expresadas pola 
Ministra, por Fraga, e polo Conselleiro, son 
-as de que a xente non declaro u por medo aos . 
impostas, e que en Europa nos están a des- " 
contar dos fondos dd: FEOGA. Na Platafar- ·. 

· ma Para a defensa do· Sector Lácteo. Galego, 
constituida o 20 de Nadal de ·1986, partici
paba Alianza Popular, que govemaba a Xun, 
ta. T omouse a decisión de boicotear aquel?S 
miserentas cotas de 1986, e fíxose unha de
claración á .X1:Jnta, oficialmente, µa que se 
aumentaron as declaracións todo canto se 
puido, anotando cantidades de venda direc- · · 
ta, ou sexa para queixos, e figuraban tres 
apartados máis nos que se anotaban os au
mentos de produc1ón previstos pata os anos 
1987, 88 e 89. O que fixo o Ministério foi re-

'·!'· 

GoBEQNO. 
.. Ef\.l EHiGO 
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.A ministra recoñece que a cuota láctea é un problema político 

Demonstración de forza do agro galego 
na manifestación de. Madrid 

A Rede de Loita contra 
a Pobreza analisa 
os resultados da Risga 

A Rede Galega de Loita contra 
a Pobreza (Regal) organiza un
ha semana de actividades para 
unirse ao Ano Internacional pa
la Erradicación d.a Pobreza, de
clarado pola ONU: Do 15 ao 20 
de Outubro, agemáis de expo
sicións, películas e mesas 
redondas, haberá -unhas xorna
das técnicas que analisarán as 
Rendas Mínimas de inserción 
Social coa participación de po
néncias de Catalunya, País 
Basco, Madrid e Galiza, tratan
do de analisar os resultados de 
cinco anos da aplicación da 
Risga no país. A Regal enten
de que a sociedade está a so
frir un grave deterioro en canto 
ás desigualdades sociais e a 
aparición de bolsas de pobreza 
e de exclusión e, para paliar a 
miséria, sinala que é preciso 
contar coa colaboración das 
institucións públicas e coa pos
ta en marcha de "políticas so
ciais, culturais e económicas 
progresis.tas". + 

-0- PAULA CASTRO 

O pasado Martes 8 de Outubro 
arredor de 10.000 galegas tras
ladáronse a Madrid para mani
festar a sua oposición ao sis-

. tema de cotas de produción do 
leite, á supertaxa e pola am
pliación do direito a producir. 
Ao remate do acto represen
tantes dos distintos sindicatos 
integrados na Mesa do Leite 
mantiveron unha reunión coa 
Ministra de Agricultura, Loyola 
de Palacio, á busca de solu
cións concretas dirixidas a 
evitar a destrución deste sec
tor clave para o agro galega. 

"Nen o sector lácteo galega nen 
o conxunto da sociedade galega 
~stamos dispostos a ceder nen 
un milímetro na loita que leva
mos desde hai once anos contra 
da aplicación do sistema de co
tas e contra da multa que se 
nos impón por sobrepasalas". 
Desta forma expresaba Lídia 
Senra, secretária xeral do Sindi
cato Labrego Galega o sentir 
dos gadeiros e gadeiras que se 
desprazaron a Madrid. 

Os distintos sindicatos e organl
zacións agrárias integrantes da 
Mesa do Leite valoraron moi po
sitivamente a multitudinária res
posta dos traballadores do agro 
galega na manifestación de Ma
drid . Arredor 10.000 persoas 
chegadas en mais de 200 auto
buses e coches particulares , 
opuxéronse a unha lexislación 
que impón unha multa por so
brepasar o tope de leite asigna
do desde a Unión Europea. Va
cas de cartón acompañaban 
aos manifestantes, que amea
zaban con facer outra visita con 
vacas de verdade se non se lles 
dá unha inmediata solución e se 
non se lles paga o leite do mes 
de Setembro. 

A manifestación rematou nunha 
concentración diante do Ministé
rio de Agricultura, onde os re
presentantes da Mesa do Sector 
Lácteo Galega foron recebidos 
pola ministra de Agricultura, 
Pesca e Alimantación, Loyola 
de Palacio e polos directores 
xerais relacionados coa matéria. 

,Reunión c~a ministra 

Os participantes anunciaron a próxima convocatória de tradoradas. 

para que deixemos de producir". brego Galega.-Segundo Puga, a 
ministra tiña moitos pontos es-os representantes do SLG pe- euros en canto "á compensación 

den que o Ministério "valore co- das empresas , á compensación 
· mo sector estratéxico ao sector de todo o Estado español e á 

lácteo galego e ao de todo o Es- compensación de graxas do lei-
tado e o apoie decididamente te. Si tiña claro o que respeifa a 
negándose a aplicar unha lexis- aquelas persoas que vencieron 
lación que·restrinxe o nosa-ní.vel a: Cl:J·Otao·u que se acolleró·n a 
dé produción por baixo do que · .,_ planos··de abandono. Dos outros 

· '&eri.a' posíbel e por baixo ·do temas non sabia se se teria ql.Je 
Má!ia que desde' os sindicatos consumo interno do Estado"; · pagar ou non". Para Puga esas 
considérase que e$te .e'ra un boo· , . ~- ~ '·· declaracións públicas tiñ'an a in:.. 
momento para t~t acaaaao algun '· o sistema de cotas Y,en-i_mpo.sm:·:·:·. tencionalidade de ·as(,Jstar ªº 
acordo, a ministrí!! non deu solu- desde a Unión Europ~a:· ~o. fin · sector para que sex·a ~I mesmo 
ción algunha, aínda ~ue o SLG' ·de facilitarllles aos países- que quen_se autolimite. 
considera que houbo ·un· certo son excedentários en produCión · 
avance, xa que a Loyolá de Pala-.• láctea a colocación dos seus 
cio recoñecel! que a única forma · produtos en mercados deficitá-· 
de· solución deste problema é ·a rios, como é o caso do Estado 
via política. L6yola qe Palácio "in-. . español. A solución c!o pr'oble
sistiu en que nestes momento·s, - ma pasa, segundo aseguran os . 
por parte de determinados esta- representantes do SLG, por ne- - . 
dos da Unión Europea se lle está gociar esta lexislación directa-
exixindo ao Ministério a obrigato- mente con Bruxelas. 
riedade de aplicar as cotas do lei
te", indicaba Lídia Senra, "pero o 
que se pretende desde Bi"uxelas 
através do Ministério de Agricul
tura é limitarnos a produción, por
qµe eles mesmos r!3coñecen que 
coa multa non se trata de recadar 
cartas, senón que se trata de 
aplicar unha medida disuasória 

Pero, aínda que a Ministra ase
gurou tras da reunión celebrada 
en Madrid, que haberia que pa
gar multa "as suas declaracións 
non reflectian o que talamos du
rante a reunión', explica Xosé 
Manuel Puga, secretário de Ac
ción Sindical do Sindicato La-

O SLG espera que desde o Mi
nistér.i.o se faga en breve ·unha 
d~claración anunciando a dispo
sición política do GGverno espa
ñol de·.apoiar ªº sector, asegu
rando que non se vai permitir un 
só litro de laite por baixo do con-

. sumo interno e comprometéndo
se a loitar por conseguir que au- · 
mente a produción en todo· o 
E?tado. "Esta medida tranquili- , 
zaria as empresas que pagarían 
de inmediato", afirma Xosé 'M. 
Puga, quen engade .que "econo
m icam ente non pode supoñer 
un problema porque estamos ta
lando de que Galiza teria que 

XAN CARBALLA 

pagar 2.800 millón de pesetas' '.-

Ademais, os representantes do 
. Sindicato Labrego Galega non 
entenden porque desde o Minis-

A Xunta n_on cons~tuiu 
o consórcio de xes~ón 

. do auga.·de Pontevedra 

En Marzo de 1993 os conce
llos de Bueu, Marín, Ponteve
dra, Sanxenxo e Vilaboa asi
naron un convénio coa 
daquela consellaria de Orde
nación Territorial para a 
constitución dun consórcio 
para a xestión e _explotación. 
de augas na comarca de 
.Pontevedra. D~sde aquela, 
nada se moveu neste proxec
to mália que en ;1994 
aprobáronse por unanimida
de os estatutos de dito con
sórcio. O BNG de Vilaboa 
quéixase de que non se cum
priu o compromiso da Xonta 
de levar o auga a este conce
llo e de· qué o alcalde popular 
Enrique Fernández Nogi.Jeira 
non se unira aos de Bueu, 
Poio, Sanxenxo e Marin nes
te ano para reclamar· ante a 
Xunta a posta en 
funcionamento do consórcio, 
por isa solicita tanto do con
cello como do Governo auto
nómico o cumprimento do 
asinado.+ 

tério hai un empeño tan grar:ide • • d · 
en que se faga efectiva a mult¡;¡, o pr1me1ro xura o· 
xa que nestes momentos está I ed • d 1 
aberto un debate sobre a retor- popu ar p e o In u~ 
ma 'das políticas aplicadas no d 

. 'sector lácteo e é mor posíbel para o acusa o 
que no ano1998 se suprima to- .- -. 
talmente o sistema de cotas. · 

En calquer caso, Lídia Senra 
aponta a posibilidade de que na 
reforma se manteña a tendén
cia á caída dos prezos, polo 
que os produtores tampouco 
poderian vi.ver se o único que .· 

· se fai é aumentar o nível de .. 
asignación, aínda que este che
gara ao nível de consumo inter
no do Estado español. "Nós 
pensamos que na asignación 
ten que ir ligado o prezo de €Ja- . 
rantia ao volume de produción 
por persoa activa e todo isto 
vencellado a unha produción en 
base á terra, porque iso permiti
ria asegurar a supervivéncia do 
sector e garantirialle á socieda
d~ que vai consumir un produto 
san e de calidade".+ 

o caso ad que tiña que·enfren
tarse o primeiro xurado que ac
tuou no país era o dun acusado 
de prender lume a un monte. O 
home, de A Cañiza, fora detido · 
por dous axentes forestais can
do .cun encendedor tentaba 
prender lume a uns matos en 
Decembro de 1995 en As Ne
ves, e, segundo se significou no 
xuizo, atopábase bébedo. A su
perfície queimada foi nula pero 
o que se xulgaba era a intencio
naiidade, pedindo o fiscal un 
pena de dous meses e un dia 
de arresto e un millón .de pesE?
tas de multa. O xurado, forma
do por cinco homes e catro mu
lleres, declarou ao acusado cu l
pábel pero pédiu o indulto total 
e amosou a sua intención de 
que non tivera que ir a prisi.ón. • 
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53 rapaces duri centro compostelán terán que voltar ao BUP ao non póder repetir 

·O endurecirilento dos critérios acad.émicos da 
ESO provoca expulsións masivaSde al~nos . 

. - ~ * PA\JLA BERGANTIÑOS 

Das catrocentas persoas que 
~estudiaron o pasado ano 4!! da 
ESO no Instituto do Sar en San
tiago, 53 tiveron que ser expul- . 
sadas porque a LOXSE non 
permite repetir curso por se
gund~ vez. A alternativa que se 
lles propón desde a Consellaria 
de Educación aos afectados é a 
de, ou ben continuar a sua for
mación polo modelo anterior, 
matriculándose nun curso 
equivalente, e dicir 2!! de .BUP, 
ou ben integrarse nos Progra
mas de Diversificación Curricu-

- -lar. Este problema, derivado do 
deseño dunha selectividade 
académica máis forte dentro do 
novo sistema educativo, pode
ria estar afectando, segundo 
denúncian os Comités Abertos 
de Estudantes (CAE), a máis 
de 2000 alunos en todo o país 

"A refoma educativa --explica 
Henrique Tello, deputado do 
BNG no Parlamento Galega- su
pón a aparición dun modelo de 
selectividade académica que 
afecta aos alunos desde idades
moi tempranas". O sistema de 
avaliación continua, sen convoca
tórias de Xuño e Setembro, e a 
imposibilidade de repetir ·curso 
por segunda vez, está a provocar 
que moitos queden fóra do siste
ma educativo sen posioilidade de 
acadar sequero titulo de ESO. 

Ante a imposibilidade de poder 
repetir por segunda vez o mes
mo curso os alunas vense obri
gados a aban onar os centros 
nos que estaban relizando os 
seus estudos e a matricularse 
en institutos nos que non se te
ña implantado a ESO para poder 

En nengun centro galega existen equipas 
de orientación psicopedagóxica que ofen
dan aos nenos que sofren fracaso escolar. 

estudiar un curso equivalente. 
Pero no caso de estudantes co
mo Cristina Santiso as dificulda
des son ainda maiores. Trátase 
de alunos que teñen asignaturas 
pendentes e que se ven obriga
dos a matricularse nun curso in
ferior e perder un ano. "Cando 
pasei a cuarto da ESO tiña pen
dentes cinco asignaturas de 3º 
(tº de BUP). Non puden recupe
ralas todas e agora non me per- · 
miten metricular en 2º de BUP. 
T eño que matricularme no curso 
anterior e facer 1 ºde BUP". 

A este problema súmanse as 
desigualdades sociais derivadas 
de deseño curricular que teñen 
que facer os centros. Coa LOX
SE preténdense aterecer multi
tude de optativas pero o tipo de 
ensinanza á que teñen acceso 
os estudantes depende funda- · 
mentalmente dos r·ecursos mate-

riais e humanos cos que contan 
os institutos. Segundo denúncia 
o BNG a niaioria-dos alunos en
camiñan a sua formación en fun
ción das matérias que oferta o 
centro. "Cando un. aluno teña 
que continuar os seus estud_os 
-explica Henrique Tello1 vaJse 
topar co problema de que se lle 
van a exixir ter cursadas maté
rias optativas ás que ao mellor 
nen tan sequer tivo acceso". 
Neste sentido os máis prexudi
cados son os centros pequenos 
e os ubicados en zonas rurais. 

Concentraci_ón 
do fracaso escolar 

A saída que oferta o sistema para 
os alunos que ~e ven obrigados a 
repetir por segunda vez é a de e 
matricularse nos Programas de ' 
diversificación curricular. Trátase 
dun novo título contemplado na 
LOXSE polO que se recoñece a 
graduación en Educación Secun
dária pero que ten unha cualifica-· 
ción académica inferi_or. O proble
ma co que se atopan os alunes é 
que nos centros, como por exem
plo o Instituto do Sar, non exis
ten. "Con este tipo de programas 
-explica Henrique T ello- <! único 
que se consegue e marxinar ain
da máis aos mozos con proble
mas académicos. Concentránse 
os casos de fracaso de escolar 
nunha espécie de p,elotón de tor
pes sen atender as causas e sen 
apostar por programas de inte
gración que contemplen medidas 
de atención e seguimento que 
permitan correxir as faltas". Neste 
sentido a formación nacionalista 
denúncia que non exista ainda en 
toda Galiza nengunha equipa de 
orientación psicopedagóxica tal e 
como contempla a lexislación.+ 

Oposición ao proxect_o por parte de ecoloxistas, partidos-e a Deputación de Lugo 

Duas minicentrais ameazan o curso do rio Búbal 
O proxecto de construción ·de 
duas minicentrais hidroeléctricas 
no rio Búbal, ao paso polo_ con
celh;> de Cárballedo, -publicado 
no DOG do 12 de Setembro, es
tá a suscitar a oposición de nu
merosos colectivos viciñais, eco
loxistas e políticos, que apresen
taron alegacións ao proxecto por 
considerar, entre outras razóns, 
que poderia -desaparecer o cau
ce do ria no treito que ocupa a 
canle de derivación da auga. 

As duas presas do rio Búbal 
-Búbal 1 e Búbal 11- non garan
ten que o caudal ecolóxico man
teña o mínimo exixido, xa que o 
proxecto de construción solicita 
un caudal maior ·do que ten o 
próprio Búbal. Un bosco autóc
tono de ribeira vai ·ser . asu laga
do por un dos encaros e a canle 
de deribación da auga vai estra
gar as beiras-do Búbal ao longo 

· de vários quilómetros, o que sig
' nifica un destrozo dunha capa 
vexetal de grande valor, na que 
aniñan todo tipo de espécies 
animais, a posíbel caída de 
grandes penedos que poden 
atra,ncar o curso do rio, e ? per
da das fauces do Búbal. Por últi
mo, as e~calas das presas, de-

núncian os ecoloxistas, non te
ñen garantias dé ser .de utilida
de pªra facilitar a ascensión dos 
peixes polo curso do rio. 

Para a organización ecoloxista . 
Xevale, é maior o valor ecolóxi
co que pode ser destruido que 
os be_nefícios que se obterian 
de vender a enerxia eléctrica 
produciaa polas duas minicen-

~-;trais-, - uns benefícios que non 
irían destinados á comarca on
de van estar ubicados os mini 
encoros, senqn que serán para 
a compañia eléctrica Fenosa, 
empresa promotora. · 

Por outra banda, para Fernando 
López, de Xevale, "estas insta
Jacións eléctricas son incompatí
beis co desenvolvimento turísti
co da zona e ca plano Leader 
da Ribeira Sacra porque produ
ce unha desfeita natural e pai
saxística que resta posibilidades . 
de explotación turística". 

O Búbal, que verte ao Miño., nos 
Peares, poderia perder toda a 
auga do seu curso durante ·a 
distáncia que percorre a canle 
de derivación. Este é un dos ar
gumentos que empregan os 

opositores para denunciar o pro
xecto. Xevale pala sua t;>anda, 
tarnén apresentou unha série de 
alegacións contra a construción 

· das duas minicentrais. 

Mália que as al.egacións apre
sentadas por Xevale -e tamén 
polo P$0E e o BN~- fan un re
latório dos numerosos erras do 
proxecto, Fernando López non 
confía -en que sexan atendidas 
pala Comisión Galeg~ de Meio 
Ambiente, xa que "este organis
mo ad o ita correxi r todos os 
erras e. aprobar posteriormente 
o proxecto, en tugar de botalo 
abaixo por defectuouso". Por 
esta razón Xevale considera 
máis efectiva a presión social 
diante das autoridades para 
"conquerir que non haxa autori
zación para a construción dal
gun has minicentrais -non to!l 
das- que son especialmente le
sivas para o meio ambiente". 

Por último, a construción das 
minicentrais tamén suscitou un
ha declaración en contra por 
parte da Deputación de Lugo, 
que, nun pronunciar:nento oficial, 
solicitou á Xunta que non apro-
be o proxecto. + · 

Ostras 
con ferrollo 
A axéncia F'RANCE~PRESSE 
anúncia a comercialización 
dunha ostra de apertura fácil 
pensada para os que non dan 
furado coa navalla na charne
ta. "A empresa Ecail anúncia 
unha ostra de apertura rápida 
preparada en série que polo 
procedimento de lañala previa
mente cunha tronzadora nunha 
das beiras da concha, a rentes 
do rondón. A parte de concha 
tronzada cóbrese despÓis cunha 
pinga de cera que indica o ca
miño direito para ,o coitelo 
tronzar o tonqón con toda faci

.lidade. A empresa di que ten 
pensado vender 3.500 tonela
das de ostras de apertura prepa
rada que custarán algo máis ca
ras que as normais, ·que están a 
venderse entre setecentas cin
cuenta e mil pesetas a dúcia. 
Hai un ano saira ao mercado 
outra ostra de apertura prepara
da que levaba un cabo de aceiro 
para tronzar o tondón, pero o 
proprietário da patente e a em
presa que vendia as ostras foran 
a pleito e a novidade desapare
ceu do mercado".• 

Dikzionario 
de dúbidas 
''Nas linjuas normalizadas ko
maxa está todo hinbentao, non 
hai forma de facer un pe o. En 
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troke~ nas ke nono están póde
se bibir de normatibizar ha ha
nonnalidad~", escrebe 
Konstantino Graphia no perió
dico GRALHA. "Koma ninjén 
sabe nada e todo son 
diletanzias e dúbiqas, chejas ti 
en plan Supermartes he dis: 
¡Kieto parao! Moito koidado 
ke $On ha Hautoridá . 
Kompetente hi dei.kendiante 
baise falar hi escribir hasi hi 
hasi, hi xa hestá. Dende hajora 
boda pasa ha ser voda ( .. . ) di rase 
justiza pola misma razón ke se 
di Galicia hi hajás de súbito, sir
ve todo: de sotaque, de socate, 
de socato, de súpeto, darrepente, 
emporiso se preferirá ás toas. 
Bardantes de até, porke hé de 
xalundes, serán balidas has de
mais formas: hasta, hastra, 
astra, ara hi ra. Desde que susti
tue e por desque hou dende que, 
perta por preto, preto por 
moreno, moreno por mouro e 
mouro por nejro. K ma nom hai 
berva pra acera hi no desjusta 
passeio dende xakando, dirase 
beirarua pra ka tóxica suba po
tas paredes. Hi si non keºr kal
do ke che <lean morcilla porke 
fiambre pasa a ser friame. • 

O Xapón, 
moi perta 
A revista CoNSUMIDORE 
GALICIA editorializa obre as 
boas perspectivas de intercám
bio entre o Xapón e a Galiza. 
"Hai sectores como o do turis
mo no que Galicia pode resul
tar moi beneficiada, tanto po
la afluéncia de víaxeiros xapo
neses como por posibeis inves
timentos nipones no noso 
pais. Como dixo o presidente 
Fraga nun dos discur o 
pronunciados durante a visita 
oficial, Galicia ten co Xapón, 
salvadas as distáncias e as cir
cunstáncias históricas, certas 
semellanzas de in ulidaridade 
(sic) económica e xeográfica, 
certo punto de partida c mún 
que q Xapón superou c n ima
xinación e traball e do que 
temo que extraer as lección 

axeitadas". 
Omem 

;t Pi ~ ~ 1' / 11 ~ :~~~;~~~ 
que" in; 
terese in
vestidor d 
Xapón, até 
agora c n
trado en 
Occidente, 
estase des; 
prazando 
cara o te
rritório dos 
seus 
viciños do 
su leste 
asiático, 
cara Esta
dos como 
Taiwan ou ~ 
Corea do · 
S~l, onde 
o milgr~ 
eeonómico 
exerimen
tado por 
Xapón re
prodúcese 
ei:i pareci
'dos 
termos".+ 
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O governo e a maioria dos 
médios presentaron o acordo 
como .un exemplo de consen
so. CCOO e UGT din que con
seguiron frear o recorte duro. 

Estamos ante un documento 
táctico, cunha redación intencio
nadamente escura. Incorpora 
certos recortes e servirá para 
que se apliquen outros no futuro, 
tendo en conta que moitos pon
tos fundamentais quedaron sen 
concretar. O documento aceita, 
mesmo con entusiasmo, as teo
rías neoliberais e asume a tese 
de que a seguridade social é de
ficitária. A sua filosofía contradí 
con claridade os informes elabo
rados até agora por CCOO e 
UGT. Poderiase afirmar que es
tamos ante un pacto de lexisla
tura, dado que a aplicación de 
moitos temas clave queda rele
gada ap ano 2.001. A cámbio de 
que? E óbvio que non por ra
zóns políticas, pasto que a dis
paridade entre os dous sindica
tos estatais e o Partido Popular 
resulta evidente, pero penso que 
algunha compensación terán . 

CIG e ELA foron excluidas 
das reunións. 

Só poidemos parti9ipar na pri
meira e na última. E moi signifi
cativo que na reunión inicial, ce
lebrada o 18 de Xuño, se decidi
se que as seguintes xuntanzas 
fosen secretas. Díxose que era 
para evitar a presión dos médios 
de comunicación . Lago alguns 
médios foron publicando o que 
se falaba, desde o enfoque que 
interesaba ao governo. Celebrá
ronse máis reunións bilaterais: 
Governo-CCOO e UGT e Gover
no-CEOE que tripartitas. Hai que 
recoñecer que o resultado de to
do isto demostra habilidade por 
parte do governo de Aznar: dá a 
imaxe de que xa non vai haber 
problemas . Ao descolgarse a 
CEOE, parece ademais que foi 
máis traballoso e que vai contra 
os intereses empresariais, o que 
facilita a aceitación social. En re
alidade os empresários quedan 
coas máns libres para volver á 
carga nos próximos meses. 

O governo afirma que a vdnta
d e, expresada no pacto, é a 
de manter as prestacións so
ciais. 

Manter o gasto social significa 
manter a distáncia e o retraso 
que nos separaba da UE, que xa 
levan moitos anos cun sistema 
de prestacións maior. Segundo a 
Comisión europea, o Estado es
pañol gasta en prestación social 
o 21,4% do Produto Interior, fren
te ao 26% que é a média na 
Unión Europea ou o 30% dos pa
íses nórdicos. Neste sentido, non 
haberá converxéncia. Facendo 
uso da actual lexislación o gasto 
en pensións tendería a aumentar. 

- Se en 1995 as pensións repre
sentaron o 9,06% do Produto In
terior, no 2.005, cun crecemento 
do 2,5 do PIB, chegaria ao 9,18% 
ou ao 9,55% se o crecemento é 
do 2%. Dado que o compromiso 
destes pactos é só de manterse, 
isto significa matematicamente 
que ten que haber un recorte na 
lexislación. 

Non se ga~ante o IPC real 

O acordo consolida a revalori
zación aut.omática das pen
sións, de a<!ordo co incremen
to do IPC. . 

Hai unha revalorización de acor
do co IPC "previsto" e logo hai 
unha cláusula de revisión "cando 
proceda". Nos pres1:J13ostes e:io 97--

·GALIZA 
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Lois Burgos 
'O pacto das pensións é un recorte' · 

-*MANUEL VEIGA 

O GOVERNO CENTRAL VEN DE ASINAR CON U.G.T. E CC.00. UN PACTO DE REFORMA DAS 

PENSIÓNS PÚBLICAS. O ACORDO NON FOI SUSCRITO POLOS SINDICATOS NACIONALISTAS E.L.A.

S.T.V. E C.l.G. LOIS BURGOS, MEMBRO DA EXECUTIVA CONFEDERAL DA CENTRAL .GALEGA E DO 

CONSELLO ECONÓMICO. E SOCIAL GALEGO E ESTATAL CONSIDERA ESTA FIRMA UN R.ETROCESO NOS Dl

REITOS nos COTIZANTES E UN PASO MÁIS NA PO~ÍTICA "LIBERALIZADORA" DA SEGURIDADE SOCIAL. 

está contemplada, pero do texto 
non se desprende que esa actua
lización estaña garantida para os 
próximos anos. Despois alúdese, 
sen transcribilas, ás recomenda-

. cións novena, undécima € déci
. moquinta do Pacto de Toledo. 
Todas crian inseguridade. Falan 
de equilíbrios financeiros, fórmu
las estábeis, evolución da. econo
mía, estarzo contributivo de cada 
un ... Se quixesen dicer que as 
pensións ian subir de acorde co 
IPC real, teriano dita, pero o que 
se firmou foi unha redación con
fusa que deixa todas as posibili
-6-ades-abertas, ·incluida o eum19Fi- -

mento da subida a longo prazo. 

En que se concretan os re
cortes? 

Desincentívarise as prexubila
cións, o que vai acorde co feíto de 

. que no parlamento a leí de acom
pañamento dos presupos_tos xa 
prevé, no tooante á reforma da 
seguridade social, que os fun-cib
nários prolonguen a idade .de xu
bilación e poidan traballar até os 
setenta anos. Tamén se prevé a 
mobilidade funcional. Todo -isa te
rá unha grave repercusión sobre 
e paro que, como ·se sabe -afecta 

A. IGLESIAS 

sobre todo aos xóvenes. Hái que 
recordar que UGT planteaba hai, 

. só un ano, que había que r:ebaixar 
a penalización das xubilizacións 
anticipadas de 8% ao 4%, para 
favorecer o emprego. T amén sai
rán perxudicados co novo acordo 
os que cotizaron menos ·de 25 
anos. Co mínimo de 15 anos cotí
zados antes accediase ao 60% 
da base reguladora, agora só se 
cobrará o 50%. Con 20 anos an
tes era o 70%, agora será o 65%. 
Esta medida afectará a unha 
cuarta parte dos futuros pensio
nistas que van ver reducida a sua 
pensión nun-1-1% por termo mé- . 
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dio e sobre todo aos típicamente 
precários: a$ mulleres e os secta-

-res como conserva, tíosteleria, 
etc. é dicer, a xente que adoita a 
padecer máis interrupcióris na co
tización. O periodo de cálculo pa
ra establecer a base reguladora 
vaise ir aumentando ano a- ano, 
de modo que para o 2.001 será 
de 13 anos en vez dos oito ac
tuais. Por outra p<Jrte, e en contra 
do que todo o mundo solicitaba, 
séguense mantendo os periodos 
de caréncia cualificada, ou seña 
que tes que ter cotizado dous 
anos nos últimos cito para ter ac-

. ceso a pensión. Agora auménta
se a dez, pero segue existindo. 

_ Un pode quedar no paro a.ós coa
renta e oito anos, non conseguir 
máis traballo e ficar sen pensión, 
perdendo todo o que cotizou. 

Vostedes negan que a seguri
dade social esteña en crise e 
acusan de catastrofismo aos 
que asi o afirman. 

É que todos os informes e opi
nións que aparecen na prensa 
decindo que a actual seguridade 
social e insostíbel proveñen do 
mesmo lado: o Banco de Bilbao
Vizcaya, o Banco de España, o 
Fondo Monetário, pero nengun 
estudo de fontes sindicais admite 
isa. É a liña neoliberal na que se 
insire este acorde, porq1,1e, pésie 
a que o ministro e os_ dous sindi
catos asinantes dixeron que pre
tendían apontalar o sistema públi
co, na prática o texto pactado non 
garante, nen consolida a capaci
dade financeira da seguridade so
cial. A separación das fontes c;ie 
financiación das pensións contri
butivas e non contributivas queda 
para o ano 2.000. Se o governo 
separa os dous sistemas aumen
taría o gasto. Actualmente as 

· prestacións non contributivas, sa
nitárias, familiares, e complemen
tos a mínimos vanse seguir finan
ciando, en parte, coas do sistema 
contributivo que dan superavit. O 
acorde faise para cumprir Maas
tricht sen alterar o sistema ·actual. 
No 2.001 haberá outro sistema, 
pero cal será o transitório? Con 
que mecanismo se vai sufragar 
esa separación gradual da que se 
tala? Non se explica se os impos
tas necesários para sufragar as 
pensións non contributivas van 
ser directos ou indirectos. Tam
pouco se pon en marcha o fondo 
de reserva, sufragado en parte 
cos beneficios do réxime xeral.. 

. Algunhas situacións de invali
dez van ser racionalizadas. 

Racionalizar é unha expresión 
que se pode traducir' por recortar. 
A respeito qa invalidez perma
nente parcial dise: "Determinara
se o que proceda en canto á nor
mativa aplicábel sobre prestación 
económica". Desa ambígu~ re
dación só se pode entender que 
as van baixar. 

Foméntase o sistema comple
mentário privado? 

Un acordo para a reforma do sis- , 
tema público non teria porque fa
cer referéncia a algo que é volun
tário e privado. Non se sabe por
que se inclue un cláusula de po
tenciación na que se afirma que 
"as partes valoran positivamente 
os sistemas voluntários comple
nientários". E ademais preconizan 
un ''tratamento fiscal adecuado". 
Se se ~cede a eses fondos, para 
os que se reclama esa maior des
gravación fiscal, vía negociación 
colectiva, en realidade sucede 
que unha parte do salário real se · 
destina a tales fondos-; mermando 
os ingresos da seguridade social, 
xa que esa parte non cotiza.• 
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As obras iniciáronse sen agardar o pronunciamento do TSXG sobre o contencioso apresentado_ hai .2 anos polo Concello 

A. policía carga contra os viciñoS •de Merza 
que se ·negan á instalación da liña de alta tensión nas suas terras 
-0- MÓNICA ·CURRÁS 

Un detido e ün terido·que tivo que ser hospitalizado foi o saldo do 
desprazamento das forzas policiais á parróquia de Merza, no con
celio de Vila de Cruces, o pasado Luns 7 de Outubro. Efectivos da 
Garda Civil, da Policia Autonómica e das forzas antidistúrbios da 
Policia Nacional tiñan por misión garantir a continuidade das 
obras de instalación dos cabos de alta tensión que, pasando poli;t 
vila pontevedresa, irán desde o Mesón do Bento, na Coruña, até o 
Alto ~o Undoso, en Portugal. . Pero a Garda Civil non dubidou en 
usar as suas mocas ·como meio de disuasión do cento de vici-

- ños que tentaban impedir que as máquinas paleadoras prepara
sen o terreo para o levantamento das torret~s- do tendido eléctrico. 

A pesares de que un recente 
estudo do institutó sueco que 
concede o Prémio Nóbel rela
ciona certos tipos de cancro co 
vivir perto de liñas de alta ten
sión e que a Organización Mun
dial da Saude, OMS, aconsella 
que as exposicións a campos 
magnéticos do público xeral non 
superen os 5.000 vóltios, a liña 
de alta tensión Mesón do -Bento
A lto do Lindoso pasará unha 
tensión de 400.000 vóltios por 
riba da povoación de Merza. 

vrr abaixo o principal argumento 
dos habitantes de Merza. ' 

Por outra !}anda, o TSXG ainda 
non · resolveu o contencioso, e; 
sen embargo, o Martes 24 de 

· Setembro a empresa REDESA, 
encargada da instalación do ten
dido, iriiciou as obras na zona 
sen petición prévia de licéncia 
municipal. Seg-undo o coleitivo 
veciñal, está nas mans do alcal
de exixir a paralización das 
obras, ainda que este insiste en 
que non se précisaba tal licéncia 
e a expropriación era lexítima. -
REDESA pretendía levantar as 
bases das torretas mesmo €n te
rrees non vendidos, polo que un 
grupo de v1ciños apresentouse 
na zo~a e logrou convencer ver
balmente aos traballadores para 
que parasen as obras. 

Pero os viciños de Merza non 
deixarán as mobilizacións até 
que non consiga.n . mudar o ac
tual trazado da liña. Pol·o de 
pronto, -e mentras 8EDESA con
tinua coas obras d~ instalación, 
permanecen pechados no edifi
cio do Concello. Estabelecen 
ti.Jrnos entre eles desde o Mar
tes 8, tras o infrutuoso encontro 
do mediodía do Luns eo Gover
nadór· Civil de Ponfevedra, Ale
xandre Mil!án-Mon. Un encentro 

do que só obtiveron boas pala
bras e a promesa dunha próxi
ma entrevista co delegado de 
Governo.en Galiza. "O Governa
dor Civil escúdase en que fai o 
qué lle manda o conselleiro de 
lndústria -comenta Xurxo Guz
mán- e remítenos logo ao Dele
gado de Governo, co que_ o úni
co que fan é pasarse a pelota 
uns aos outros" . • 

Asi o decidiu a Administración 
en 1992, cando aprobou a modi
ficación proposta pola empresa 
beneficiária da expropriación, 
REDESA, sobre o trazado orixi
nal da liña, que transcurria por 
zona praticamente despovoada 
e montes de escaso valor paisa
x í sti co pero afectaba a unhas -
canteiras declaradas de interese 
público. A ·xuízo da Asociación 
de-Estudos Xeobiolóxicos, GEA, 
representante do coleitivo vici
ñal contrário á instalación da li
ña, a actuación administrativa 
primou o beneficio da empresa, 
evitándolle un elevado desem
bolso económico en conceito de 
xustiprezo, a cámbio d(> sacrifi
cio de todo un povo. "Preferiuse 
prexudicar ? todo un povo -in
sisten en GEA- antes qúe po
ñerse de acordo nun tema eco
nómico coa · empresa afectada 
polo trazado orixinal". 

O Concello 
Doúsc~nto~ policias 

muda .de postura · .. 

Hai dous anos o conceUo de Vi
la. de Cruces presentou un con
tencioso ·administrativo contra o 
trazado da liña . . Conscentes de 
que ,nó 'Esta'd9 español segue 
vixente a leJ do ano. 64, que só 

-·exixe un"ha . separaéión de 13 
metros .entré as cafaS. e a .liña, 
dádo que a· tens'ión · pr°E3vist't en
tón era de 60.000 vóltios; a ac
dón legal promovida polos yici
ñós ap0iábase en-que a-ir:is,tala
ción cruza o monte de Pumari
ño, unha zona::rica· -en- vexeta-

. cióñ -e fáuna autóctonas e próte
xida ecoloxieame'nte: polós go
vernos municipal e autonómico. 
Esta era a única esperanza para 
eles, dado que a liña de alta 
tensión está aprobada pola Ad
ministración é declarada de utili
dade pública polo · que de non 
vender os terrees afectados 
acabarán sendo expropriados. 

Pero en Xuño (:leste ano, e sen 
explicar o motivo, o alcalde mu
dou a s.ua política con respeito a 
Pumariño e presentou a propos
ta dunha nova normativa que 
declara urbanizábel esa z,ona, 
co que,. de aprubarse',,·pódese 

para catrocentos oitenta viciños. 
As protestas veciñais do Martes 
só 9onseguiron un 'aprazamen
to, As cito da mañá do Luns se
guinte REDESA xa tiña no lugar . 
as suas máquinas .Paleadoras 
~oa orde de cont;.nuar o traba-

.. llo. Para garantilo estaba o in
menso despregue policial. Aos 

· tres furgóns da · Policia Autonó
mica qué desde o Martes vixia- .. 
ban a situación sumouse a Gar
da Civil das vilas do contorno e 
uns sesenta n:iernbros das bri
gadas. antidistúrbios. Entre os 
tres destacamentos habia arre
d or de .douscento.s efectivos, 
nunha parróquia que non chega 
aos 500 habitantes. 

Xurxo Guzmán é un dos vici
ños que a mañá .do Luns s.e 
volveu manifestar -contra as 
obras de REDESA. Só uns cen 
metros separan a sua casa da 
liña dra alta tensión pero, se
gundo Xurxo, hai vinte para as 
que a distáncia é ainda menor 

. e mesmo algunha á que "lle pa
sa o cabo a tres ou calro me
tros". Todos eles xuntáronse no 
carrerr:.o. ~ue . atraves,a 'ª torreta 

que estaban a levantar. Desde 
ese ~camino. público e de xeito . 
pacífico tental;ían :evitar a conti
nuación Has obras para a insta-. 
lación das catre bases, unha 
delas en terreo expropriado, 
cando os policias e gardas ci
ví s apostados · a pé das obras 
cargaron contra eles por nega
rense a desaloxar a ~ona. 

"Botáronsenos enriba a golpes 
e mocazos -<:!escribe Xurxo- e 
nós, que non estabamos ali pa-. 
ra receber leña, escapamos dos 

- golpes como poidemos .. A un 
abríronlle 'unha fenda" na cabeza 
e acabou no hospital e ao seu 
irmán,· por botarse ao _policía 
que lle dera o leñazo, levárono 
detido á comisaria de Lalin". 

Xurxo ere que a carga policial 
era un xeito de disuadilos de 
repetir as suas protestas ao 
día seguinte. "E iso que o pri
meiro dia que se apresentou a 
Policía autonómica -engade
o subcomisário asegur'ou que 
viñan protexer a nosa integri-
dac¡je física" ,• " · 

A Organización Mundial da Saúde 
aconsella que as exposicións 

,a campos magnéticos non_superen 
os 5.000 vóltios 

Funcionário 
por tres meses 

· A Xosé Pensado sempr:e lle dixeran que o de ser funcionário 
· - era unha bicoca. Por iso cando o chamaron da oficina do 

INEM é lle comunicaron que fora elexido para cubrir as f~, 
rías do verán dun traballador da administración local, fo¡ ce, 

lebrato durante toda a noite pola rota de San Marcos á Lavacolla. 

O parado convertéuse en CO!).tratado temporal con n~mina do Estado. 
T ocoulle ser condutor no matadoiro municipal, con xomada de seis da 
mañá- até as trece hQras. Carregar becerros, repartir carne polos postos 
da praza, limpar de sangue o camión ... Todo is to era pan comido e fa, 
cíase con bo11 gosto; despois das que un ten pasado is to fai,se de tacón ... 

O p.ior vifü;l unha vez rematada a xo~ada. Todo q,dia a aguantar a 
rexouba de amigos, parentes e compañeiros; home, Pepe, agora xa na, 
da de bocata de sardiñas, ás mañás tostadas con mantequilla . .. que le po, 
nemas señor Pensado? un vermucito y el periodico ... ? 

A chaqueta que levaba vários anos. con el, convertíase nún m9deliw 
de deseño funcionarial. O pelo recén duchado, ·mmha capa de gomi, 

· na ao Mário Conde. O último billete de mil pesos que tiña para re, 
· matar o mes, nun ostentoso .acto de andar sobrado de moeda. 

Ao privilexiado rematóulle o contrato e volveu convertese no colega 
de sempre. Agora cando se atopa con algun do gFémio da cousa pú
blica, disimula o que pode para non queimar máis a suá boa imaxe no 
bairro. Sempre tivera fama de honrado e traballador até aqueles tres 
r;ieses que pasou ao s~rvizo d9s cidadáns,. + , , , , 
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O concello di que só se vai facer .un parque-e aconstrutora anúncia edificios, 
. . 

A urbanización do entorno do·rio Tea.en Ponteareas 
alerta aos viciños · 
-0-A.L. 

No bairro de San Roque está a·. 
orixe da vila de Ponteareas, 
ainda que agora, deteriorado, 
é vitima do crecemento urba
nístico concebido polo gover
no municipal, onde os edifí
cios de máis de catro pisos 
priman sobre o património 
histórico. O proxecto de cons
trución de novas fases de edi
ficios colleu de sorpresa á co
mu nidade de viciños que xa 
vive ali. Non receberon res
posta de se a constructora 
ten permiso para iniciar as 
obras e, ademáis, temen que 
os aterramentos das obras em
peoren a situación producida. 
cando o rio Tea crece e inun
da os baixos das vivendas. 

Precisamente é a comunidade de 
viciños de dous edificios a que se 
interesou no concello sobre o no
vo proxecto. Un cartaz grande, 
chantado na terra, anúncia a 
construción de pisos de duas e 
tres habitacións a uns metr-0s 
dunhas ovellas que pasan os 
seus últimos dias neste solar. A 
responsábel é Promocións Salva
terra e construe Alfonmar ainda 
que no indicador non apareza a li- · 
céncia da obra nen os prazos de 
execución. Para os viciños, non 
hai respostas do concello e nin
guén os consultou. Desde Abril, 
comezáronse facer aterramentos 
que superaban con moito a altura 
permitida e a opinión é que mover 
a terra perta do río vai favorecer o 
efecto negativo das crecidas. O 9 
de Abril, a comunidade apresen
tou un escrito no concello pedindo 
información das obras pero ainda 
non recebeu resposta mália os 
máis de noventa días transcurri
dos. A esa altura, tamén o BNG 
perguntou sobre as obras e a res..: 
posta foi: "Todo canto se está a 
facer alí é de acordo coas Nor
mas Urbanísticas. Vaise facer un 
parque e non existe denúncia al
gunha por parte dos viciños". Pe-

Anúndase a construción de pisos ainda que o concello di que 
só se proxecta un parque. A paucos metros, a ponte románica 
érguese sobre o rio Tea · 

ro a verdade é que o parque é aé
cesório á construción de vivencias 
e que o governo municipal non 
respostou ao escrito dos viciños. 

Da atención que o concello de 
Ponteareas ten pala ponte de 
San Roque, neste bairro, ou co
ñecida como dos Remédios, ca
talogada entre as 50 torres histó
ricas do páis, comezada no sécu
lo XI 1 e rematada coas pegadas 
do século XV, hai duas probas: 
até recentemente non se proibiu 
o paso de veículos mália o seu 
delicado estado e, cando os vici
ños montaron rebúmbio pala falla 
de conservación do monumento, 
o concello arranxou no con ce
mento. A primeira base do dete
rioro do bairro púxoa a constru
ción dunha sá de Festas que se
gundo se sinalou nun pleno re
cente no concello carece de auto
rización máis de quince anos 
despois da sua apertura. A esca
sos metros da ponte, esta macro
discoteca está considerada nos 
catálogo artístico · como un ha 
aberración paisaxística. 

A sá inúndase como se inundan 
as casas viciñas .cando o rio Tea 

crece, ano sí, ano non. Para con
tar as augas, os responsábeis de 

. El Otro mundo del Tea, asi se 
chama a discoteca, construlron 
un -muró; primeiro de tres metros, 
cando foi superado, catre. até 
chegar aos cinco. Non serve para 
nada. A auga ten forza de ahon
do par~ emsionar até a ponte ro
mana. Nunca se ofereceron solu
cións para as creddas e na últi
ma, os. bloques de edificios, a 
1rescentos metros dorio, tivo que 
achicár o auga dos garaxes. 

Unha nova construdón 

A primeira fase da nova constru
ción éomprende un edif.ício de 29 
pisos. Segundo. fontes viciñais, 
hai proxectadas doüs máis e a 
promesa está nun parque de 
10.000 met(os cadrados, Pero 
coa lei de xestión do solo urbano 
na man, son alguns os viciños 
que atopan irregularidades neste 
proxecto e peden explicacións 
que non chegan. O novo proxec
to duplica no ancho aos ·14 me-' ~ 
tros que ocupan os edifícios de 
referéncia. Non se respei.ta esa 
média polo que desde a c-omuni
d ade recean de que se fagan 

duas fieiras de eoifJcios. Cren 
que cando máis de pechen as to
rres, máis difícil será facer frente 
á auga de rio, que as , veces cu
bre toda a parcela urbanizábel. 
Do lado. no que comezaron os 
aterramentos das o.t>ras, disco~ 
rria un camiño público do.que xa 
se perdeu un anaco. Perto, ca

bles· de alta 
tensión con 
tprretas, 
que debe
rían estar xa 
hq:i máis de 
trinta anos, 
de. acordb 
coa lei, so
terrados por 
trat.arse d9' 
solo urbano. 
.A estampa 

. do bairro 
. det~iorouse n6s últimos anos, 

tempo de expansión urbana da 
· vila e de grandes proxectos co
mo a Promotora _Turístic_a do 
Condado, para a que as partici
pacións populares eran de cin
cuenta mil pesetas e ainda non 
-se sabe o que foi daquela idea. 

Os escritos dos viciños ·remití
ronse ao concello, ao Seprona e 
a Confederación Hidrográfica do 
Norde. Neles referianse á licén
cia, aos permisos de obra e á 
retirada de coches do garaxe 
que tiveron que levar a cabo n.a 
última crecida: Son vinte os ,Pi-

. ,sós ocupados nesta comunida
. de _qu~ non obtiVb ainda respos
t~s oficiais ainda que, segundo 
fontes, o que pretenden·. é unha 
investigación e o posicion::Í.mén
to da Delegación.de Cultora; po
i.o que consideran unha ab_erra
cióri. A adquisicjón dos terreas. 
por parte da cbnstructora contou 
coa compensación urbanística 
pero seg.undo testimónios -viei
ñ'ais, só se neg·ociou cos -tres ou 
catro proprietários aos que se 
lles comprou -terra por uri valor 
moi :inferior aó ·que vai acadar 

·. coa urbanización.+ -

UNHA.RUA DE,MUXIA ~ 

\ 

A arquitectura das nosas vilas, a arquitectu, 
ra tradicional, non respostaba aos intereses 
selvaxes da espe~ulación, senón que trataba 
de adaptarse ao terreo· e as circunstáncias 
medioambientais. Así era en Muxía até non 

. hai moitos anos. Esta pequena vila mariñei, 
ra fo¡ medrando á sombra do monte Corpiño 
·até chegar ao Cabo da Grixa. Logo foi me, 
drando máis, e'steridéndose polo areosd 'tóm, 
bolo, que xunta ao monte Corpiño cos 'Ma, 
latos, e confÚndíndose coas pequenas leiras 
de alt9-s paredes para defenderse do vento e 
poder, así, cultivar unhas poucas p·atacas 
nun chan moi pro'be. As casas tamén tiñan 
que defenderse do vento: as·ruas eran estrei, 
tas e no teito habia que poñer pedras para 
que as tellas non voaran, cousa que chamou 
moito a atención dalguns dos viaxeiros forá, 
neos que por aqui pasaron. Todo remataba 
no Cabo .da Vila. Despois xa medrou · asegun 
OS aires que marcaban QS especuladores até 
chegar á degradación total, a non resp_eitar 

MANuEL VILAR 

nada do que foi até agora. · levase o vento. Estaba situada entre a casa 
coñecida como dos Balboas e a de Xoan Car, 
los Luaces, que agóratamén-é o dono da an, . Asi as casas non miraban para o mar, senón 

para a rua principal, • terior. Luaces xuíz mu, 
que ía polo interior da 
vila re.sguardada dos 
ven:tos, que sempre 
azoutan por aqui, pm 
iso un portugués cha, 
mou a Muxia a noiva do 
vento. Cara o .inar, cara 
a Praia 'das Lanchas, ho, 
xe enterrada baixo o . 
cement~, e onde os ma, 
riñeiros "aparcabar{" as 
s"uas gamelas e amaña
ban as redes, baixábase 
por unhas estreitas rue, 
"las. Unha delas ía da 
praza chamada do Cabo 
da Vila cara o Malecón. 

'o-·home .forte do -PÍ?,· 
p.epsa que a vella rua, 

· como vai entre duas casas 
da sua propriedade, .. 

non t.en razón. 
de existir" 

Pero hoxe esa es, 

nicipal, secrel:ário local 
do Partido Popular e 
home forte do mesmo, . 
pero sempre .na sombra, 
pensou que .como a rua 
vai agora entre duas ca, 

_ sas da sua propr_iedade, 
pois, que nqn ten razón 
de existir. Xa hai µn 
tempo que pola parte 
que dá á praza foi tapfa, 
da con ladrillos e unha 
portiña -e o señor alcal, 
de que non ·di nada. 
Como vai a di~er se pa, 
ra falar ten que perdir, 

treita rua-xa desaparece.u, pero non porque a 1 

lle permiso a Xoan Carlos Luaces, non vaia 
ser. que se enfade· e quede sert o pósto -.· ,""! 
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FoJga de alunos 
de Ponteareas eri apoio 
á parróquia de Guláns 

O ensino pdmário de Pontea
reas realizará unha folga o 
Venres dia 11 en protesta pola 
supresión d.os cursos quinto e. 
sexto de primária no coléxio 
público-de Guláns, onde pais_ 
e alunas permanecen pecha
dos ·no centro. A asociación 
de APAs considera que non 
está xustificado que os alum
nos teñan que realizar o ensi
no obrigatório, a partir. de ago
ra, en tres centros diferentes. 
Os alumnos da parróquia de 
Guláns estudarán ate cuarto 
no coléxio público da local ida- -
de; para quinto e sext6 terán 
que acudir ao centro de primá
ria de Poriteareas; despois xa · 
cursarán a ESO no Instituto 
desta última vila. A CIG-ensi
no solidarizouse ces alumnos 

. e apoi_ará a· folga e a manifes
tación que se celebrará o 
'mesmo Venres. • 

Pro~stas na Guar~a pola 
exp.ropiación de terreos 

O proxecto de ampliación e 
urbanización da estrada C-
550 no tramo da Guarda a 
Pasaxe éstá a levantar pro
testas dos viciños 
afectados pola 
expropiación de terreas. 
Ségundo os concelleiros é 
.concelleiras do PSOE, BNG 
~ EU-EG os prezos fixados 
para a expropiación dos te
rreos son inferiores aos do 

.-- mercado e aos que o m~S
mó concello paga por 
outros terr-eos situados nas 
proximidades das parc~las 
-afectadas polo proxecto, -
que foi aprobado polo ple-

. no do grup_o de -governo, 
_ enca!:>ezado pola alcaldesa 

do PP Purificación Alvárez. 
Os vrciños quéixanse, ade

. máis, de que _non h9ubera 
- conversas prévias para tra

tar as cesións e o xeito de 
levalas a cabo. Os grupos 
políticos na oposición pedi
ron a convocatória dun ple
no extraordinário para soli
citar unha nova . 
n,egociacióri cos viciños, 
unha nova valor~ción dos 
terreos con prezos que non 
sexan i11teriores aos que o · 
concello paga por parcelas 
similares e a mellora do tra-
zado para evitar .. 
afectacións innecesárias. + 

10.000 -sinaturas contra 
, a intención de Barea 
de privatizar hóspitais 

Organizacións políticas, sindi
.cais, persoal sanitári.o e vici
ños integran a Plataforma en· 
Defensa da Sanidade Pública 
do Sul de Pontevedra, que 

·ven de recoller 10.000" si natu
ras en Gontra da privatización. 
dos servizos san"itários e da 
busca da rentabilidades dos 
centros. A Plataforma critico u· 
ao secretário da Oficina de 
Orzamentos do Estado por 
declarar na Coruña que se 

· .pecharian ou privatizarían os 
·. ·, · h.ospitais. non .rendábeis. + 
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Consideran que o intento de segregación quedou pa~alizado de momento 

·Os sindicato,s temen que se reduza · Endesa 
· en beneficio de. e~presas privadas · . -· 

A plasmación en Endesa-As Pontes das modificacións do sector 
eléctrico por mor das exixéncias da Unión Europea e da lei ·que 
regula o Sistema E~éctrico Estatal (LOSEN), as reP,ercusió~s do 
anúncio de privatización e a actual ·política de destrución de em
prego na própria empresa e nas compañias auxiliares son aF 
guns dos temas que están a centrar o debate entre as diferentes 
forzas sindicais. O Comité de .Empresa de Endesa:-As Ponles e 
as Seccions Sindiéais da CIG, CCOO e UGT veñen de apresentar 
un informe no qué se analizan en profundidade os cámbios 

·que están a acontecer no entorno socio-laboral da empresa. 

O cambio político a nivel de Es- · 
tado poderia traducir.se en breve 
nun cambio da .equipa directiva 
presidida actualmente por Fus
ter Jaume. Desde os sindicatos 
recoñécese a necesidade tiunha 

. dirección profesional coñecedo
ra do negócio do sector eléctrico 
e das suas actividades diversifi-· 
cadas. "O novo marco de actüa
ción - explícase no informe- si
tua ao grupo Endesa nunha en
crucillada, polo cal é tundamen-· 
tal que o sócio maioritáriq des-
pexe os seus planos". ·"' 

~egundo . as analises feítas polo 
Comité de Empresa, en base as 
qeclaracións que fixq o PP an
tes de entrar a governar, a clave 
desta sustitución da Dirección 
de Endesa rion vai residir na 
xestión, máis ou menos afortu
nada da actual equipa,. senón 
na necesidade de contar cunha 
persoa ·de extrema confianza 
política para ·o Governo que ga
ranta ·un ha capacidade. de ma
niobra para todo o relativo ás in
versións en telecomunicacións. 

a curto prazo s9licitado :n-clusó 
desde CIU , que xa emp_!3zan a -
deixar entrever a sua reivindica- . 
ción do Grupo Eléctrico Catalán. 
Asemade no referente as p~rtici* 
pacións nos Conselllos de Admi
nistración, os sindicatos denún
cian que namentras os repre
sentantes de C 1 U están obtendo 
behefícios do seu apoio ao. Go
verno os representantes do res
to das Comunidades Autónomas 
nas que Endesa ten preséncia 
manteñenº unha actitude de pasi
vidade. '-'Nori hai nen o esbozo 
dun programa ou. proxecto de 
actuación respecto ao sector -· 
explican-. No caso galego a inci-

. déncia nos Consellos de Admi
nistración é nula porque nen en 
mineria nen en xeración eléctri
ca se teñen planos". 

Segregación 

Apesar da posibilidade de que a. 
curto prazo non se efectivice 
unha segregación entre a sec
ción de mineria e a central tér
miéa a representación sindical 
de Endesa mantén ·que desde a 

Frente a unha. extratéxia de in- aprobación da LOSEN e desde 
cremento dos benefícios nun a asunción por parte de Fernán-
10%, que permití ria seguir na li- dez Ordoñez da presidencia da 
ña definida polo equipo actual, Comisión do Sistema Electrico 
situariase outra de redución. da (CSEN), a situación da empre-

. dimensión de Ende$a, en bene- sa foi empeorando. "Cremas 
fício da& empresas privadas que que o confesado espíritu líbera-
c.ompiten cqn ela. Esto suporia loide· do presidente da CSEN .-
dar entrada a accionistas que a explican os sindícato"s - situa a 
curto. prazo serian os beneficiá- Endesa como o seu obxectivo 
ríos e os .. competidores privados político. Xa n© asunto da segre-
que agrandarían as suas partici- gación amosou· que a sua ca-
pacións nos negócios máis· ren- · rreira política depende de como 
dábeis da empresa. · meta · en cintura a Endes a, o 

No informe anúnciase un cámbio 
seu principal enemigo déntro do 
sector eléctrico". 

Os traballq.dores mant~·ñen qua 
·o máis probábel é que de mo
mento a decisión de segregar 
as actividades de Endesa vai 
ser .conxelada pero tampouco 
descartan a reaparición do pro
blema. "O máis probábel -opi
nan- é.que desde as directrices 
dadas pola CSEN, para a reper-

.. cusión dos custes da explota-: 
ción e do transporte do carbón, 
se vaia redueindo a actividade 
mlneira até a sua eliminación". 

Privatización . 

Perante a ameaza de privatiza
ción de Endesa os sindicatos 
fan . un chamamento a necesi
dade de tomar conciéncia do . 
problema. No informe explica
se que o desdoblamento que 
se realizou coas empresas per
tencentes ao INI e ao INH, ao 
criar a AIE e o SEPI é o paso 
prévio para liquidar aquelas 
consideradas ñon· rendábeís e 
privatizar-, total ou parcialmen
te, aquelas que son considera
das como rendábeis. "Debe-

. mos integrarnos nas mobiliza-
. ció ns en defensa do sector pú
blico -manteñen-. Só será posí
bel parar esta política privatiza
dora do governo, se os traba
lladores do sector e a c_idada
nia fanlle frente desde o come-

. zo da ofensiva". 

. No informe elaborado polo Co: 
mité de empresa de Endesa-As 
Pontes e as seccións sindicais 
da CIG, CCOO e UGT f~ise 
constar que o sector público in- · 
dustrial representa un 13% do 
PIB sectorial e un 10% do em
prego. Asemade tam.én se expli
ca que a sua import$ncia exce
de estas cifras se se ten en can
ta que a sua incidéncia global 
sobre a economia galega, tendo 
·en conta as medianas e as pe
q u enas empresas de transfor
macións e de servizos, é dun 
20%. Comarcas como-O Ferro! 

. e a Mariña luguesa dep.enden 
desta actividade pública no e.ido 
industrial.+ · 

.. 

·. 10 DE OUTUBRO DE 1996 

'-

Unión Europea: 
obxectivo comun 

MANUELCAO 

O Govemo it~liano ven de mostrar a sua irritación polas op i
nións de Chirac e Amar sobre das dificuldade~ de Itália para 
cumprir os critérios. de converxéncia. A posibilidade de que
darse fóra da moeda única debeu causar arrepios aos italianos 
en xeral e alentar aos seguidores de Bossi na sua presión <liante 
do governo de Romano Prodi. Existe, en Europa, un consenso 
social básico sobre da jmportáncia de estar desde un primeiro 
momento na moeda única. No caso do Estado español, excep
tuando ao PC de Julio Anguita e a HB, o resto dos grupos polí
ticos apoian implícita ou explícitamente o e forzo que no 
conducirán á entrada de España na primeira veloCidade euro
pea. En Galiza, só o BNG mantén actitudes reticent s S<?bre 
dese punto máis que nada pola inércia da sua história e por er 
un grupo político opo itor. Ninguén dubida de qu a cue tión 
europea será un tema menor para un grupo nacionali ta gal go 
que quedará aparcado sen problemas chegado o moment . En 
realidade, ·por desgrácia, pouco ten que dicer Gal iza obre da 
Unión Europea pola sua febledade p lítica, económica e de
mográfica. A cuestión monetária europea ven endo tan ex
temporánea como aquelas eternas e absurdas discusións entre 
os maoistas e os prosoviétitos. 

~ A UE é un obxeétivo comun para os colectivos sm:iais, políti
cos e económicos máis dinámicos, sabedores de que nun mtin
do cada vez máis aberro e interdependente é indispensábel 
buscar solucións cooperativas frente á integración económico
financeira das áreas de Norteamérica e Asia Oriental. Mentras 
existe unha queixa sobre do que é Maastricht, dos~ forzo que 
exixe, dos seus supostos males, etc., ninguén é capaz de elabo
rar unha mínima alternativa. As diferéncias estriban en quen e 
como construir Europa (estados, nacións, rexións, etc.), qué 
competéncias ha ter (monetárias, fiscais, soci.ais, etc.) ou os 
ritmos da integración. Só se resisten os herdeiros menos avisa
dos e autoritários do que foi o comunismo {Anguita) ou o gru
pos que parasitaron durante anos o aparato d9S vellos Estados 
burocratizados (extrema di re ita sociolóxica) aloulados polo 
avance inexorábel dun proceso que nen entenden nen son ca-

- paces de eguir. Qui

'España está en 
condicións de cumprir os 

critérios de 
. ,, . " con verxencia 

záis, o que somo in
capaces de facer os 
galegos e o coruñe, 
ses será mái factíbel 
para as institucións 
europeas alérxicas 
aos xestore incom, 
petentes e irrespe
tuosos co médi am, 
biente e a diver ida, 

. de cultural. 

España e tá en c n
d icións de cumprir 
os critéri s de c n
verxéncia. Fuxind 
d pe imism e tru
tural que nos invade 
non é unha quimera 
entrar na primeira 
velocidade europea . 
Máis difícil será 
manterse. Probabel
mente, sexa inevitá
Qe l unha modifica-. 
ciÓn no tipo de cám-

. bio para facer recaer 
sobre toda a socieda
de a maior parte do 
axuste. Galiza ha de 
asumir á moeda úni
ca sen receos tendo 
en conta que son 
OLitras as razóns que 
bloquean o noso de
senvolvimento. Ca, 
se todas son causas 
internas que recla-
ma;;_ análises con
cretos e certeiros da 

nosa sociedade. e actuacións rápidas ábandonando a inércia 
e/ou a inacción. O paisano galego está m.áis adaptado, pois le
va anos e anos polo mundo adiante convivindo con coreanos, 
franceses, namibios, arxehtinos,. marroquinos, alemáns, mexi
canos, canadianos, brasileiros, bascos, holandeses, etc . ~ 
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Anulará os direitos adquiridos ao lago de cinc~enta anos. 

A reforma laboral_ arxen~nCl: p~~i~· xornadas 
de máis de nove horas e sen ·descanso dominical 

. - A economia galega 
perde pulo, · 

O Governo arxentino ven de. 
apresentar no Congreso un 
proxecto de lei que cámbia ra
dicalmente o actual réxime la
boral do país. A iniciativa gu
vernamental vai supor a mo
d if icaci ó n da estrutura dos 
~~~lfatrcaU.r, 
as categorias e funcións dos 
traballadores na empresa e os 
reximens de suspensión e de 
despidos. Coa reforma pode
rase traballar de forma conti
... naB'ac:f'<iG?Bll'°R?'li"i'l~?á\:na~, ... ~ • 
descanso semanal, e os con
vén i os poderian denogar 
leis, decretos, acordes e di
reitos adqueridos polos tra- · 
halladores con anterioridade. 

O proxecto oficial cambiaria máis 
de de cincuenta anos de lexisla
ción 1aboral , facendo desapare
cer. o descanso dominical e per
mitindo que os convénios alteren 
a xornada de traballo uniforme 
de 8 a 9 horas diarias. Coa nova 
regulación poderán pactarse xor
nadas de traballo variábeis e sen 
descanso durante 30 dias segui
dos en función das necesidades 
de produción da empresa ou por 
causas estacionais. Os descan
sos semanais acumularíanse e 
os traballadores poderian disfru
tar lago de vacacións. 

Os empregados poderán traba
llar até 12 horas nos meses de 
maiores vendas e menos de cito 
horas diárias cando baixe a de
manda. Asemade os soldas po
derán desdoblarse nunha parte 
fixa e outra variábel de tal xeito 
que o salário variábel poderá 
cobrarse no caso de que subsis
tan as condicións ·economicas 
que existian no momento de 
pactarse. Por exemplo unha 
empresa manteria o soldo variá
bel dun traballador se mantén 
un bo ritmo de exportacións. 

O proxecto tamén derroga o mo
delo de firma do convénio único 
que rixe na actualidade. Autori
zase que os convénios sexan fir
mados polos sindicatos ou re
pres,entación sindical da empre
sa. E dicer, a representación sin
dical á rharxe do sindicato pode: 

_ ria estabelecer convénios para a 
empresa sen a paticipación .da 
estrutura sindical oficial. 

Máis cámbios 

A inminente. reforma permite 
que os convénios poidan derro
gar leis, decretos e normas máis 

Mobilixación laboral en Bos Aires. 

favorábeis para os traballadores 
que aparezan en convénios an
teriores. Tamén contempla a po
sibilidade de que o traballador e 
a empresa firmen cláusulas infe
riores a dos convénios e das 
leis. Así cando a empresa apele 
ao procedemento preventivo de 
crise, por redución na produción 
ou por problemas finar:iceiros, 
os empresários poderá11 solicij.ar 
que non se lles aplique aos tra
balladores o convénio colectivo · 
de tal xeito que as novas clau
sulas pactadas prevalezqn. ' 

A duración dos convénios será 
a que estabelezan as partes. Se 
non hai acordo para a renova
ción, cad1:1carán de forma auto
m á1ica e as relacións laboráis 
rexiranse pala Lei .de Contrato 

O acordo do Naval provocará., 

de Traballo. Neste sentido os 
convénios que foron prorroga
dos por falla de acordo entre os 
empresários e os sindicatos c~
ducarán aos seis meses de ser 
promunlgada a lei. - . 

Estatutos clerrrogados --

0 proxec1cr estabelece que 
transcurrido un ano desde a 
promulgación cia lei quedarán 
derrogados doce estatutos es
·peci ais, como por exemplo o 
·dos viax-antes de comércio, 
xornalistas, docentes privados 
e encargados e axudantes de 
casas de aluguer'. Unha vez 
derrogados, aclara , o proxectó 
"non terán -efecto xurídico so
bre as rel-acións de traballo 
nen poderán alegarse como _di-

reitos · adquiridos". Así, · po·r 
exerT]plq, un encargado. dun 
edifício, que hoxe · -en caso de 
despido ten direito a· un preavi
so especial para qeixar ·a vi
venda, poderá ser despedido 
sen nengún prazo. ._ 

Dos 277 artigas da Leí de Con-
. trato do Traballor lei nai das-r.e-. 
lacións !abarais de Arxentina,- o 
proxecto desregulador·-Clo Go- , 
verno· poderia ch~gar a alterar 
230. Senda máis .dura do que 
se previa a iniciativa guverna
mental parece chamada a au
mentar á tensión entre os gré
m ios e o oficialismo. Para al
gúns lexisladores do xusticialis
mo trátase dunh.a propasta "de 
máxima" para deixar marxen á 
negociación.• 

. a prexubilación do 25% dos trabaHadores dos .estaleiros privados de Vigo 
Douscentos trinta e dous em
pregados dos 909 dos. tres esta
leiros privados vigueses recebe
rán a prexubilación nos vindei
ros dous anos. Asi o contempla 
o acorde-base da Mesa do Na
val súscrito en Madrid para todo 
o Estado espqñol. En concreto, 
i 26 traballadores de Vulcano, 
6.1 de Santodomingo e 45 de 
Freire deixarán uns postas que 

as empresas non cubrirán con cal Galega quedou fara do 
novas incorporacións, o que im.- mesmo por entender que-é "re-
plica unha redución dun 25% no gresivo" para o sector naval , 
cadro de empregados.· . _"tan importante para Vigo. epa-

. ra Galiza". · 
O acordo foi suscrito polos sin
dicatos CC.00 e UGT cos em

. presários· e á sociedade de pe
. quenas e medianos estaleiros 

en reconversión, Pymar. Tan 
só a Confederación lntersindi-

O secretário comarcal da Fe
deración do Metal da CIG, Ma
nuel Domínguez Pereira , en
tende que as cifras das xubila
cións anticipadas dan conta do 

"f :raude" que. supón o convénio 
por tratarse dunha mera redu
ción de persoal e píde aos tra
balladores dos tres estaleiros 
de V~go que non o aceiten. Se- · 
gundo Manuel Domínguez , 
deste xeito non se garantiza a 
produción dos estaleiros no fu
turo senón o"desmantelamen
to" das empresas , que se vol
verán inoperativas. + 

1 ~ .., ~ \ J• I ' 

segundo Caixa Galicia 
O ritmo de crecemepto da eco
nomi~. galega a metade de ano 
segue a perder pulo, a respeito 
do sucedido en 1995, segun·do 
un informe de coxuntura da 
Fundación Caixa Galicia. De 
seguir nesta tendéncia, afirma 
o mencionado estudo, pasare
mos dun lixeiro maior 

. crecemento a respeito da mé
dia española no ano 1995 a un 
inferior no conxunto de ·1996. 
Esta desaceleración na activi
r.lr.3dB. (roájs. iDtP.JJSí3 . ..Clj!P..l'Jn. 
conxunto do Estado) segue a 
ter como responsáb_eis -
básicos, segu11do a Caixa,_ a in
suficiente recuperación qo con
sumo (ppla.parte da demanda) 
e a atooia de todos os sectpres 
proqutivos, quitados os serví- __ 
zas (pe~a b~nda da _oferta)'.• · 

-· 

·o-qú.e-empeza por"~uro" 
·fracasa 

"O que empeza por euro fra.. 
casa" é un idea que se está a 
~xtender a ~ada rl]áis pqlo 
continente. Com_o e~emplo 
tómase o caso do Eurotunel 
que a pesar de funcionar ben 
~st!Í a prp~Qcar urs altos. 
custos fin:anceiros. A cotiza"'_· 
ción das accións da empresa 
proprietária xa foi suspendi
da na bolsa. A situación de 
EÚro-Disney xa é coñecida 
desde hai dous anos, mália 
que a afluéncia de clientes é 
aceitáoel, ·segundo afirman 
os seus promotores, a 
empresa non e-capaz de 

. atender o pago dos. créditos. 
Tamén se menciona a .situa
ción do noticieiro televisivo 
Euronews. A cadea é vítima 
dun paradoxo: é a que conta 
et.in maior público potencial, 
pero coa menor audiéncia en 
termos ·reais. + 

Concentracións 
polos dous despidos 
no Banco Herrero ~ 

Como xa se anunciara desde a 
CIG, comezou a campaña de 
mobilizacións de protesta polo 
despido de dous empregados 
da oficina de Banco Herrero en 
Ourense e polo translado de 
persoal. ·A direcciól"] do banco 
argumenfou para os despidos 
quff estes traballadores tiñan 
que coñecer as irregularidades 
que o direcfor da entidade en 

.. Qurense estaba a levar a cabo 
· e que remataron coa sua fuxida 

no mes de Xuño. En troques, 
desde a central nacionalista 
afirman que a categoria dos 
despedidos non contemplaba 
esa competéncia. Afirman que 
todo é unha estratéxia do ban
co para reducir persoal. En Vi- · 
gn, os delegados sindicais da 
Banca manifestáronse diante 
da· oficina de La Caixa, grupo 
ao que pertence o Banco 
Herrero, o dia 8 de Outubro. + 
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c·on·contrato _ 
e s~n cobrar · 
Aindá t}ue nos temI?os difícei~, 

- traballar sen ún contrato laboral 
é máis que frecuente, non o é 

r tanto ter ·un contrato labo'ral e 
non cobrar. Só s~ entende como 
-un xeito de obter unha cobertu
ra legal para acadar a -Xubllación . 
ou o direito a unha peii.sión no 
futuro. No concello de Monfor
te, várias persoas, que traballan 
no servizo de limpeza, están 
afectadas por esa situación pola 
necesidade de obter un subsídio 
de desemprego. Ainda que é re
coñecida nqs conversas priva
das, nen os afectados nen nen
gunha inspección corrobor9u ou 
denunc.iou a irregularidade da 
prác.tica empresarial. 

ral da Seguridade Social despois 
. de . te lo feito ·ao especial agrário. 
Ddde o ano no que comezou 
funcionar a empresa, o dono al~ 
tema .empregados fixos con es~ 
te~ ex traballadores do agro, se, 

• gundo sinalan fontes que non 
· queren ser identificadas. 

A fórmula de emprego é legal; 
hai un contrato por médio polo 
que o empresário ab9ha o salário -
mínimo interprofesional. Cúbre
lles o seguro pero, segundo afir
man fontes consultadas, hai· un 
acordo verbal entre contratado e 
erripresário no. q~e este Jltimo 
non lles paga o estipulado. Con 
cotizar á Seguridade Social con
sidera que lles fai o favor de ase, 
gurarlles o acceso ao subsídio 
que os traballadores esperan. pse 
é o trato polo qúe estes viciños 
de Saber encarréganse da limpe
za viária e do servizo de lixo da 
vila de balde. Necesitan seis 
anos como mínimo para aban
doar esa tarefa. Os viciños po
den 'ver como acuden a traballar 
a cotio mália q_ue non cctbr?n. 

Os fabricantes de medicamentos condicionan o debate 

Cobrar óu non cobrar 

·A empresa é concesionária do 
servizo de limpeza no concello 
de Monforte desde o ario 197 8. 
Aproximadamente, desde esa 
data, hai dezaoito anos, parte do 
seu persoal éstá composto por 
homes que -traballaron durante 
máis de viflte anos no agro. Ese 
mesmo grupo de traballadores, 
que varian entre oito. e dez, 

Ao haber unha cobertura legal 
perfecta, con contratos en re
gla, a empresa pode superar as' 
inspeccións de Traballo. Nen
gun dos afectados apresentou 
denúncia porque precisa deses 

- contratós .para poder retirarse 
con cartos de ahondo para vi
vir. Pero o·caso é comentado na 
vila xa que consideran ínxústo 
que, co argumento dun favor, o 
empresário poida contar con 
traballo gratis durante anos. Os 
contratados, nen sequera teñen 
que ter problemas con Facenda, 
xa que ·ao gañar o salário míni
·mo debido a que non-están aco
llidos a nengun convénio espe
cífico, non teñen a obriga de fa
cer a declaración da renda. • 

por cada receta 
* M. VEIGA 

A proposta de cobrar 100 pese
tas por receta partiu de Javier 
Trias, o co[lselleiro da Presidén
cia da Generalítat de Catalunya. 
De inmediato foi asumida pol9 
Partido Popular e. polo seu mi- . 

· nistro ·de Sanidade Romai Bec-.· 
caria. Os defensores da -iniciati
va ·argumentan que os cidadáns 
abusan das medicinas. O gasto 
en farmácia gratuita suma nada 
menos que 800.00Q ·millóris de 
pesetas, supón que o 20% do~ 
gastos sanitários se destinan ~ 
medicamentos e veñen crecen
do un 16º/d por ano. Especial- · 
mente abusan os xubilados, 
quen --dise- pésie a necesitar 
máis atención médica ~ola sua · 
idade, non teñen dez veces pior 
saude que os traballadores en 
activo. Se embar·go, continuan 
os defensores de establecer o 
pago, o gasto anual médio en 
medicamentos dos pensionistas 
é de 51.569 pesetas, mentres 
que o dos activos é qe 5. 771 
por cabeza. En número· de rece
tas o~ pensionistas de todo o 
Estado utilizan cada ano 346 
millóns, frente aos 178 millóns 
de recetas dos activos. 

Estas datos son de doada ac
cesibilidade, pero rara vez se 
escoita -se é que algunha: vez . 
se dixo- 6 ·monto de benefí
cios das empresas farmeceuti
cas, a costa deste dispéndio 
·público. Este ramo dos negó
cios é un dos filáis influintes en 
calquer Estado. Abonda con 
ver os casos de Alemaña e,-so
bre todo dos Estados Unidos, 

• país no que os fabricantes de 
ruedicamE¡lntos tiver0n suficien
te influéncia política como para 
enviar á papeleira a proposta 
de reforma sanitária, liderada 
por Hillary Clinton, e parte fun-

damental do programa que lle 
deu a vitória eleitoral ao candi
dato derrióerata. Esta e non ·ou·
tra é a razón de que se escolla 
a via de cobrarlle ao cidadán e · 
non a de reducir o certamer:ite 
voluminoso número de medi-
camentos malgastados. En ca-
da fogar existe unha pequena . 
farmácia abandonada, conse-
cuéncia non só da gratuidade · 
do produto e subseguinte má 
administración por -parte do . 
usuário, senón tamén pola 
existéncia de envasados que 
non se corresponden cos trata
m entos. · Vostede merca vinte 
cápsulas a sabendas d~ que só 
vai consumir seis: Os fabrícan
tes ouidaranse de producir en- · 
vases de seis, acordes coa re
comendación médica, porque 

· coinciden en ser procedentes de 
Saber, concello á beira de Mon
forte. Para poder acceder ao 
subsídio a partir dos cincuenta e 
·dous anos, deben ter cotizados, 
polo menos, seis ao Réxime Xe-

Auga para todos 
. . . 

A porfia dos cidadáns de Lugo pol.a calidade da auga durante o ve
rán pasado e a de Vigo nestes dias polo mesmo motivo, obriga a re
visar tanto a forma de configurar as traidas como a maneira de pla- · · 
nificar as capacidades. · 

nese caso-baixaria a sua pro-. O da auga é un problema que só terá solución.dentro de mancomuni, 
dución e· correspondente marxe .· dades de servizos, a pártir de escalas que garantan caudal e calidade e 
de ben.efício. A carón deste establezan previsións de consumo sobre o plano global do país. Coas 
problema tamén están_ os médi- -solucións locais . volverá a pasar o de Vigo onde o derradeiro alcalde 
cos que receitan por riba das . franquista de Vigo proclamara qúe a demanda de auga da cidáde esta-
necesidades reais do enfermo, . ·ria coberta durante moito máis dun século grácias ao encoro de Eiras; 
consecuéncia directa da comr- ;~ , sobre 0 nacente do Oitabén, e agora resulta que o triángulo Sul de 
sión que os fabricantes lle ofe- Pontevedra, con Vigo incluido, terá qué beber do Miño· se non quer 
recen por cada venda. O médi- que se repitan os grav_es problemas de subministro destas semanas: O 

· co é asi, nalguns casos, 0 pri- - século prometido polo alcalde (ao que ·os seus amigos ex-falanxistas 
• meiro axen't~ . responsábel da veñen de facer unha homenaxe) a penas durou vintecinco anos. 

proliferación excesiva de medi-
camentos. 

,l 

Cobrar cen pesetas pode non 
ser . m'oit() (verdad e relp¡iva se 
se pensá ·que hai p~nsións de 
anciáns enfermos que apenas 
superan as coárenta mil pese
ta~). p~ro sopre todo ten a vir
tualidade de introducir a cultura· 
. do pago sobre algo que até ago
ra se consideraba gratuito. Trá
tase de alonxar ao cidadán da 
mentalidade acorde co estado 
de benestar, pará i_lo transfor
mando pouco a pouco nun con
sumidor. Hoxe poden ser cen e 
mañá cincocentas. O primeiro 
paso xa está da9o. • 

Non era difícil prever que o requerimento de auga aumentaria sobre 
a base dunha taxa progresiva db consumo e comó ref~réncia tiñamos 
os 630 litros por habitante e dfa nos.Estaaos Un.idos, ~60 en lnglate, 
rra, 210 en Suécla etc. Os planificadores c;oidaron que aq4~ non pa
sariaq:ios de 80 lítros por persoa e diana área urhana e nen repq.ra
ron na .progresión da demanda nos aneis interurbanos. 

As Confederacións Hidrográficas previstas durante a Oitadura de 
Primo (1926) para evitar conflitos pola auga entre concellqs. e depu- . 
tacións, especializáronse na defensa dos intereses hidroelécticos 

· conv~rtid0s por Franco en monopólio p€ro non consideraron que 
habia un país con direito á auga. O Govemo Autonómico do PP es
tabeleceu no 84 a Lei de Asunción de Competéncias· Hi<b'áuliéas pero 
ao mesmo tempo . estorbm1 con critério clientelár toda iniciativa pa
ra mancomunar servizos entre concellos. • · 
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CHUS GARCIA 

Os fami.liares de enfermos 
mentais peden máis 
colaboración 
dos serviios sociais 

O dia 1 O de Outubro celébra
se o Dia Mundial da Saude 
Mental co lema neste ano de 
Muller e Enfermid¡¡de Mental 
e a Federación Galega de 
Asociacións de Familiares e 
Enfermos Psíquicos lembra 
que a maioria dos cuidadores 
son mulleres, cunha porcenta
xe que supera o 75%. Nos ci
to paises europeos onde a 
Federación Europea de Fami
liares levou a cabo un inquéri
to, os resultados confirmaron 
que os achegados aos enfer
mos mentais experimentan 
discriminación social e perda 
de contacto co entorno. Na 
Galiza, as asociacións da Co
ruña, Ferrol, Noia, Lugo, Ou
rense, Redondela, Santiago, 
Vilagarcia e Vigo peden unha 
rede de recursos comunitários 
integrados que poidan cubrir 
necesidades como a atención 
a domicílio e as alternativas 
laborais. Estas asociacións 
federadas solicitan que se de
senvolva o decreto que en 
Xaneiro de 1995 publicou a 
Xunta para a atención aos en
fermos mentais. + 

Escrita 
para salvar ao lobo 

Os poetas da Costa da Mor
.te e a asociación Arre-Sen
telha queren salvar ao lobro 
da trama xurdida en Vimian
zo para acabar con el a tra
vés de batidas, aparición de 
velenos e a estigmatización 
do animal. Ouveo é o nome 
do boletf n no que os 
autores da iniciativa inclul
ron escritos 'en defensa do 
que-consideran "unha peza 
·donoso patrlmónio natural 
e cultural. Xavier Rodrigues 
Fidalgo, presidente de Arre 
Sentelha, explica que hal 
unha intención de calar aos 
que defenden a permanén
cia do lobo, denunciando 
os métodos utilizados para 
eliminalo da Costa da Morte 
e sinala que se unha persoa 
desaparece no monte, o lo
bo sempre aparece como 
un·perigo ainda que non te
ña que ver co desenlace do 
suceso.• 

. Xuízo a un lnsúbmiso 
en Ferrol 

O Martes 15 de Outubro vai 
tér lugar nó xulgado do Penal 
nº3 do Ferrol un xuizo contra 
un insubmiso de Narón, Marti
ño Polo Gundin. ·Galiza Nova 
de Ferrolterra convoca a todos 
os que queiran expresar o seu 
apoio diante dos xulgados o 
mesmo dia ás once e. cuarto 
de mañán.+ -

,r 
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Colom e Rahola anúncian a criación dun novo partido 
< • 

A división en ERC frustra 
as espectativas-do independentismo catalán. 
O secretário xeral de Esquerra 
Republicana de Catalunya, de
putado no Parlament de Cata-
1 unya e senador, "Artgel Colom, 
a deputada no Congreso, Pilar 
Rahola, e outros cinco cargos 
institucionais de ERC, asi co
mo un número indeterminado 
de militantes, abandonaron 
esa formación política o Mar
tes 8 de Outubro para consti
tuir un partido social-demócra
ta e independentista chamado 
Partit per la Independencia 
de Catalunya. Os escindidos 
conservarán os seus cargos 
políticos pero marchan des
pois de cancelar os emprés
titos que recaian sobre eles. 

Angel Colom quedara en minoria 
despois de que o 16 de Xullo 
200 cargos públicos censuraran 
a sua forma de dirixir o partido e 
orientalo políticamente, nese mo
mento anunciou a sua renúncia a 
apresentarse á reeleición no vin
deiro congreso do 23 de Novem
bro. A censura a Colom emarcá
base dentro da forte crise política 
no interior da formación, que se 
dividia en várias tendéncias. 

Esquerra Republicana de Cata
lunya tiña no seu seo catro caren
tes. A Oficialista, dirixida por An
gel Colom, cun carácter centrista, 
que primaba o independentismo 
sobre a ideoloxia de esquerdas. 
Os Renovadores, liderados por 
Caries Revira, que pedian ·un 
cámbio na estrutura do partido 
para acadar unha descentraliza
ció11 que impedise que todo o po
der estivese nas mans da direc
ción e que proclamaban como 
meta o independentismo sen "es
quecer o día a día". Estaban situa
dos na esquerda e criticaban o 
exceso de protagonismo de Angel 
Colom. A Terceira Via, liderada 
por Jordi Portabella, que era unha 
corrente nacida froito da confron
tación que solicitaba o consenso 
para facer unha dirección cclexia
da que integrase todas as corren
tes do partido. por último, Alter
nativa Republicana, de Caries Bo
net, ex cabeza de lista á alcaldia 
de Barcelona, desprazado por 
Rahola por unha decisión unilate
ral da dirección, que criticaba o 
populismo de Colom, a frivolidade 
coa que o partido se dirixia á so
ciedade e o esqueci!T)erito dos 
problemas reais de C?~alunya, ta
mén tiñél. carácter de e~qüerda. -

Despois da renúncia de_ Colom, 
até o momento só habfa unha 
candidatura apresentadq para o 
congreso do partido ~ celebrar 
en Novembro, era: a de Caries 
Rovira, da corrente renovadora. 
Mália que Angel Colom manif~s-
t ar a a sua intención de nbn 
apresenfarse áreeleición, distin
tos movimentos no seo do parti- · 
do nos últimos dias, como a re
collida, a finais de Setembro, de 
duas mil sinaturas de partidários 
seus solicitandolle reconsiderar 
a sua decisión de non apresen
tarse, parecían indicar que Co
lom estaba a mudar de estraté- -
xia e que planeaba facer unha 
candidatura. Contado, Colom 
non tiña o · apoio maioritário das 
bases de Esquerra Republicana 

Ángel Colom e Pilar Rahola son o-s máximos dirixentes: do partido que abandonan a formación. 

de Catalunya, polo que unha 
eventual apresentación á direc
ción resultaría derrotada: 

l)n dos argumentos dados por 
Angel Colom para marchar de 
ERC é que "coa nova dirección o · 
obxectivo do independentismo 
queda desdibuxado". Esa nova- _ 
dirección aínda non foi elixida, de 
modo que con esta afirmación 
Colom recoñecia a sua situación 
de minoria no seo do partido. 

A marcha de Colom e de Raho
la limou as diferéncias entre os 
tres sectores do partido que aín
da quedan en ERC -o Oficialis
ta m.archou con Colom-, e foi 
constituida unha dirección provi
só ria a modo de xestora que 
conducirá á forza republicana 
até o vindeiro congreso. 

Ra:zóns da escisión 

Colom marcha de ERC .. porque 
di que o partido vive un ,proceso 
de . enfrentamentq sen solución 
-asegura que q -vitória de Caries 
Rovira tampouco traerá a paz in
terna- e porque ideoloxicamente 
non está coa dirección que vai 
resultar do vindeiro congreso. 
Para .. os escindidos ó indepen
dentismo vai qdedar. relativizado 
nunha concepción partidária que 
mira máis á esquerda' e menos 
ao independentismo. O nova for
mación, centrista e independen
tista, continuará coa mesma es
tratéxia mediática e populista 
que levou as primeiras páxinas 
dos meios de comunicación á 
parella Colom-Rahola. 

As posibilidades eleitorais_ dé3: 
nova formación limítanse, a 
xulgar pola opinión de analis
tas políticos cataláns, a arañar 
un voto xuvenil sensí~el ao po-

pulismo de Colom.-

Esquerra Republicana queda to
cada porque, cos cargos públi
cos que marchan, desaparece 
unha tonte de ·financiamento 
esencial para un partido que acu
mula un. endebedamento próxi
mo aos ciricocentos -millóns de 
pesetas. Ademais, unha semana 
antes de escindirse, Colom e os 
seus cancelaron os empréstitos 
avalados por eles; deste xeito 
marchan para unha forza que 
nace cu11has finanzas saneadas. 

Pala outra banda, en Esquerra 
Rep_ublicana frústrase un traba
llo de consolidación política e os 
esforzos orientados á constitu
ción dunha alternativa transver
sal de esquerdas en Catalunya. 
Sectores do Partit Socialista de 
Catalunya, l?arti~ Comunista de • 
Catalunya e Partit Socialista 

Unificat de Catalunya vian con 
bons ellos camiñar na dirección 
da constitución dunha esquerda 
nacior:ial no Principat. 

Nesta escisión . hai que t~r en 
conta a personalidade de ·Angel· 
Colom. O ex secretário xeral 
e'.'{ercia o poder de forma coíltun
dente, sen permitir o debate inter
nó e praticando un populismo 
que os seus contrincantes políti- · 
cos, nomeadamente os sectores . 
críticos, calificaban de pujolismo. 
A outra pata da prática· partidária 
de Colom era a política dirixida 
aos meios de comunciación de 
Pilar Rahola, Cando Colo_m que
dou en minoria dentro do partido, 
levou ao plano persoal o entren- . 
tamento e rematou por marchar 
no~ marco dunha operación que 
ERC califica como "tremenda 
irresponsabilidade e último acto 
de frivolidade de Colom". • 

~ . 

B. LAXE 

A coerénC~a de' Fraga , - -

Fraga Iribarn.e ten na coeréncia unha ·das suas grandes virtudes, di
fícil 'de a topar nouti:os polítiCos. Gábasé· dela con razón e, asi, a for

. za de se a·prese~tar como coerente, califiéa a Franco de '·'grande po-
lítico" e afirmá, en consecuéncia, q'ue os 'seus cuarenta ano~ de . 
mandato non se poderian calificar de d itadura. Se cando era mit)is- -
tro da Governación defendía que "o millar terrorista é o terrorista 
morto", agora debe soster que as martes do GAL non son terroris
mo de Estado, nen sequer chegan á categoría de _asasinatos. Para el 
quedan en "erras" oú en "chapuzas cometidas por os que se d.e
fenden do terrorismo" . . O problema é que o PP anda noutra vaga. 
Despo is de · eliminar a Vidal Cuadras, Rarnallo, Ortiz Bordás e ou
tros histÓriq)S de Alianza Popular, nos congresos celebrados re
centemente, . a cúpula do partido demanda de Fraga unha retirada 
imediata. A sua actual postura non é coerente coa imaxe centrada 

·que pretende oferecer o partido.+ 
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lunar pretende levar 
o "consenso" 

·, das pensións á sanidade 
O "éxito_parlamentar" do acor
do de reforma das pensións, 
asinado polo-governo e as 
centrais -eco.o. e UGT, pode 
levar ao governo 'a ensaiar o 
mesmo mecanismo no tema 
sanitário. A reformulación dos 
acordos coñecidos como Pac
to de Toledo recetfeu o ·refren
do de todos os grupos 
políticos, a excepción de IU é· 
BNG. O grupo liderado por Ju
lio Anguita mantén contado al
gunhas diferéncias. internas 
sobre a matéria. O BNG crlti
cou as medidas .anunciadas 
que se enmarcarían nos pre
supostos liberalizadores.de 
MaastriGht e nun disimulado 
recorte das pensións. O 
governo de Aznar está satis- • 
feito do "consenso" ~agrado e 
considera agora que a mesa 
tripartita (governo, patronal e 
centrais) é extrapolábel a ou::
tras mat~rias. O gov~rno do 
PP viu reforzada a sua imaxe 
populista ao contar _co-apoio 
d_e António Gutiérrez e 'Candi-

.'· do Méndez._ (Ver máis 
info~maciqn en Páx. 9). • 

Cavaco pronúnciase 
-contra a regionáliia~ao 

"A regionalizac;ao_trar~ con
sigo o cresCimenfo da -buro;; 
cracia e das c.tespesas públi
ca,s, a quebr~ d~ coesao na
ciónal e o au_meñto da ingo• · 
vernabilidade", estas 
palabras corresponden ao 
anterior Primeiro ministro 
portugués, o social
demócrata Aníbal Cavaco 
Silva, que rachou o siléncio 
sobre a nova d·ivisión territo
rial proposta pola esquerda 
en Portugal. Cavaco opina ·. _ 

· que é unha pesada herdanza 
para as xeneracións futuras 
e pede competéncias para 
os concellos. • 

O PP .-contra -º convénio · 
basco·navarro -· 

PNV e PP enfréntanse de no
vo, qesta vez pqla oposición 
dps po¡Jular.es ao convériio de 
cooperacJón permanente que 

-os parlamentos basco e nava
rr.o asinaron no mes de Xuño. 
A ME?sa-do Senado-apmbou a 
tramitación das modificacións 
que _o PP qúer incluJr neste · 
convériio e que se retiren ao . 
cámbio dun "órgano 
permanente" basca-navarro . 
por un "órgano estábel'.'-; , _ 
Detrás desta modificación es
tán os conservadores de UPN 
que alegan que Euskadi _ 
absorbe a Navarra nos 
-presentes termos do acordo 
meotres o PP di que non se · 
pode criar un "marco político -
comun". Coa maicria absoluta 
no Senado, o previsíbel é que 

· · se- aproben estas 
.modificacións, ·a cal seria máis 
difícil no Congreso: O PNV 
arremeteu contra o PP 
afirmando. que non ven no Se
nado unha cámara de 
rep(esentación territmial e que 
se se vota a favor das propos
tas se convirte nun "órgano fis
{:alizador" polo que 
cuestinaron a sua participación 
na reforma da Cámara alta.• 
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Mayor Oreja tala ·de "amenaza~~ e "chantaxe" 

Acordo histórico do Parlamento Basco contra 
'· . 

a dispersión-dos ,presos de ETA _ 
A Comisión de Direitos Huma
nos e Solicitudes Cidadáns do 
Parlamento Basco acordou so
licitar o achegamento dos pre
sos políticos de Euskadi aos 
cárceres máis próximos ao 
seu domicílio. PNV, AE, IU e 
HB votaron a favor da propos
ta, mentres que PSOE, PP e 
UA facíano en contra. Este 
pronunciamento racha, por 
unha banda, a unidad.e do 
Pacto de Ajuria Enea e, pola 
outra, a política que viña man
tendo HB que agora votou, 

, por primeira vez, a favor 
dunha proposta que non parte 
das suas próprias filas. En Ma
drid, tanto o Governo como ou
tros médios reacionaron con 
inusitada viruléncia verbal. 

A petición do Parlamento Basco 
de que os presos políticos se 
acheguen o máis posíbel a Eus
kadi tivo reaccións enfrontadas. 
Desde o nacionalismo calificase a 
medida como moi positiva, mes
mo afirmando que "pode ser o pri
meiro paso para unha paulatina 
distensión" nas relacións entre 
HB e o PNV. Así, polo menos se 
afirma nun comentário .do diário
Oeia, próximo ao PNV. Os seus 
colegas de Egin tampouco que
dan atrás. No cornentário editorial 
dos Luns, firmado polo colectivo 
J. lrarzar, afirmase que "o Parla
mento de Gasteiz deulle un sobe
rano sopapo ao Governo español 
ao descalificar con absoluta niti
dez e solemnidade a política peni-

Mayor Oreja, Ministro de Interior. 

tenciária e de dispersión mantida 
cos presos políticos bascós". 

Considera tamén Egin" que é 
aplausábel, ainda que só seña 

· por inusual, que tres partidos 
optaran por sairse do Pacto de 
Ajuria Enea para denunciar a 
vulneración da legalidade que 
sé comete diáriamente coa dis-

• persión dos presos". Ainda que 
o mesmo diário ·matiza a conti
nuación que· "a acción tamén 
ten os seus gatos encerrados". 

Desde HB considérase que a de
cisión do PNV de solicitar o 
achegamentó dos presos aos 
seos fogares, débese ao intento 
de preservar a médio prazo o 
seu estátus de partido naciona
lista, que está a sair moi mal pa
rado polo apoio ao Govemo Az
nar. O PNV, pala sua parte, cali
fica como positivo que HB, por 

vez primeira na história, votase a 
favor dunha resolución do parla
mento basca presel")tada por ou
tro grupo. O partido de Arzallus 
outórgalle ainda máis importán
cia, por canto ·a próposta do PNV 
é claramente reformista, en reta-. 
ción cos postulados de HB. Líde
res do nacionalismo moderado 
consideran que HB intentou dar
lle aos presos e aos seus familia
res "algo tanxíbel, algun avance". 

Egin piropea a Atutxa 

Surprendentes son as afirma
cións da Asteko Kronika publi
cada polo diário Egin rachando 
"unha lanza a favor do consellei
ro do Interior que, ao parecer, 
dase canta de onde o conducía 
a petición de enfroñtamento físi
co contra os que el denomina 
como os violentos". "Aplausa
mos -dise tamén- a sua cor
dura co seu- chamamento á se
renidade". Egin advirte con todo 
que este aplauso non debe ser
vir de precedente e fai unha no
va aposta pala política de en
frontamento na rua. Atutxa era 
considerado até agora non só 
como a besta negra de HB, se
nón tamén do próprio diário. 

Forte contestación en Madrid 

Se no País Basca o acorde par
lamentar se contemplou como 
un posíbel paso na distensión 
do clima de enfrontamento e, 
mesmo, como o primeiro avan-

ce cara a liberación de Ortega 
Lara, en Madrid, pala contra, a 
reacción pódese calificar de vi
rulenta e sen matices. 

ABC calificou o acorde do parla
mento bascongado de "alento á 
violéncia na rua". "Non se pode 
falar nen votar con HB mentres 
Ortega Lara siga secuestr-ado, 
afirmou pala sua parte Felipe 
González, coincidindo con cu
tres moitos politices do seu par
tido e do PP. 

O Ministro do Interior, Mayor 
Oreja, foi máis alá, calificando o 
acorde parlamentar de "chanta
xe". Esta afirmación foi contes-

-tada por Xavier Arzallus. "Se un
ha petición dun parlamento au
tonómico ao Governo central é 
calificada como chantaxe, acaso 
queren dicer que as demandas 
xustas hai que facelas cunha 
pistola na man", perguntouse o 
presidente do PNV. 

Lego da resposta de Mayor' Ore
ja, _ o PNV considérase "con 
mans libres'', para levar a disper
sión dos presos de ETA ás ins
táncias europeas de dereitos hu
manos. A mesma comisión que 
aprobou no Parlamento basca a 
resolución que enfronta a PP e 
PNV, debatirá o próximo 17 de 
Outubro unha proposta pela que 
instará ao Governo central a que 
conceda o indulto aos presos de 
ETA que teñen renunciado á vio
léncia ou vaian facelo. • 

A propostado BNG de mantela como princi~al cliente de armamento lixeiro de Défensa foi aprobada por unanimidade 

O Congreso apoia a continuidade de Santa Bárbara 
Ainda que Eduardo Serra, minis- · 
tro de Defensa, sinalaba hai . un
has semanas as escasas pers
pectivas de salvar Santa Bárba
ra da creba, todos os grupos 
parlame tários representados 
na comisión de lndústria do 
Congreso aprobaron que a fac-, 
toria da' Coruña seguira como 
principal cliente ,de armamento li
xeiro de Defensa, o Mércores 9. 
A ·proposición non de .leí, defen
dida por · Francisco Rodríguez, 
do BNG, tamén inclue a petición 
de que, en breve, a Xunta de 
Galiz'a entre a formar parte do 
consello de administración da 
factoria de armas. O Congreso 
impulsa coa unanimidade uriha 
saida á grave crise pala que· 
atravesa Santa Bárbara. _ 

Para o deputado nacionalista._non 
teñen lugar as declaracións do 
ministro de Defensa' aludindo aos 
custes da empresa. "Compre ter · 
en canta que o ano pasado sé -
cobraron a nómina. entre trinta e 
corenta traballadores. O resto fo
ron regulados e, xa que lego, pa
saron a perceber os subsíaios do 
paro", afirma Rodríguez. Engade 
que a maioria dos 235 traballado- · 
res de Santa Bárbara chegarán 
ao 31 de Decembro do presente · 
ano sen teren direito ao subsídio 
de desemprego. ''Ternos a abriga 
de buscar unha solución a un 
problema soci~I dunha enorme 

Ps trabcilladores levan ináis de .do~s anos realizando protestas en defensa da factoría. 

magríitu~e", sinala. 

o p-rimeiro ponto da proposición 
-ap·robada por unanimidade re
fí rese a instar ao Governo a 

, manter a factoría como principal 
contratista de armamento lixeiro. 
A previsión que se fixera hai 
dous anos das necesidades do 
Exército é, para o deputado na
cionalista, máis que de abando 
para garantir a viabilidade da 
empresa, "moito máis clara se se 
enceta o camiño da diversifica
ción civil que xa está concretan
do neste momento e o que se 
poida concretar no futuro en relá-

ción á enerxia eólica, tratamen
tos superficiais etc", di se na pro
posición. A alternativa q~e as 
duas administracións, central e 
autonómica, avalab~n, referida á 
fabricación dos discos duros, es
tá descartada, segundo. Francis
co Rodríguez, que lembrou que 
hai un dítame xudicial que res
palda aos traballadores ao consi
derar que detrás desa operación 
habia intereses especulativos. 

Tamén se lembrou que o presi
dente da Axéncia Industrial do 
Estado sa1ientara no Congres·o 
que a crise da factoría agravá-

A. IGLESIAS 

rase pelas más relacións que 
mantiñan os seus executivos 
con Defensa, como un dos fac
tores externos que xogou en 
contra da factoría. Outros pon
tos da proposición son a diver
sificación da producción interna 
e externa e a entrada da Xunta 
no consello de admfnistración 
"como xa se fixo · neutras em- · 
presas da Axéncia Industrial do 
Estado, para incardin·ar Santa 
Bárbara-A Coruña no seu con
texto social e económico co 
compromisó das suas institu
cións públicas e as suas orga
nizacións sociais". • 
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Muro de espiño 
ao redor de Melilla -

O exército español instalado· 
.na cidade norteafricana de 
Melilla ven de levantar un ba
lado de espiño ao redor da ci
dade, a fin de frear a entrada 
de cidadáns marroquinas que 
pretenden deste modo ter ac
ceso a un país da Unión Euro
pea. Con todo, a afluéncia de 
inmigrantes ilegais non cesa. 
Na maioria das povoacións 
marroq'uinas próximas a Meli
lla hai neste momento instala
dos grupos de inmigrantes 
preparados pa(a intentar a sua 
marcha. España exerce o pa
pel de vixiante polo Sul da en
trada de "ilegais" na UE. Un 
periódico madrileño alcumaba 
en dias pasados este muro de 
"a gramalleira de Maastricht". • 

Proliferan os incidentes 
entre cidadáns 
no País Basco 

O Sábado día 5, a localidade 
guipuzcoana de Ondárroa vi
viu tensos enfrentamentos 
entre viciños, todos eles rela
cionados coa petición dos 
simpatizantes de HB do 
translado dos presos da ET A 
a Euskadi. Estas situacións 
de tensión e mesmo enfren
tamento físico entre 
cidadáns están a reproducir
se en distintas localidade e 
teñen o seu ponto álxido na 
tamén guipuzkoana vila de 
Hernani. A vivenda dunha 
emigrante galega sofreu en 
dias pasados un pequeno in
céndio, como consecuéncia 
da entrada fortuita dun cóctel 
molotov dirixido á policia. • 

PP e CIU contra 
a regulación do "segredo 
profesional" 
dos xornalistas 

Guillerme Vázquez, deputado 
do BNG no Congreso, deu o 
seu apoio á proposición de lei 
apresentada por IU para regular 
e garantir o segredo profesional 
dos xornalistas e aproveitou pa
ra ilustrar a precariedade que 
rodea ao seu traballo. Vázquez 
sinalou que hai que "garantir o 
direito dos periodistas a desen
volver o seu labor sen nengun 
tipo de cortapisa, nen política 
nen empresarial, porque é unha 
das claves do funcionamento 
de todo sistema democrático". 
O regulamento do segredo pro
fisional semella unha cautela 
elemental por parte dos pode
res públicos, sinalou o deputa
do nacionalista. Ademáis da 
presión, engadiu que os traba
lladores dos médios de comuni
cación rematan por cair na au
tocensura e pediu o Governo 
que "non pense tanto en resga
tar leis mordaza'. llustrou a sua 
exposición co exemplo de que 
ainda é posíbel que se lle vele 
un carrete a un fotógrafo por ti
rar unha foto dun home atándo
lle os cordóns dos zapatos a un 
presidente autonómico, en refe-

- réncia a un incidente protagoni
zado por Manuel Fraga. Só o 
BNG e IU votaron 
favorabelmente á proposta, re-

. xeitándoa PP e CIU e 
absténdose o·PSOE.• 
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Javier Elorriciga, historiador e ex preso zaparista 

'A Frente Zapatista reproduce o movimento dos indíxenas nas· cidade$' =, 

Que significou a entrada do 
exérci.to en Chiapas en Fe
breiro do ano pasado cando 
as suas detecións? 

Foi unha torpeza política por parte 
do Governo en todos os sen sos: 
en canto aos presos, na entrada 
ás comunidades e no xeito de tra
tar e entender o zapatismo . .Pode
rian terse aforrado ese día e a ne
godación e a busca da paz esta
ría moi avanzada. Na nosa deten
ción deciamoslles que xa xogaran 
un anaco e que debían ceibarnos. 
Pero teñen vocación de perdedo
res, que amasan nesta nova farsa 
que lle chaman xuízo contra de
zaseis persoas atusadas do mes
mo que eu. Estanse achegando 
nos termos legais ao remate e to
dos van ser ceibados pois non hai 
nengunha razón política nen xurí
dica para mantelos en prisión. É 
unha torpeza porque os compa
ñei ros van sair apoiados por 
maior forza política. Non pode ha
ber un proceso de paz con reféns. 

Como se vive de perto o mo
mento actual do diálogo? 

Sempre é unha tira e afrouxa. Hai 
unha opinión pública que presio
na para que se dea ese diálogo. 
Están as demonstracións zapatis
tas, os feítos que queren que o 
diálogo avance. Por outro lado, o 
Governo fai concesións nu nha 
reunión e retira os compromisos 
na seguinte. Penso que non ten 
venta.de política real de que isto 
vaia para diante. Nunha das últi
mas xuntas na mesa de San An
drés chegaron se documentos 
coa intención de improvisar e re
xeitando a proposta zapatista que 
viña reforzada e rematada co que 
pasara no Foro Especial para a 
Reforma Política, que foi plural e 
tivo unha grande capacidade de 
convocatória que ninguén ten 
agora en México. Despois dese 
foro, o Governo chega a improvi
sar e a escreber sobre os xeon-
11 os a sua postura sobre demo
crácia e xustiza. 

Que repercusións ten a pre.. 
senza do Exército en Chiapas 
e que atitude mantén? 

O Exército segµe en Chiapas, so
bre todo nas comunidades pero a 
realidade é qye todo o país está 
militarizado. E outra das probas 
de que o Governo non ten voca
ción para asinar unha paz xusta. 
O único que pensa é en rematar 
co zapatismo. O Exército xa for
zou desaloxos nas comunidades 
de Guadalupe Tepeyac e Vicente 
Guerrero. En vez de adicar as 
vintecatro horas do dia a producir 
aUmento_s e resolver necesida
des, o Governo enviaos a facer 
gardas acompañando ás mulle
res a lavar ao rio. As compañei
ras quéixanse de que onde reco
llen auga para as vilas, báñanse 
os soldados. Luxan o auga para 
o consumo da comunidade. As 
comunidades traballan apilando 
leña con moito esforzo para que 
despois pase o camión dos sol
dados e a leven con eles. 

Como actuan as chamadas 
gardas brancas ? 

É o terceiro exército neste cená
rio ao que o Governó se nega a 
desarmar e que utiliza para pre
sionar, meter medo e romper coa 

*J\· PÉREZ CASAS/ l. BERRIOCHOA - CHIAPAS 

Javier Elorriaga é, un historiador mantido en prisión até Xuño acu
sado ·de delitos de terrorismo, . rebelión e conspiración como pre
sunto membro do Exército Zapatista de Liberación Nacional. Mália 
ser absolto, denúncia nesta entrevista a estratéxia de encareera
mento de zapatista.s polo Governo. de Ernesto Zedillo e tala da for
mación .dunha frente civil que levaria o movimento revolucionário 
ás cidades. Asimesmo, reseña a falla de compromisos do Governo
nas negociacións e a constante preséncia do Exército en Chiapas. 

organización dos zapatistas. Son 
os máis descontrolados e no mes 
de Xullo houbo trinta martes pe
las suas accións. Están armadas 
pola policia e o Exército, adestra
das por eles mesmos, móvense 
nas camionetas da Seguridade 
Pública. Están fotografados, fil
mados e hai centos de testimó
nios pero non vexo que haxa in
tención de desarmalos. 

Proxecto nacional 

Cómo vai a construción da 
Frente Zapatista de Libera
ción Nacional? 

A cuestión primordial é que as 
persoas que se integren sexan 
conscientes de onde están · e de 
que se van ter que enfrentar ás 
forzas represivas. A Frente quer 
ser unha organización nova, lon
xe dos movimentos burocráticos, 
centralístas, tradicionais dos par
tidos, no que hai que deixar que 
a xente fale, que perise, discuta 
e d~a as suas proposta_s. -A 
Frente é reproducir o que fixeron 
as comunidades indíxenas na 
montaña e transladalo á cidade. 
Desde princípios de século, lé
vanse probado moitas fórmulas 
políticas para combatir o Gover
no e facer un país xusto, libre e 
democrático. Agora, ternos o 
modelo dos zapatistas que nos 
ensinan a organizar desde abai
xo, formando comités que elixen 
aos seus responsábeis e nos 
que teñen palabra todas as per
soas. Comezamos n:iedrar, te-

mos 350 comités máis os de 
Chiapas, en total 450 en menos 
dun ano. Hai comités de m1::11le- · 
res, de colonos, de estudantes, 
de universitários, de telefonistas 
etc. A Frente é a opción para 
que o Exército Zapatista poida 
deixar as armas e integrarse no 
movimento civil. O problema es
triba en que o Governo comezou 
a meter xente en prisión relaéio
nada con esta iniciativa. 

En que medida o proxecto na- -
cional dos zapatistas influiu 
na configuración da socieda
de de México? 

O momento histórico é defínitivo: -
ou se ergue o ou se afunde. O 
zapatismo é a posibilidade de 
que os máis pobres ·dos pobres 
aparezan cunha proposta políti
ca, social e cultural no intre en 
que semellaba non haber máis 
opcións. A definición da socieda
de vai ser fundamental no cám
bio porque o Governo, por moita 
presión que -faga, non ten. un pro
xecto económico máis alá que o 
de manter o pago de intereses 
da débeda externa. En Chiapas 
sí ternos un proxecto de nación e 
non hai retroceso por moi perigo
so que sexa. Hai unha toma de 
conciéncia que ainda os méios 
de comunicación non están pre
parados para reflectir. Por toda a 
costa de Chiapas xa hai vários 
meses que non se pagan as tari
fas eléctricas. A xente decidiu 
pagar 5 pesos (unhas. 75 pese
tas) e fanno diante dun notário. +, 
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PODERES MUNDIAIS, PROP>LEMAS LOCAIS 

* e.e. 

Rúsia· entré a conxélación e 
as guerras~ de ~poder · 
A enfermidade do presidente ruso Boris leltsin e a guerra pola 
sucesión desatada no Kremlin e da que son principais protago
nistas o xeneral Alexandr Lébed e o primeiro ministro Víctor, 
Chernomirdin, 'deixan pouco tempo ao governo para qar respos
ta a outro tipo de problemas internos que, en palabras do pró
prio Lébed, están a piques de facer estrou_rar o país. 

Perta de 30.000 traballadores do sector enerxético do Norte e 
do Leste están en folga indefinida desde o pasado 16 de Se
tembro e deixaron de subministrar electricidade ás empresas da · 
zona en protesta polo retraso no pagamento dos seus salários 
(a última nómina cobrada foi a do mes de Abril). Ademais das 
importantes perdas económicas por mor da paralización indus
trial , a folga ameaza con "conxelar" literalmente a todo o oriente 
de Rúsia ante a proximidade do inverno. Os governadores de 
distintas rexións de Sibéria ameazaron xa ao Kremlin con eva
cuar a rexión e trasladar a millóns de persoas a Moscova sean
tes de Novembro non se lles garante o subministro de electrici
dade e co·mbustible. 

Qs impago"s salaríais afectan tamén a indústria nuclear. 150 
submariños atómicos fóra de uso conservan no seu interior os 
reactores atómicos sen nengun tipo de vixiláncia ou ·coidados, e 
moitas das 29 centrales nucleares en activo presentan sérias 
deficiéncias de manteniniento. Para esta mesma semana está 
convocada unha folga entre o persoal civil das Forzas Armadas 
debido tamén aos retrasos nos pagamentos das nóminas. • 

A esquerda francesa crea 
un comité de vixiláncia contra a .ultra·direita 
Os líderes dos 5 principais partidos de esquerda da Franza (So
cialista, Comunista, Socialista Radical, .Movimento dos Cida
dáns e os Verdes) constituiron a pasada semana un comité 
conxunto que "se encargará de emprender calquera tipo _de ac
ción para facer retroceder o racismo, a xenofóbia e a merma de 
liberdades individuais e colectivas. 

O obxectivo da ,iniciativa é frear, ou cando menos contrarrestar, 
o avanzo das posicións ultradireitistas defendidas pala Fronte 
Nacional de Le Pen e fomentadas e permitidas por Chirac e 
Juppé.+ -

Os terraten1e,ntes brasileiros 
r contr~ os Sen Terra 

Os propietários das grandes fac~ndas do Brasil fixeron rexurdir 
a "Uniao Democrática Ruralista" (UDR) desaparecida hai duas 
·décadas, para combater os avances do Movimento dos Sen Te
rra. A sua primeira actuación foi a subasta de mil .cabezas de 
gando. Os cartas destináronse á compra de armas e á criación 
dunha milícia privada para impedir as invasións das proprieda
des rurais subexplotadas que promove o MST. 

O Governo do Estado de Sao Paulo solicitou xa unha autoriza
ción xudicial para emprender unha campa~a que !le permitá de
sarmar aos facendado_s, xa que temen que provoquen unha ma
tanza de camponeses e indíxenas. • 

Labrega brasileira co:.ro cana de sucre para obter a leo! a utilizar como carburante. 



18 
N 2 747 -ANO XIX 

"§:h,,cynoc}- t?/b_/Y'Otf&/na Sobre a protesta no 
e:rxve-.Md~~/Wdb- Congreso do ILG 

7-.,~ .AoVZa/' 
· · ' Decido-me a escrever sobre o 

Manuel Fraga-ven 
de ser nomeado 
"Sódo de Honor e 
Mérito" do Círculo · 
Ahumada. Amigos de 
la Guardia Civil. O 
presidente da Xunta 
aspira a pasar á 

1 história co -
1 sobrenome de 
·1 profesor, pero cómo 
1 non dá conseguido 
•• un Honoris· Causa por 

~Oxford ten·que -
conformarse con · -
estas ceas .. a base de 
cigalas, tufo a 
soberano e canto 
final do hino do 
benemérito Instituto. 

Garcia Sabell, 
membro do Coléxio 
Libre de Eméritos, 
escrebe nun diário 

·1 madrileño sobre "a·s 
1 inaprensfüeis u. • ,., 

1 estrutu ras da · 
1 trascendéncia". Nun 
1 extenso artigo 

acontecido no acto de encerra
mento do Congresso do ILG; de
pois de t~r lido as pouco exactas·· 
informa«;óe-s jornalísticas apare
cidas -~;-,as opinióes vertidas 
num_hacarta a ANT. A TVG; co-

. mo s@mpre, nom dixo nada: · 
,/ ... "t: ~ ~-

Ainda-qu~ som membrc> da A.R. ·. 
"Bonaval" e, · 
port-ant:o .. do 
MDL (e, por-
tante, . p~ucial), O medo entre os 
vou tentar. ta-
lar como tes- bolseiros do ILG 
temunha e a serem 
norn como 
parte, do que relacionados 
ali se passou, 
pois estivem 
presente, em
bora nom par
ticipara (nom 
quigem} neste 
acto ·de de-
núncia protá-
gonizado po-

com o -"lusismo"· 
équase 

·pa~noide 

los meus companheiros. Gosta
ria, seguidamente, de· esclare
cer algumhas questóes: 

1 ª Pens·o que o que se tentou 
desde o M:.D.L. foi denunciar o 
papel jogado, até o de agora, po
lo ILG-(A servigo de quem estivo 
nestes 25 anos de existencia?). 
Contudo, -acho .evidente, que 
nom· se pretendeu "ar.rebentar" o 
Congresso (poderia ter-se feito 
se esse fosse o propósito!) mas 
tora-se.· o último dia e ao último··· 
discurso, o·do presidente do_ ILG. 

2ª O MDL nom "tomou" o Con
gresso. · Só mobilizou-umha vinte
na de membros, os necessários 
para despregar duas faixas, re
partir uns folhetos, deitar umhas 
moedas, -simbólicas, sobre a me-

ANOSATERRA 

sa p~esidencial e berrar um boca
dinho. O único "rambito" que hou
vo foi o que agrediu a um mem-. 
bro do MDL, infelizmente, este 
tentou defender-se (acho que_ 
nom· devia ser um bon:i cristáo !) 
e, felizmente, a causa ficou aí. 

3ª Que desde o llG falem de to-
lerancia é umha de tantas iro-
nias que tem a vida. Esquecem, 
p.ex., o Congresso de Romanís
tica, no que, com. difBrentes. es
cusas, vetou,.se a participagom 
de qualquer suspeitoso de rein
teg raci o nis m o (neste, só um 
reintegracionista gpr.esentou co-

municagom e num arrebate de
mocrático ... aceitaram-na!). Ou, 
por exemplo, que o medo entre 
os bol se iros do 1 LG a serem re-
1 acio n ad os com o "lusismo" é 
q1.Jase paranoide ... ¡;ioderia con
tar algumha anedota. 

4ª Boa parte dos congressistas 
respaldar~m á mesa presiden
cial, porém nom fai ·falta exage
rar, dos mais de cem que dizia 
C.V. no seu artigo, nem a meta
de. Foi curioso que lago o Antón 
Santamarinha, contado "batal 
hitas", 1'ecordara como na sua 
juventude se assobiava aos que 

,. 
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falavam galega nas assem
bleias de estudantes. 

5ª Ao da carta a ANT. Le! (reco
mendo-che que comeces polos 
Estudios de Sociolingüística Ga
lega. Sobre a Norma do Galego 
Culto, esclarecedor conjunto de 
ensaios da inteligencia do ILG, 
nom por acas·o, sob inspiragom 
croata). 

6ª E última. Pode-se discutir o 
ººm ou mal gosto deste tipo de 
actos reivindicativos (de sem
pre, tam frequentados polo na
cionalismo galega), mas que sa
ída se deixa aos sistematica
mente silenciados? 

Coda 

D. Manuel impera , imutável 
Constantino, o astur, contínua a 
reinar, Pax Linguística. Rebe
lam-se os estudantes de Filolo
gía. No ILG estám a passar um 
mal momento e, abandonados 
polos seus valedores, recordam 
a moralidade da história de Vi 
riato, o lusitano.+ 

JORGE MARTIN GESTAL 
(COMPOSTELA) 

A privatización 
de "Preescolar 
na casa" 
As alusións feitas en sesión par
lamentária polo deputado do 
Partido Popular Xaime Pita, e re
collidas neste xornal, en torno á 
valoración do programa de Edu
cación Infantil "Preescolar na ca
sa" mérecen, ao meu parecer, 
unhas severas matizacións. 

O referido programa constitue 
na actualidade un modelo de 
privatización da actuación edu
cativa da administración sobre 
un determinado nível do ensino. 
Lonxe de pertencer directamen-
te á Consella- · 
ria de Educa-
ción, o pro
grama está 
xestionado e 
dirixido en ex
clusiva por 
unha entidade 
privada e con
fesional como 
é Cáritas Dio
cesana de Lu-

Aoigualque 
noutros 
apartados, 
neste ponto 
a implicación 
da Conselleria 

go, quen reci - é simplemente 
be subven -
cións tanto ,nula 
públicas (Edu-
cación , Famí-
lia, Ministério 
de Asuntos Sociais) como priva
das. Esta situación ven agravar 
e dificultar a solución a unha nu
trida série de eivas de funciona
mento entre as que podemos 
suliñar as seguintes, referidas a: 

- As condicións laborais e relati
vas á calidade do ensino, que 
provocan, entre. outras circuns
táncias, que "Preescolar na ca
sa" sexa un programa que se 
instala ou desinstala nas dife
rentes zonas do país dependen
do das disponiblidades pontuais 
de persoal e recursos, non exis
tindo unha vontade por parte da 
administración sobre a sua ofer
ta xeralizada e sostida a toda a 
povo~ción infantil rural. Para a 
reuniófl quincenal nas aldeas 
carécese eón moita frecuéncia 
de local próprio. É habitual efec- · 
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Fíxase na · procedéncia dos produtos qqe consume? 

Alberte Gago Ánxeles Mallo Asunción Otero Xosé Piñeiro Carme Millos 

Delineante en próticas Ama de casa Ama de casa Patrón xubilado Enfenneira 

Xeralmente non. Hai al- Só ás veces e con produtos Fíxome, porque se podo- Claro. Cómo non te vas Depende. Én alimenta-
guns produtos nos que me concretos. Fágoo con comprar produtos da te- fixar? Influe moito · á hora ción procuro que stxan da , ~ 
fixo cando os merco, pero grande parte dos alimentí- rra non compro os de fó- de mercales, sexan para terra. Fíome moito máis. 
implesmente por curiosi- cios. O leite, por exemplo, ra. Son mellares. O único vestir, para calzar ou para A calidade do peixe é to-

dade e porque é o mo- prefiro que sexa galego. q~ pasa é que son un comer. Indiscutiblemen- talmente distinta. Non é 
mento en que o teño No resto o que me fai de- pouquiño caros, pero eu te, prefiro os galegas. En igual un que se despraza a 
diante. Fágoo tamén, ás cidir é, primeiro, o P.rezo e, prefiro pagar un . pouco calidade igualan. e supe- un que é fresco. Confío, 
veces, con produtos deter- despois, a calidade. Se nis- máis e que sexan bons. . ran aos de fóra. Incluso ·ademais, na calidade das 
minados nos que hai unha to son semellantes, sem- Ademais, hai que axudar en coiros e tecidos hai carnes. Neutros produtos, 
certa calidade en relación pre, e por descontado, aos de aquí e non mercar moi bons artículos. Poden como a roupa, non me fi, 
con outros. Pero antes que merco mellar o galega. Pe- ao~ de fóra, que tamén ser máis caros, pero o bon ,){O. T ampouco están pro-
á procedéncia e, ás veces ro en causas corno com- nos están a tirar a nós os hai que pagalo. As gangas mocionados como están, 
incluso que a calidade, o plementos de vestir hai produtos que exportamos, . taiwanesas ou chinesas por exemplo, o .queiXo ou 
que vexo é o prezo. • menos onde escoller. + e non está ben. • n~n poden competir.+ a tenréira galega.+ 

tuar estas reunións ·(que son a , 
b"ase do programa e para as 
que tampouco existe un servizo 
de transporte ad hoc) en locais 
prestados como escotas aban
donadas desde hai anos, des
provistos demasiadas veces de 
calefacción, auga potábel, servi
zos hixiénicos ou mesmo luz 
eléctrica. Ao igual que noutros 
apartados, neste ponto a impli
cación da Consellaria é simples
mente nula. 

- As condicións salariais das 
traballadoras e traballadores do 
programa, quen realizando un 
mesmo traballo e tendo as mes
mas responsabilidades soportan 
a existéncia de diferéncias signi
ficativas , segundo se trate de 
persoal contratado ou de funcio
nários (mestres cedidos en co
misión de servizos pola Conse
llaria de Educación). 

- As condicións internas de xes
tión do programa, onde a capa
cidade de decisión das traballa
doras e traballadores vese se
riamente mermada pala inexis
léncia de órgaos representati
vos con capacidade de decisión 
(claustro, consello escolar ... ) . 

Non creo que este modelo pri
vatizador e ·proporcionador de 
servizos baratos a costa da sua 
calidade, cuxas lacras superan 
incluso as existentes no malfa
dado ensino público, deba de 
ser motivo de orgullo para unha 

. administración cunha mínima 
decisión de ·cubrir 'decentemente 
as necesidades educativas dun 
nível establecido· na LOXSE co
mo o primeiro cic'lo de Educa
ción Infantil. 

Ao contrário do que expresa o 
Sr. Pita, creo que o tempo non é 

. o de exportar . o noso modelo, 
senón máis ben de recoller ex
periéncias e ollar para progra
mas similares des·envolvidos 
noutros contextos xeográficos 
---ás veces con menos cartas e 

menos recursos-, onde a inter
veñción da administración faise 
de xeito directo e non através 
de empresas subsidiárias, e on
de existe unha vontade de xera
lización aa oferta educativa a to
da a povoación afectada, cousa 
que non se dá no noso'país. 

A inclusión da atención educati-· 
va a este nível do ensino na re
d e pública constituiría ao meu 
xuízo a mellor maneira de apoiar 
o labor desenvolvido por un co
lectivo de traballadoras e traba
lladores sen dúbida excepcional 
pola sua comprometida implica
ción na problemática real da Ga
liza agrária, e pola sua capacida
de de sacrifício ante os desati
nos da política educativa que a 
administración popular pratica. • 

MIGUEL RüDRIGUEZ CARNOTA 
Ex~ORIENT AOOR DO PROGRAMA 

"PREsCOLAR NA CASA" 

PD: As alusións na mesma se
sión parlamentária do Sr. Pita 
aos programas de atención aos 
nenos xitanos por parte da admi
nistración non poden causar máis 
que unha certa sorpresa a. quen 

. no transcurso do seu labor profe-. 
sional tivo (e ten) que adicar 
grande parte dos seus esforzos a 
que o alcalde popular de Carballo 
non !les tire a casa -tal e como 
pretende- a uns nenas ·e nenas. 
xitanos atendidos polo programa. 

Crónica de Jaén IL 
Ainda que para calquera que 
malviva nesta prisión resulta di
fícil abstraerse do pesadelo diá
rio, obxectivar os sentimentos e 
coordinar loxfcamente todas as 
calamidades qué se observan 
aquí (e se sofren), pensamO's 
que é deber de ca!quera que loi
te pola dignidade e a xustiza de
nunciar a inxustiza ali onde es
tea. É por iso polo que decidi
mos escreber este artigo. 

·. 

O cárcere. Calquera preso ~ue 
non sexa desta província e ve
ña dar cos seus ósos nesta ca
dea sabe, ao que chega aqui, 
qué, como se di no argot car
cerário, sufriu unha "kunda de 
castigo". · 

lsto é asi porque veu parar a 
unha prisión que· ten como fil.o
sofia penitenciária o castigo pu
ro e duro, na que as instala
cións para disfrute do preso bri
llan pota súa ausencia, na que 
pasará fame (fame, non esaxe
ramos) se non dispón de cartas 
de seu, na que sabe que paga
rá toda a sua conqena de vez, 
na que verá como o explotan 
se ten a sorte de participar nun 
dos escasos cursos que ofrece 
a prisión, traballando 25 horas 
semanais (co capataz enriba) 
por 18.000 pesetas ao mes (hai 
un ano nada lles pagaban!); na 
que, en fin, se fai unha denún-· 
cía verá come:» se a consideran 

perigosa, lla esnaquizan diante 
dos ollos ella botan no lixo. Ah! 
E se segue teimando en "facer 
denún.cias" poderá coñecer. o 
módulo FlES incluso, aúténtica 
cámara mortuória onde, como 
hai uns meses aparece algun 
preso aforcado "en estraña po
sición" (frase literal do informe 
forense). 

Os carcereiros. Tamén para 
moitos deste Jaén 11 é unha 

·prisión de castigo. Oe moitos 
sabemos que 
viñ_erorí aqui 
como "man-
chas no ex- Desd X · 5 
pediente" por e anetro, 
palizas dadas· de nós fómos 
e corruptelas 1 d 
feítas noutras go pea OS e 
cadeas. os humillados, nos 
que isto es- · h 
cribimos co- cae eos-
ñ e ce m os saqueosdecéla 

. móitas pri- quedecote 
sións e en 

. poucas vimos sufrimos 
un,·· fato de , 

, Ca(Cere iros romperonOO$ 
tan prepoten- . pertenzas e 
te, ch.~lesca, roubáronnos 
terrorista ... e . 
corrupta. Es- cartos 
ti!an ·ª prepo- (1'max1·na.de· o 
tencia , de . ' 
quen &·é sabe . carcereiro 
protexido po- , 1 

la dirección e roubándo1le ªº 
ante .~nha po- preso!) 

.· voac1on reclu.-, · 
,sa na "sua 
rr:aior . ·par'te 
analfabeta, 
sumisa e alie.: 
nada pota droga. Mentiríamos 
se "..dixésemos que son tbdos 
iguais .. _Funcionários de pri-

. sións stricto sensu que se ·1~mi
tan a facer o seu traballo, ha
belos hainos. Son· a excepción 
que confirma a/egra. Pero de 
mesmo xeito que os noi:nea
mos, ac.usámolos de calar e, 
polo tanto, de facérense cóm
plices dos abusos dos "outros". 

defende a "Deus, a 
trascendéncia e o 
mistério".en 
.contraposición coa -
"razón racional, vália 
a redundáncia"~ Que 
espera o Mago Antón 
para collelo de 
guionista? 

-Na carpeta do seu 
1 · último disco, 

Milladoiro sintetiza a 
sua xa longa história. 
Recordan o difícil que 

· Jles· foi encontrar a 
primeira violinista. 
Tiveron que dar con 
ela na emigración: 
Laura Quintillán: O 
segundo, Mlchel 
Ganada, era 
estranxeiro pero 
adaptouse a Galiza. 
Lago deses primeiros 

. catro arios, xa 
. comezaron a renacer 
no próprio país os 
bons tanxedores de 
violin. Queri non ve 
neste resumo a 
pegad~ da noite 
franquista que negou 
até iso: a músic~, que 
cercenou unha longa 
tradición popular? 

11Un governo 
sincero debe admitir 
que o terrorismo pon 
de manifesto con · 
frecuéncia un agrávio 
lexíti.mo". Esta frase 
non foi tomada de 

CANTINA 
MEXICANA 
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terroristas, senón do 
editorial do xornal . 

.. ~. . 

conservador británico Ser preso polítko galega ou _ .· - - ; - Suso Sanmartin .-

The Economist do . basca ten, ademais, 9~ seus 

pasado 2 de .Marzo. inconvenientes específicos. 
Asi, se está en primeiro grao, 
coñecerá de xeito permanente 
os rigore.s cJo illamento, pasa-

En moitos lugares ranlle o detector de metais polo 
menos seis veces no dia, na 

Propaganda eleitoral / Publicidade sublirllinal-
dos Estados·Unidos a 
xente paga máis pola 
sua vivenda, a fin de 
residir nunha 
localidade ou bairro 
no que podet mandar 
.aos seus fillos a un 

· coléxio público. En 
Norteamérica o 
ensino estatal 
asóciase con 
calidade. Outro tanto 
lle sucede á 
televisión. 

O sandinismo 
presenta a Juan 
Manuel Caldera, un 
poderoso gandeiro, 
de candidato a 
vicepresidéncia. A _ 
divisa revolucionária 
é: "máis produción e 
máis emprego". Non _ 
os ·deixarán governar. 

En Séio Paulo··o cine 
custa seis reais (780 
_pesetas). O salárib 
base é de 1 00 reáis 
(13 mil pesetas). 
Grácias que nas 
éasas hai televisión, 
para soñar, e unha 
pistola sempre perto, 
no caixón.+ 

cela non poderá gozar de :ven-
tá (placa metálica), ·sairá a. un_ 
patio anano e terá qué aturar 
(cando non lle toque a el) a~ 
numeras.as malleiras que 11es 
pegan aos sociais nese depar-
tamento. 

·Se .está en segundo grao, terá 
que aturar; só nun modelo, as 
provocacións, hurñillacións e 
acoso dos carc~reiros aos que 
antes faciamos referénciá. Te-
rá que compartir cela cun pre-
so elixido polo -cárcere, que 
nos últimos sete meses sem-

_ pre resulta ser o menos sociá- · 
bel ou agradábel do df:1parta-
mento ... (asi, tqcounos vivir 
con enfermos de sarna, hepati-
te, psicópatas, xente. que non 

.coñece o uso dun lava:bo ... ) 
¡Ah! E se por riba é presa polí-
tica, .engádase a todo isto ó 
machismo imperante nestes 
lares_ (que daría para outm ar-
tigo). 

En resumo, desde Xaneiro, 5 de 
nós tomos golpeados e humil_la-
dos, nos cacheos-saqueos -de 
cela que decote sufrimos rom-
péronnos pertenzas e roubáron-

- nos cartas .(imaxinade, o caree-
reiro ro:.Jbándolle,ao preso!). As 
nosas famílias foron ameaza-
das, acosadas e humilladas po-

- los .mesmos carcereiros. Presos -
sqci!'lis solidários connoscc so-
friron traslados lonxe da sua te-
rra como represália. 

Cando denunciamos as mallei-
ras recibidas-, castigóusenos 
cunha semana de illamento 

·"por difundir falsas i nfor.r:na-
cións", segur.ido unh~ farisaica 
xuiza de Vixilancia Penitenciá-
ria, que, e-rixida en auténtico 
azoute de infieis, a única vez 
q u e s'e d i g n o u a re c i b i r u n 
compañeiro noso en dous anos 

foi para berrarlle, dic-índolle · 
que "e.n España non existen 
presos políticos_" (que é o que 
non existe, ilustrísima señora 
Navajas, os presos p.olíticos ... 
ou tampouco existimos os ga
legas e os basca~?). 

·Todo canto denunciamos é es
trictamente 9erto, e as denún: 
cia_s -algunhas con testemu
ñas- están ii1terpostas nos res
pectivos xulgados. 

Non queremos, porén, ·acabar 
este artigo sen sinalarmos a di
mensión política e contextuali
zarmos o narrado. Que saiban 
asi os que hai nove anos, 
.apoiando a di$persión, nos en
tregaron a centos ao _desterrO- e 
ás vive·ncias contadas, canto 
sufrimento están. a· causar, que 
nos entregaron amarrados de 
pés e mans a un exército de 
nostálxicos do fra_nquismo que, 
mentres te humilla, coménta
che ao oido "volveremos a Ger
nika e a próxima vez non vai 
quedar nen a árbore" (isto aquí 
aconteceunos). 

Que saiban en mans de quen 
nos deixaron e obren · en 
conciéncia. Ah! E .cando afirmen 

Nome ..................... _. ............... Apelidos ........................... -

·Enderezo ......................................... :.:.: ................. : ........... . 

Cod: Postal ..................... ........ Teléfono ......................... .. 

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

Pr.ovínéia .... , ........................... País .. : ............................. .. 

Su_scrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre.ao prezo de : · 

Galiza/Estado/Portugal ................ : 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre 

Europa ......... .' .......... .... .. .. ........... , .. 10.920 

América e resto do mundo ........ ... 13.080 

· .a) Subscricións para o Estado español b) Para o resto do mundo 

D Talón bancário·adxunto O ~heque bancário adxunto 

O Reembolso (máis 130 pta.) : O Xiró lntern?cional a nome de · 
.A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DCJ.BOLETIN ADXUNTO 

BancoÍCaixa de Aforras ......... .. .-........................... : ............... ... .. . 

Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ITJ 1 1 1 1 1 1 1 IllJ 
Titular .......................................................................... : ......... .. ... . 

· ............................. : ............. : ......... Nº Sucursal .. ............... ...... : .. 
. . 

Povoación .... ... : ... ......... ...... ......... Província ............................. . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña con!a, os 
recibos que ao-meu nome lle. sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA AT-ENTAMENTE (S INATURA) 

· (Remitir a A NOSA TE.RRA unha vez cuberto en maiúscula·s). 

"non ente.nder" por que arden 
cada vez máis as rúas de Eus
kadi, que fagan un pouco de 
memória e vexan de que pós 
veñen estas lamas. 

Por último, queremos mandar 
un saudo a todas as persoas, 
cada cal desde a sua capacida
de, que na rua nos apoian a co
tío e loitan por nos levaren á ca
sa .. . Nunca volo poderemos 
agr~decer de abando. 

Desde a dispersión, SOS.+ 

XABIER FILGUEIRA 
PREso INDEPENDENTISTA 

GALEGO; SEGUEN 13 SINA TURAS 
DE PRESOS POLITICOS BASCOS 

CADEA DE ] AÉN II 

A insensibilidade 
de Céla 
Era umha tardinha em Madrid, 
no Hipódromo celebrábase um 
convite co galho da saída á rúa 
do diário "El Imparcial". Eu esta
va tamém pois déranme umhas 
entradas e fara coa miriha noiva 

: daquela. 

lo DE OUTUBRO DE 1996 

Francisco Rodríguez, o agora 
deputado visitf{va a cadea pois 
incúlpárannó do pior geito por 
¡;¡,quelas datas. 

Afá, bém cheio, cum perirrietro 
-enorme, e ao lado · de .umhas 
dez rnulheres folava Camilo Jo-

- sé Cela. Eu lembrei que era ga
lega, ge nacemento e furn cara 
ele. Díxenlhe: Dom Camilo con
hece vostede a Francisco 
Rguez?, ¿Quien es ese? Eu' ex-

. pliqueilhe como souvem e dixo 

. dom Camilo: "¡Pues algo habrá 
hecho! ¡Hoy no hay presos polí
ticos!" 

De todos os geitos moitas gra
·zas dom Camilo polo seu tem
po! dixem eu. 

Eu contribuira para a fianza de 
Francisco Rguez e nom lhe pe
dira dinheiro a dom Camilo se
nom umha sinatura a favor da 
saída a rúa de 
Francisco Ro-

. dríguez Nem 
siquer savia 
quem eral 

Nom lhe pedira 
dinheiro a dom 
Camilo senom Estes dias foi 

dom Camilo 
no me ad o umhasinaturaa 
m em b ro da favor da saída a 
Academia Ga-
lega das rua de Francisco 
Ciéncias , e Rguez. Nem 
lembreime da 
súa galegui- siquer savia 
dade, pois 1 
nom só igno- quem era. 
rav.a a figura 
de Francisco 
Rguez., se-
nom que nom 
fixo nem por conhecer a súa si
tuagóm na cadea. Nom me col
heu de surpresa, · xa estou afei
to. Dom Camilo é um galega co
mo tantos outros, incluíndo ao 
Príncipe da Corunha que agora 
xa ule no que tinha agachado. 

Co tempo, a faciana dos homes 
vai saíndo e vaise vendo.• 

XosE M. LorEz IGLESIAS 
(MADRJD) 

Oferécese 
Hixienista 

Dental Titulado 
a comisión 

Chamar ao teléfono 
(986) 41 89 22 de 21 

· · a 23 horas 

A 
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A norma móbil 
A nova ~dición do Diccionario Crítico de Dúbidas e Erras de Rafael Chacón e 
Manuel R. Alonso revela incoeréncias e. vacilacións nos. texto~ .da normativa . 

O Diccionario Crítico de Dúbidas e Erros de 
Rafael Chacón Calvar e Manuel Rodríguez 
Alonso (Edicións do Castro 1992), denun, -
ciaba vacilacións e contradicións nos textos · 
normativos do Instituto da Lingua- Galega· 
(ILG). A esta revisión crítica sumábanse non 
poucos ensinantes; editores, tradutores e es, 
critores que manifestaban o seu enfado pola 
auséncia de referentes precisos para empregar 

con corrección a norma Óficial, -agravada pó,_ 
las continuas discrepáncias· e trasacordos en, 
tre correctores. Nalgunha destas qíticas _iro, 
nizábase sobre a paulatina institución dunha 
nonna móbil que serviria para prolongar o es, 
tado de excepción lingüístico e a necesidade· 
intenniñábel dunha c~ntinela filolóxica. De 
feito, a extensión da exixéncia da norma des, 
de as institucións da Autonomia, non foi 

acompañada por unha progresiva correción 
de desavinzas, incongruénclas e vaciladóns 
da .parte do ILG,RAG, como proban estas 
notas de ,Rafael Cl:lacón para a segunda edi, 
ción do Diccionario Crítico de Dúbidas e 

, Erros que vai ser publicado en breve. O fi, 
lólogo e ensinante· Rafael Chacón Calvar 
foi --axudante- de éátedra de Constantino 
-C~arcia nos c,:ur?OS 6.7 e 68 en Compostela. 

Consideracións sobre o 
léxico de tres artigas da 
Homenaxe a Constantino 
Garcia. Torrw l. Universidade 
de Santiago. 1991. 

Artigo "Limiar» de Francisco 
Femández Reí e Mercedes Brea. 

p. 1: Coordenado por Mercedes 
Brea e Francisco Fernández Rei; p. 
2: Coordenado por ... ; pero na p. 
6: Os coordinado-

Artigo J'O Instituto 
da Lingua Galega 
(-197·1--1990). Contribución 
á inves"tigación e á -
normalización do galego" 
de Francisco Femández Rei. 

p. 15: .. . da aprobación do presu
pos to e cantas ... ILG-RAG di 
que presuposto é un castelanismo 
que cómpre rexeitar e substituír 

por orzamento. · 

· ¡ variante. Onde hai á non hai 
ala, e viceversa. MANUAL re
pite ILG-RAG. 

abarcar v. t. l "Cinxir con bra
zos ... " Non .se admite cinxir se
nón cinguir. MANUAL repite 
ILQ,RAG .-

abázcaro s.m. No exemplo fiilase 
de abella raíña, ,cando en abella 
dáse abelltr mestra e non raíña. 

abelá s.f. Fálase dun froito cuber
to de cortiza, cando debe ser cas
ca. MAN_U AL resume e xa non . 
fala de "cortiza". · 

punto e coa grafía do SI; en to
do caso a tradicional -é km/h. 
MANUA_L repite ILG-RAG. 

·academia s.f. No éx~mplo finál 
aparece "Academiá da lingua" 
que debe ser "Academia da Lin
gua", por ser nome propio. MA-_ 

. NUAL repite ILG,RAG. 

acceder v.i. No exemplo "Acce
deu ó seu posta na depuración" 
aparece deputación, con minús
cula inicial, cando debe ser con 
maiúscula inicial. MANUAL 
repite ILG-RAG. 

Mapplethorpe, 1 

-· outravólta 

t _.,.... 
' VITOR VAQUEIRO 

~o na prensa qúe, ~á:s unha 
vez, a obra fotográfica de Robert 
Mappletnorpe resulta censurada. A 
censura nón se levou a cabo en 
Afganistán, onde Najibulá pendura 
enforcado dun· esteo, nen e·n 
Marrocos, onde Hassan viola todo 
aquilo qv~ atinxe; nen sequera en 
Irán, paí.s do que as axéncias que 
controlan nontualmente a · 
información mundial dari conta con 
periodicidade escrupulosa da insídia 
coa .que actua a clase dirixente, nen 
moito menos en nengunha 
repúbfica de peridor ao cultivo de · 

: bananas, en tribos africanas e --
terceiromÍ.mdistas ou pavos euro
asiáticos, de crueldade notábel, os 
seus ollas oblícuos así n6-ló 
confirman. As avesas: .a censura 
exerceu-se nun dos centros 

, neurálxicos ~orno soe dicer7s.e- da 
Europa coimmitária, civilizada e 
culta. Concretamente na galería 

res Mercedes Brea 
e Francisco Fer
nández Rei; p. 20: 
.. . Henrique Mon, 
teagudo coordi~ 
nou ... ; p. 20: ... 
baixo a coordina
ciórL de Henrique 
Mont:eagudo ... (pa
rece que se pode 
dicir baixo a direc
ción de, pero non 
baixo a coordina, 
ción de); p. 20: ... 
R. Lorenzo coordi, 
nou ... etc. ¿Coor
denar ou coordi

p. 17: ... liñas a se
guir ... Mal caste
lán e peor galega.' 

abellón s.m. Di;e que é, a abella 
macho, cando é o macho da abella. 
MANUAL repite ILG,RAG. 

. Hayward, londin.ense.-A gale.ria 
prosegue a tradíción que, se mal 
non recordo, comezara, haberá uns 
sete años, a Concoran Galle..ry of Art, 
de Washington. E,. no estado 

acéidente s:m. No último exem- español, ·tamén comunitário, foi, no 

Constantino Garcia, primeiro di· 
rector do ILG. Na actualidade pre· 
side o Centro Ramón Piñeiro, adi· 
cado aos estudos lingüísticos. 

p. 24: Coloquio de 
T réveris T ;adición, 
actualidad.e e futuro 
do galega (en -
1980). Sen embar
go o XVII 
CILphR desenvol
veuse en Trier en 
1986. ¿Tréveris ou 
Trier? O mesmo 
sucede na p. 40. 

nar? ILG-RAG dá coordinar. . 

p. 5: ... a centenaria institución 
compostelá,. .. > campo telana. 

p. 5: ... había un entorno mái in, 
mediato ... Ent rn é pala ra re
x itada polo VOLGA e non 
aparece n ILG-RAG de 1990. 

Artigo "Con tantino García. Bio
bibliograffa" de Franci co Femán
dez Rei Xuli S usa, p. 7,13, 

p. 7: Encargouse da secretaría da fa, 
cultade de Fil.osofía e Letras dende 
1967 ar.a 1974; p. 8: ... dende a súa 
fundación ... ; p. 8: ... dende 1971...; 
p. 8: . . . desde novembro de 1983 a 
outubro de 1989; p .. 15: ... desde a 
súa fundación .. . ; p. 16: ... desde a 
súa fundación ... ; p . 17: ... desde a 
súa fundación ... ; p. 17: ... desde hai 
anos ... ; ... desde o verán ... E desde 
aquí desde e nunca dende . ILG
RAG admite os dous e curiosa
mente en desde dá como sinónimo 
dende e en dende no di nada desta 
curiosa sinonimia. No parece· que 
onde. h a i desde haxa ó tempo 
desde, diga o que ~iga ILG-RAG. · 

p. 8: ... estudiantes extranxeiros ... 
> estranxeiros 

p. 8: .. . cen memorias de licencia~ 
tura .. ., pero liñas máis abaixo, 
tesiñas, e esta palabra repÍtese a 
partir de aqt:1í moitas veces (p. 
27', 31, 35, etc. ). ILG-RAO e , 
VOLGA din que se use memoria 
de licenciatura ou te,se de licencia
tura, e rexeitan tesiña. 

p. 2 7: . . . vocabularios léxicos ... 
¿Vocabularios non léxicos? 

p. 29: ... base para o seu cartogra
fiad.o ... > cartografado. 

p. 40: .. . co fin de restauraren ... ; 
Unhas liñas máis abaixo: ... co fin 
de elaborar ... lsto pasa por andar 
ementando a eito infinitivos fle

xionados, como, por exemplo, na 
p. 6: "Por iso non pode estrañar 
que hoxe lle queiramos render esta 
pequena homen.axe, que non abon, 
da para lle agradecermos todo o qtie 
lle debemos cantos tivémo-la sorte 
de aprend.ermos del. .. " 

p. 44: ... os inv.estigadores do ILG 
manifestaron publicamente o seu 
rechazo ... > rexeitamento. VOL
GA e ILG-RAG non admiten 
rechazo nin rechazar. . 

p. 45:-... cuestión que lle sexan 
plantexadas ... > prop'ostas. Plan
texar é un castelanismo ou cata
lanismo (plantejament) por pro
poñer ~ outras.,· Ver Diccionario 
de Dúbidas de Galaxia. 

Exame do "A" no 
Diccionario da Lingua Galega 
da RAG e'do ILG (1990) e 
comparación co Diccionario 
Manual da Lingua Galega 
(X unta de Galicia, Voz de 
Galicia 1991) 

á s.f. sin. ala. Ala non pode .ser 
sinónimo de á, xa que é unha 

abeto s.m. Fálase de coniza can
do debe ser casca. En cortiza clise 

· que é "casca da sobreira que se 
aproveita para determinados 
usos industriais". MANUAL re
sume e xa no fala de "cortiza". 

abolir v.t. e p . Nada se di da súa 
conxugación, polo tanto debe 
ser considerado ·como regular. 

· ¿O presente de indicativo e de 
su bxun ti vo son abolo, abolés, 
abole ... ; abola, abolas, abola ... ? 
Non parece. Os exemplos dados 
na definición levan os dous un 
"i": abolidas, aboliuse. MA
NUAL repite ILG-RAG. 

abortar v.i. No exemplo dáse 
feministas, que non aparece co
mo entrada. MA-
NUA_L repite. 
ILG-RAG. 

abstinencia s.f. No 
exemplo "Os ven
res de Coresma son 
días de abstinencia 
para os católicos» 
aparece Coresma 
con maiúscula ini- · 
cial; sen embargo, 
nos exemplos da . 
entrada ·coresma · 
non aparece con 
maiúscula inicial, e 
debía. MANUAL 
repite ILQ-R~G. 

abusón a-'dx . N o 
exemplo aparece "Ese rapaz é 
moi ·abusón, sempre lle anda a 
pegar ós nenas máis pequenos 
ca el" e debe ser: "sempre lles 
anda a pegar". MANUAL.co
rríxe a ILG-RAG e xa da lles, e 
non He, 

acadar v.t. No exemplo "Este co
che · acada os douscentos 
KM./h.''i' aparece o símbolo 
km./h. que debe ser KM/h, sen 

plo aparece un apeTI.45, que debe seu día, igualmente relevante as · 
ser a penas. MANUAL corrixe e . ·pexas da amostra do fotógrafo en 

·dá: "Era todo unha chaira, sen a ·_ Valéncia. Occidente sefuella non 
_ penas accidentes no terreo." · aturar aínda leccións de anatomia 

acelerar v.p. Na acepción 2f "Pór
se nervioso e atordoarse ó facer 
algo", aparece un atordoarse, que 
non aparece como entr~da, xa 
que só se dá atordar. MANUAL 
repite ILG-RAG. 

acender v.t. Na definición 2 
aparece un circuito que debe s·er" 
un circuíto. MANUAL repite 
ILG-RAG. . -

acento s.m, Diseque é un· signo 
de ortografía que pode marcar 
"o timbre aberro ou pechado" . 
dalgunhas vocais. Non parece 
que en galega (e na definición 
non se fala de ningunha- outra 
lingua)' poida marca-lo timbre 

pechado de nin
gunha vocal. As 
Nomig .do 82 din 
que o acento 
diacrítico marca 
o timbre aberto · 
da vocal, nunca 
o pechado. MA
NUAL repite 
ILO-RAG. · 

/ 

acerto s.m. No 
exe~plo ap.are, 
ce: De .v1nte 
preguntas tiven 
19 acertos". De
be ser: "De vin- . 
te preguntas ti
ven dezanove 
acertos", ou "De 

20. preguntas tiven 19 acer, 
. t'os". MANUAL repite ILG

R:AG. 

achegado adx. e s. No exemplo 
dáse "O xefe rebelde foi traicio
nado polos seus achegados". 
Non aparece traicionado como 
entrada nin traición senón só 
traizón e traizoar, polo que debe 
ser· traizvado. MANUAL repite 
ILG-RAG.+ 

comparada. 

~esulta pol~ menos curiosa a 
censura destas fotografias nunha 
sala á que van asistir sementes uns 
cantos centenares de persoas, ou, 
como moito, uns miles (poucos). 
Resulta esta censura surprendente 
se a compararmos cos alardes· 
fastosos de pomG, duro ou mol, que 
a sociedade engule decotio en forma 
·de revistas, de vídeos de quiosque, 
de tele, ou de letreiros .luminosos. 
Debemos, xa·que lago, pescudarmos 
noutro lugar a fonte na que ninxen 
as tais proibicións. Esa fonte atha
se, é a miña opinión, na po3ta en 
cuestión que Mapplethorpe exerce · 
sobre a moral (dupla) estreita e 
vitoriana (aínda), bífida como 
língua de serpente, dicia Javier 
Krahe, do chamaao mundo · 
desenvolvido. O que amola ao 
sistema bempensante non deben ser 
os nus, os penis, os traseiros -
magníficos que Mapplethorpe 
r~xista, o~ mellar rexistaba, sep.ón a 
sua opción se~ual á marxe do 
estabelecido, a súa morte de SIDA, 
as suas fotografias_ de homes 
abrazados, (de homes abra~ados que 
un é branca e outro -preto), o seu 
plantexamento· de fundo 
_ antiracista, as mulleres que portan, _ 
por toda indumentária, un efémero 
tanga e que levan· na man un arco 
xusticeiro e perigoso, (perigoso, así 
debe entender-se, para o sistema) o 
seu plante·xamento de fundo. 
antisexista, os traseiros magiiíficos, 
ia dicindo acima, de traballadores, 
xa que se se tratase do traseiro de 
Elle, de Naorni, Claudia ou Ci'ndy 
(nort existe nengunha de nome 
Rudesinda, ou T rahamunda, que 
veneran en Poio?) a suma 
desembolsada por esas retaguardas 
seria fabulosa; en traca, a retaguarda 
(~, se cadra, tamén a vangarda) dos 
traballadores é unha godallada. + · 

.. 

-
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• Poesia pala 
• .I' recuperac1on 

da· Torre da Cal 
......... 

da Loba 
O dia 19-de Outubro terá lugar 
un acto cultural no cóléxio 
Virxe do Monte, de Cospeito, 
pola recuperación da Torre de 
Cal da Loba. A partir das seis 
da tarde poesia e música · ., 
reivindicarán esta restauración 
nun acto organizado polas aso
ciacións Xermolos, de Guitiriz, 
Pena de Rodas, de Outeiro de 
Rei, Aquilino lglesta Alvariño-, 

· de Moimenta e as Brigadas en 
Defensa do Património Chairego. 
No recital poético participan 
Antón Grande, Eloi Caldeiro, 
Paco Martín, Fiz Vergara, Ma
nuel Maria, Xúlio Xiz, Lois 
Diéguez, Carmen Blanco, Ma
rica Campo e Xosé Maria Bláz
quez,· entre outros: Intervii"á 
Alfonso Blanco, presidente de 
Xermolos e haberá unha demos
tración de bailes tradicionais. 
Como remate de.5te acto 
reivindicativo apresentarase a 
peza de Xavier Gómez Santiso, 
Puchi, titulada Muiñeira da Cal 
da Loba.• · 

• O Freixo Rock 
chega 
á III edición 
O Venres 11 e o Sábado 12 
ten lugar no monte dos Pozos 
do bairro vigués de Valadares a 
terceira edición do Freixo 
Rock, organizado polo grupo de 
mozos do mesmo ·nome. Nou
tros anos, este· festival estivo 
ligado ao Revoltallo, que se ce
lebra en Agosto, pero desta vez 
e, coma sempre, sen 
suovencións, ps -membros deste 
colectivo oferecén duas n'oites 

.con doce grupos musicais. De 
fóra, os Boikot e os Porretas, os 
únicos que van cobrar algo po
lo desprazamento ao ter que · 
vir de Madrid. Os outros dez, 
de Vigo e comarca, son: The 
Feixons, Knock Out , Kans de 
Pálheiro, Nocheni, KG· Ben, 
Oxtiax Ke Te Parfiu, Kaos, Po-· 
dridos, The Menciales e Distur
bfo . O obxectivo é poder 
actuar ~nte un ·público amplo, 

· ao ar libre~ dar a coñecer ·a 
sua música que, praticamente 
en todos os grupos, trátase de 
punk-rock. ·' • .:... 

..................•...............•. . . 
• Chouteira, 
Carlos N úñez e 

: Leilia no 
Encontro 

·Musical · 
de Madeira 
O dia· primeiro' de Novembro 
.celébrase o Encontro da Música 
Popular de Madeira, no que 
a9.emáis dunha representación 
dos grupos portugueses, Galiza 
fará a·sua aportación.. O 
grupos Chouteira, Leilia e o .gai-

· Chouteira. . 

teiro Carlos N úñez viaxan á 
illa para actuar_ e dar a coñecer 

unha monstra do que se fai na 
música tradicional no país.• 

.. . . .. 

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

•Homenaxe ·.
para os Cinco. 
Grandes 
dg cinema 
de ·Ourense 
A Deputación Provincial de 
Ourense e o Cine Clube 
Carballiño queren homenaxear 
a tinca ourensáns que, clun 
xeitdou outro, estiveron rela
cionados co mundo do cinema 
na ·Gahza ou na emigración. Os 
actos de lembranza terán·lugar 
o ano próximo e traerán de no
vo á actualidade os nomes do 
produtor Cesáreo González, 
nacido en Nogueira de Ramuin 

· e unh.á das almas do cinemá·do 
.Estado nos anos 40 en labores · 
de produtor; Isaac Fraga, do 
Carballiño, exibidór e proprie
tário de sás en toda Galiza; 
António Román, naélo eti. Ou-

rense e director; Xosé Suarez,. 
director de Allariz, onde terá 
unha placa na sua casa nátal e 
o fotógrafo e director Carlos 
Velo, que desenvolveu o seu 
labor en México e que tamén 
terá a sua lembranza en Carte
lle, onde naceu. + 

• Festas do San 
Froilán en Lugo · 
Do 4 ao 12 de Outubro celebran
se ~n Lugp as festas do San Froi
lán. No programa deste o ano o 
Concello organizou,~ntre outras 
actividades, a actuación gratuita 
do gaiteiro Carlos Núñez e a VI 
·Mostra de Oa(teiros Gal.egos asi 
como uRha Mostra de Artesania 
Popular Galega que logo de ser . 
inaugurada o luns 7 estará abeita 
ao público até o 27. Como novi.
dade as festas de Lugo acolleron 
o Mércores 9 o 1 Concurso de Rap 
San Froilán. • 

Carlos. Velo, no centro, acompañado de Miguel Anxo Fernández e X.M. Beiras. 

lli A Galeria Trinta 
a presenta 
en México 
obra galega 
Berta A. Cáccamo, Ana 
Femández Femández, Manuel 
Paz, Femando Casás, Curro Ul~ 
zurrum e Zush son os autores 
apresentados pola Galeria Trinra 
de Santiago de Compostela na 
V Feira lnternaciqna.l-Expoarte 
Guadalajara 96. E a primeira vez 
que a galeria-acude a esta feira 
·que,inaugurada o 26 de Setem
bro, reune a un máximo de 
sesenta galerías de arte contem-

. poréneo. En Expoarte a arte de 
vanguardia latinoaméricana 
conxúgase coa arte contemporá
nea que está a facer no panora
ma internacional. • 

•A Semana 
Cultural 
organizada por 
Xerais claúsurase 

,, . 
cos premios 
Coa inauguración das 
exposicións Xerais 1000: 1979-
1996 e A industria editorial viguesa 
na Casa Galega da Cultura e A 
ilustración na colección Merlín, na 
Sala dos Peitaos, a Editorial Xe
rais inaugurará o 22 de Outubro 
a Semana Cultural que orga,niza 
en Vigo co gallo da publicación 
de 1000 títulos. No prograna es
tán previstas as conferéncias O 
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libro gal.ego entre ante e hoxe, a 
cargo de Francisco Femández del 
Riego e os debates Cara onde vai 
a narrativa?, O boom da literatura 
infantil e xuvenil en Galicia e Para 
que hoxe a literatura?. Xerais 
tamén presentará o diaporama 
Como se fai un libro? e as 
tepresentacións de Os cantos de 
Andersen e Andersen ou o canto 
da "sua vida" . Con visitas de es
colares ás diferentes exposicións 
e dos autores da colección Mer
lín aos centros escolares complé
tase o programa da Semana Cul
tural que se Clausurará o Sábado 
26 coa entrega do XIII Prémio 
Xerais de Nove la e o XI Prémio 
Merlín de Literatura lnf antil, • 

•ÜMuseodo 
Pavo Galega 
estuda o Feito 
Diferencial Galega 
Do 16 ao 19 de Decembro o 
Museo do Povo Galega acollerá 
o encontro O f eito Dif~ncial 
Gal.ego na História.As orixes re
motas de Gal iza coa a cuestión 
do celtismo, a formación hi tóri
ca do povo e da natib, o 
dominio xermánico, os comezos 
dunha história própria na época 
medieval á marxe do Islam, as 
peculariedades da primeira tran
sición, o poder multiforme da 
Igrexa, a nobreza e a fidalguia na 
sociedade galega nos séculas 
XV-XX e a incorporación á 
Modemidade, tendencias 
unifÓrmadoras e vontade 
diferenciadora, son os temas que 
encherán de contido as seis se
sións nas que se reparte o 
programa.• 

•A Festa das 
ikastolas canta 
con .. Os Rastreros 
Nafarroa Oinez é o fe ti val que 
cada ano serve de p nto de en, 
contro reivindicativo et tivo 
das escala de língua basca en 
Navarra e que nesta ocasión ce
lébrase os dias 12 e 13 de Outu
bro. Á beira dos repre en tante 
da música en euskera como Ne
gu Gorriak ou Oskorri e da músi
ca rai e alxeriana, actua o grupo 
de Chantada Os Rastreros. Nesta 
XVIII edición do festival espéra
se repetir a convocatória da an
terior, na que acudiron unhas 
cen mil persoas. • 

Aprésentan o programado Festival de Cinema Independente de Ourense 
C.elébrase do 4 ap-10 de Novembro con atencióll' aos directÓres do país 

-0- P. CASTRO 

O primeiro Festival lnterna
ciona( de Cine Independente da 
Gali.za celebrarase en Ourense · 
entre os dias 4 e 10 de Novem
bro : Un festival que nac~ coa 
intención de convertirse en 
xanela· do cinema galego de . 
cara ao' exterioti e como pon to 
de encontro de producións ci; 
nematográficas de todo o mun
do. · N esta prime ira ed fción 

'• 

proxectaránse ari-edor de cen 
películas cunha ampla repre
sentación do cinema galega, 
lusófono e galés -nas sección~ 
non· competitivas. Un total de 
102 producións cinematográfi
€as chegaqas de 25 países dos 
cinco ·continentes serán pro
xectadas nos seis dias do Ou
rense Film Festival (OFF), que 

. pretende consolidarse como ci
ta anual de encontro das pro
ducións cinematográficas. 

'f 

Na sección a concurso parti
ciparán -19 longametráxes; 7 do
cumentais e 35 curtametra.xes. 
Q sen ·printipal impulsor; Eloi 
Lozano sinala que "ainda que o 
festival nasce en Ourense pre
tende ser un festival para tpda · 
Galíza". Ademais, Lozano asegu
ra que ·servirá para poñer en 
contacto producións cinemato
gráficas de todo o mundo e que 
permitirá ao cinema galego pro
mocionarse de c:ara ao exterior. 

Tamén se apresen tan para . o 
festival películas de países de 
fala portuguesa, descoñeéidas 
na Galiza e moi pouco atendi
das nos circuitos de cine. Entre 
elas as brasileiras A terceira 
margem do rio ou Onde Sao 
Paulo acaba, as portuguesas Os 
olhos ·azuis de Yanta ou Terra ; 
Extr.angeira e un filme de Cabo 
Verde ·titulado Ilheu de Canten~ 
·da. O orzamento ·destinado á 
celebración deste festival as-

• 1 

cende a 50 millóns de· pesetas 
que serán empregados tanto 
para axeitar as sás . nas que se 
proxectarán as películas, co 
centro no Teatro Principal, 

· como para levar a cabo as acti
vidades' paralelas entre as _que 
destacan mesas redondas, de
bates; exposicións e un curso 
de Introdución á. Producióñ. 
Multimedia patrocinado polo 
CGAI e organizado pola pro
dutora Pixel.• 

A 
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Martiño 
de Dumio, 

. / 
a creac1on 
dun reino 

Titulo: Biografías históricas, Manifio de Dumio. 

Autor: Anselmo López Carreira. 

Editorial: Ed icións do Cum io. Vigo, 1996. 

Anselmo López Carreira abre a 
colección "Biografías Históricas" 
de Edicións do Cumio cunha 
obra dedicada a San Martiño de 
Dumio. 

A biografía é un xénero que re
cupera o interese dos historia
do res. Estes optan por unha 
de ta tendéncias: ben a pene
tración p icolóxica na persona
lidade do biografado, ben a uti
lización deste personaxe nun 
marco histórico ao que sirva de 
espello e de fío condutor da na
rración. Anselmo López Carrei
ra decidiuse por este segundo 
método: Martiño de Dumio es
tá no eixo do acontecer históri
co do s. VI galisuevo; o autor 
descrebe e analisa a Galiza sue
va, deténdose nos feítos relixio
so-políticos e seguindo os pasos 
de San Martiño. 

O aporte documental que utiliza 
Anselmo é amplo: desde o Paro
chiale suevo ás obras próprias de 
San Martiño. Desde os estudos 
de P. David ata os de Ribeiro. 
An elmo logra moverse con dig
nidade e altura na intrincada 
hismria relixiosa desra época. 

A biografía que nos dá Anselmo 
ten vario punto de mira: o na
cemento d reino galisuevo ao 

l1NIVE:RSITAl1IA 

M A N U A s 

Anselmo Lópex Carreira e Carios Casares 

esti lo bizantino eón Miro e 
Martiño, a inculturación admi
nistrativa da lgrexa sueva na re
alidade dos povos que constituí
an a Gallae-
cia romana, a 
orixinalidade 
do reino gali- A biografía 
suevo que de Martiño 
nen tan se- de Dumio 
quer os visi-
godos erradi-
caron etc. 

A biografía 
de Martiño 
de Dumio 
que encabeza 
a colección 
devandita sa
risfai as esi
xéncias máis 
rigurosas: é 

que 
encabeza a . 
colección 
satisfai as 
esixéncias 
máis 
rigurosas 

áxil, moi coidadosa do detalle e 
de precisión nas referéncias 
históricas e de história compa
rada. Observa desde a actuali
dade aquel momento estelar de 

criación e non disimula a sua 
valoración persoal. 

Como obra breve (100 pp.) opta 
polas hipóteses máis aceitábeis 
en certos pontos oscuros: asi de
cántase pola formación oriental 
de Martiño e polas suas rela
cións con Bizáncio, sen com
pensalas coa.S que puido ter con 
Roma (cultura roma_na, San 
Concilio Lucense. Pero no paro
chiale, cuxa copia é altomedie
val, hai interpelacións, como 
medievais son as mencións dun 
concílio luc~nse na época sueva, 
algo inexistente. 

Magnífico, logo, o cornero desta 
série de biografías ,históricas que 
nos oferecé. E do Cumio. A de 
Martiño está excelentemente ela
borada e responde a un intre his
tórico de significación actual. De
sexámoslle ao autor e a Cumio 
moito éxito neste proxecto. • 

FRANCISCO CARBALLO 

UNIVERSITARIA 

Carlos -~· 

Casares . 
e Astarot 

Título: Deus sentado nun sillón azul. 

Autor: Carlos Casares. 

Editorial: Galax ia. 271 paxs. 1996. 

Hai oito anos, con Os martas da
quel verán, ·carlas Casares cha
mara xa a atención tanto pola 
sua madura prosa, como pola 
medida ambigüidade de sentido, 
aplicada a un tema crucial como 
é'O. mal chamada guerra civil. Es
ta angueira ideolóxica polo gu
me da navalla volta poñerse de 
manifesto na última novela do 
autor: Deus sentado nun sillón 
azul.. Un maxistral ensarillado de 
dados. permítelle exercer unha 
vez máis de Astarot literário, ao 
modo de aquel anxo que perma
neceu neutral cando Lucifei.:. se 
rebelou contra Deus. As críticas 
xa publicadas, nesta mesma sec
ción, por Xosé Maria· de Castro 
Erroteta e máis por Xosé Manuel 
Eiré fan i_nnecesário, por outra 
parfe, reincidir nos aspectós máis 
propriamente lite;ários e na me
recida gabanza xeral da obra. 

O primeiro que chama a aten
ción do leitor é a escrita minu
ciosa que aporta c~edibilidade ao 
narrado, a costa de ralentizar a 
acción, ás veces en exceso. Di
ríase que quen descrebe con 
exactitude o movimento dun va
so na man do protagonista, ta
mén debería ser fidedigno ao dar 
con ta da sua postura moral. T rá- · 
tase dun hábil artifício que per
mite que por toda a obra se espa
lle un halo de obxetividade e 
distanciamento. A proliferación 

RECOMPILACIÓN IMPRESCINDIBLE SOBRE A LINGUA GALEGA 

Esta Guía bibliográfica de lingüística galega, p~eparada por un grupo de investigado
res do Instituto da Lingue Galega, coordinado_ polo profesor Xosé L. Regueira Fer
nández, ofrece unha ampla selección bibliográfica sobre a lingüística galega que reco
lle desde os primeiros estudios réalizados polo. Padre Sarmiento no ~é~~Jo XVIII ar~ os 
publicados no ano .1995. '°:, . , • "- _ 

NA MESMA COLEGCIÓN 
·' 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA 
DE LINGÜÍSTICA GALEGA 

XERAIS 

~~ 
~~ 

XEOGRAFÍA HISTÓRICA 
DE GAUCIA 

A NARRATIVA GALEGA 
ACTUAL (1975-1984) 

· Instituto da Lingue Galega 
Patrick O'Flanagan 

Unha historió social 
X. González-Millán 
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canta de libros 

Poesia 
de Fran Alonso 
Co título Tortillas para os obreiros, o 
escritor e xornalista Fran 
Alonso apre
senta _a sua 
cuarta entrega 
poética, desta 
vez na editorial 
Espiral Maior. 
Co subtítulo de 
secuéncias, os 
poemas descre
ben imaxes, sen
sadóns e esceas 
que son "secuén-· 
cias piratas ensa
rilladas e apañadas 
entre as tramas da 
loucura. Triste naúsea 
urbana que che ergue os cabe los de es
parto. Hai un edifício branco entre a 
néboa do siroco. E dentro d~l. coa pel 
electrizada e ollos de nasas mestas co
ma leite condensado, un enfermo atra
pado na poteira que arrastra o mar de 
Cangas". Fran Alonso é o autor da no
vela Trailer e do libro de relatos Cemi
terio de elefantes.• 

Históría das 
Comisións Obreiras 
Xosé Gómez Alén e Víctor Manuel 
Santidrián Arias apresentan 
en História 
de Comisións 
Obreiras de 
Galicianos 
seus 
documentos, 
de Edicios do 
Castro, unha 
selección de do
cumentos que 
descreben o pro
ceso seguido po
lo movimento 
obreiro no país 
despois da Guerra 
Civil. Os autores identifican, nun 
primeiro momento, este movimento 
con CCOO. -Os documentos, proce
dentes da Fundación 1 O de Marzo, 
ilustran as relacións laborais durante 
a ditadura. +. 

Grial e as dúbidas 
da acción cultural 
Os dilemas da ácción cultural é o lema 
que encabeza o número 130 da revista 
Grial, editada por Galaxia. Jacques Iof1 
escrebe sobre o desapaixQamento cul
tural na Franza, Jean Pierre Agustín 
sobre mocedade, cornunidade·urbana e 
cultura, Xw Bouzada sobre unha cala 
no ofício da cultnra e Xúlio Cabrera 
Varela sobre o cámbio cultural e iden
tidade colectiva na Galiza, entre 
outr9s artigos. Ademáis, a sección ha
bitual de libros e crítiéa de teatro por 
Dolores Vifavedra. +: 

Atlas do ~orpo 
. humano 

Gi~liano fomari é o 'autor db Atl'as 
do corpo, que edita Xera.is e que per
mite descobrir aos roáis 
noyo ·
o que 
hai 
baixo a 
pel das 
persoas. 
O atrac
tivo do 
libro es
tá, ade
máis, ~1as 
máis de 
sesenta !a
pelas que 
van abrín
dose e dei
xando ao des-
cu beno os ósos, músculos e órgaos 
do corpo. • 
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de certos nexos que tratan de de
notar incerteza; o ponto de vista 
do narrador, oculto baixo a mu
ller que observa através dunha 
fiestra, contribuen outrotanto á 
formación dese tono obxetivo. 

Cada opinión caracterizadora 
dunha personaxe aparece ade
mais sistematicamente acompa
ñada, poucas liñas despois, do seu 
contraste, ás veces através da 
aportación dun dado contrário, 
outras por médio dunha testemu
ña que matiza o dito en primeiro 
lugar. O leitor agradece a ricaz 
exposición, convencido de que 
ten desplegada ante el toda a pa
nóplia de posibilidades que a ac
ción oferece. Mais, poderia suce
der, nalgun caso, que en vez 'das 
duas variantes que se presentan, 
houbese tres ou ben que nengun
ha das duas escollidas polo autor 
seña a máis probábel, senón un
ha terceira que non se menciona. 
Se o autor é un bon coñecedor 
do tema e da época que trata e os 
leitores non, coma neste caso é 
de supoñer que ocurre, as tenta
cións de arrimar a brasa á sardiña 
aumentan. Na páxina 79 o autor 
presenta a un bispo que, segundo 
unhas versións,_ se interesa pola 
sorte de vários presos e, segundo 
outras, non o fai. Coñecendo o 
grado de involucramento dalgun
has autoridades eclesiástic.as na 
violéncia daquel tempo, igual se
ria plausíbel unha terceira posíbi
lidade que a novela non contem
pla: a de que o hispo se puxese 
claramente de pane dos que soli
citaban maior contundéncia 
contra os impios. 

Casares, na sua buscada ecuani
midade, imaxina pasaxes coµio a 
da páx"ina 154, na que a un rapaz 
da guerrilla lle disparan un tiro 
na cabeza, para, na páxina se
guinte, contar como os guerrillei
ros lle estouparan un cartucho na 
boca a un cura do que se pon de 
manifesto a sua bonhomia. O fei
to, asi contado, semella irreal ou 
cando menos pouco representati
vo do que na -realidade sucedeu, 
toda vez que tendo habido un 
número tan abundante de cregos 
delatores e mesmo paseadores e 
verificado como está o coñece
mento, por part~ dos guerrillei
ros, do ambiente' social no q1:1e 
vivían, parece impróprio pensar 
que estes fosen escoller para o 
seu axustizamento a un inocente. 
Argumentarase que un novelista 
é libre de escreber o que lle peta, 
pero o exercício desa liberdade 
non pode ser arbitrário cando ~e 
tratan feitos históricos, quitado 
que o autor aperciba de algun 
modo ao que le de que está a usar 
á sua comenéncia a realidade, o 
que non é o caso clesta novela, 
redactada nun estilo máis nota~ 
rial que fantástico. 

A pretensión de neutralidade 
atinxe tamén ao tema central da 
obra. O profesor que testifica 
nun tribunal militar contra un 
ex-compañeiro de universidade, 
e que desde o próprio título ~ ca
lificado de Deus, polo seu carác
ter implacábel e distante, ainda 
que pase os dias comodamente 
instalado nun cadeirón azul ( co
mo a cor oficial do réxime), re
sulta redimido polo autoi: que o 
convirte en vítima -non sen cer-

. tas prevencións formais- dun 

atentado da guerrilla. A morte 
violenta non o libera da sua res
ponsabi_lidade, pero serve aos fins 
do_ narrador que son os dt; sit_uar
se entre médias de dous polos. 

Casares utiliza, polo demais, 
·alternativamente as expresións 
"atracadores", "fuxidos" ou "gué
rrilleiros", sen · 
un critério 
claro á hora 
de escoller, A 
ainda ql.\e a pretensión 

de 
neutralidade 

. máis empre
gada, con di
feréncia notá
be l, é a pri
meira. Segun
do declara
cións do pró
p rio autor 
neste periódi
co, tal elei
ción é irrele-

atinxe 
taménao 
tema centrcil 
da obra 

vante desde o ponto de vista ide
olóxico, pero esta tese vese des
mentida se se ten en canta o que 
se di dun xomalista nas páxinas 
169-170 da própria novela: "A 
única corrección, que consistiu 
·en cambiar a palabra atracadores 
pola palabra fuxido~, costoulle~ 
unha sanción de viríte mil pese
tas e unha bronca persoal do go
berpador ~ivil, que lle chamou 
covarde e traidor". Xa que logo, 
o termo "atracadores'~, como o de 
"fuxidos" e non se diga o de "gue
rrilleiros" posuia unha connota
ción clara para o réxime anterior, 
á que non podía ser allea nengun 
cidadán da época, en contra do 
que Casares parece pretender nas 
declaracións mencionadas. 

Astarot é un .anxo atractivo, má
lia ter acabado tamén. no infemo 
por arde dun Deus intolerante, 
ou precisamente por iso. Tap 
atractivo como a neutralidade 
para un escritor nesta época de 
desencanto das grandes utopias, 
pero Astarot tamén pode ser un
ha coartada autocompracente, a 
fin de non ver a inxustiza. • 

MANUEL VEIGA 

En contra da 
domesticación 
de Marx 

Título: M¡¡rxismo y sociedad. Propuestas pa

ra un debate. 

Autor: Colectivo de Estudios Marxistas. 

Editorial: Muñoz Moya y Montraveta edi
tores.Sev illa-Bogotá, 1995. 

Este libro recolle ensaios e deba
tes dunhas xomadas organizadas 
en Sevilla arredor de marxismo, 
marxistas, marxianos ... e a socie
dad e presente. O colectivo editor 
e boa parte dos autores desenvol
ven á sua actividade académica 
na Universidade de Sevilla. Ao 
longo do texto conxúganse "de
fensas apaixonadas de diversos 
aspectos do marxismo, desenro
los teóricos, invitacións á partici
pación na prática científica; pero 
tamén, críticas corrosivas, nega
cións do marxismo e conexións 
de_s?e outros paradigmas teóri-

cos ... " (pax. 9)._ O denominador 
comun é contribuir a un saber 
non fosilizado e en conexión cos 
coñecimentos populares de cara 
a unha alternativa de cámbio so
cial revolucionário. Opinións 
discutíbeis, polémicas inconclu
dentes, teses que rompen con ve
llas tradicións ... , mais un obxec
tivo de fundo: mudar a realidade 

• social en benefício das maiorias, 
quebrando o monopólio de mi
norias exíguas. Libro, xa que lo
go, que se situa nun marxismo 
criacionista, fuxindo do deducio
n ismo (como· se a palabra de 
Marx fose eterna), do endeusa
mento da ciéncia, de saberes ab
solutos ( tampouco caindo en re-

- lativismos estereis e imobilizado
res) e vendo o xeito de que o po
vo non viva alleo 'á investiga
ción. E todo nun horizonte de 
globalizacion, interdisciplinário, 
en contra da fragmentacion. 

Entre as tematicas figuran: os no
vas movimentos sociais alternati
vos, que conlevan unha praxe 
emancipadora Íigada e compro
metida cos movimentos popula
res (frente ás revolucións sen o 
povo, desde as alturas); a metodo
loxia, disputando verbo do care
cimento de senso da expresion 
"ser marxista", pero asimesmo da 
sua contrária; a agroecoloxia, que 
ven de harmonizar as novas tec
noloxias agrarias coa loxica secu
lar do camponés e qµe pon en 
candeeiro uhha problematica fre
cuentemente esquecida ou se
cundarizada no decorrer do mar
xismo, a dos límites do cresci
mento mm planeta de recursos fi
nitos; a educación en perspectiva 
sistémica e materialista, distan
ciandose de discursos en exceso 
conservadores acerca da reprodu
dón, e facendo fincapé na análise 
e vias de alteracion da totalidade 
da .experiencia escolar; o feminis
mo, · chamándo a atención a res
pei to da necesidade de que a ana
lise de clase non oculte outras óp
ticas relevantes, entre elas a de 
xenero; a denún~ia en "Nada pa-

ra o povo ... " da substituición do 
poder real polo imaxinário, 
mercadorización dos indivíduos, 
dos obxectos e da comunicación 
e a imposibilidade da democracia 
dentro dunhas relacións de asi
metria; as aHtorrotas da comuni
cación, postulando que non se re
núncie ás redes de comunicación 
tradicionais, que se loite denoda
mente contra a pretensión de ne
gamos como suxeitos e conver
temos en produtos e que se aban
doen antigas teorías sobre o sim
bólico cómo superestrutura para 
ánalisalo como infraestrutural; un 
amplo tratamento do nacionali -
mo (cun lo-
grado ápénd i-
ce de textos 
clásicos), pu- Un libro 
lando pala di-
v ers id ad e, a crítico coas 
dialéctica, a ficcións de 
non imposi
ción dunhas 
étnias sobre 
outras, a insis
téncia nun es
p azo (aberto, 
flexíbel) en 
troques dun rí
xido território, 
a desconexión 
dos países 
sub-desenvol
vidos (o termo 
é máis que 
c uestionábel) 
en relacion ao 

universali .. 
dade,coa 
palabreria 
que nada 
explica, e 
que non 
situa a Marx 
por enriba 
do bon e do 
mau 

centro do sist~ma, a democratiza
. ción, etc.; é unha recopilación de 
debates con suxeitos tan plurais 
como humanismo, revolución, 
igualdade e filosofía moral. En re
sumo: unha colectáriea plural, ri
caz, iconoclasta, que convida a 
pensar, a desacougar as co'ncien
cias e a banir dogmas. · 

Os autores, que seguen a un pre
ámbulo do colectivo coordena
dor, son: Manuel Anguita, Ge
naro Chic, Javier Encina, Fer
riandez Buey, Fernandez Engui
ta, ] esús Ibáñez, ] uan Maestre, 
Antonio. Mandly, Miriam Pal-

ma, Rodríguez Villasante, Raúl 
Ruano e Eduardo Sevilla. 

Un libro, en conxunto, que fuxe 
do adoutrinamento, vendo de 
non converter o marxismo en 
ideoloxia lexitimadora de organi
zacións, partidos ou sistemas polí
ticos, nen tampouco en filo ofia 
univer itária a entada no ma
nuais e di ranciada da praxe; un 
libro enfrentado coas tese da fin 
da história e da fin da filosofia -a 
filosofía marxista e tá de rabio a 
actualidade, empre que non e 
transforme en catequese e se con-
idere en con trucion, para en-

. tender un mundo convulsionado 
e do que non e prevé unha doa
da saída-; un libro crítico cos m -
delos de- explicación d cámbio 
social uniliñare (a xeito de 
Comte), co mod 1 regr ivo e 
pe imi tas {que n lembran a 
Platón), coas interpretacions cí
clicas (á maneira de Polfbio) e 
que opta por unha leitura marxi -
ta que resalta as tendéncias e as 
contradicións internas, lonxc de 
economicismos ou determini -
mas; un libro crítico coas ficción 
de universalidade, coa palabrería 
que nada explica, e que non situa 
a Marx por enriba do bon e do 
mau -o seu p~nsamento tamén 
está preso da ideoloxia, non é 
nengunha verdade sagrada e defi~ 
nitiva-; un libro que ubica a 
Marx, entre Hegel e Freud, como 
analista do transindividual e da 
ontoloxia da relacion social, dis
tanciandose do individualismo 
merodolóxico, pero asimesmo de 
ríxidas e hieráticas filosofías da 
natureza, de discursos metafísicos 
ocos -un Marx investigador insa
ciábel dos modos de produción e 
dos modos de suxeición ou estru
turas simbólicas-; un libro que 
convida a non reducir a rebelián 
á ciéncia, nen a ciéncia á rebe
lión. Co.nxunción, pois, entre 
ciéncia e revolución e un cons
tante viaxar da filosofia á política 
e da política á filosofía.• 

DOMINGOS A. GARCIJ\ 

Al 
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Raíces para 
unha noit~ 
de esm~rga 
Título: ¡¡Opa iii!! 

Grupo: Os Cempés. 
Editorial: Do Fol. 1996. 

"Os Cempés son a reencarna
ción da saudade mais coa li
céncia da poeta, a saudade dos 
Cempés é a da taberna, a da al
garavia e a da esmorga, na per
cura da atemporidade que a fes
ta e a troula aportan nunha so
ciedade cada vez máis necesita
da de razóns para a diversión e 
o disfrute colectivo", sinala Vr
to Bclho, o produtor executivo 
deste primeiro disco do grupo 
aa comarca do Ferrol. O Cem
pé apresentan un disco grava
do en directo, n n en grande 
foro , enón en sás como a Ca
sa blanca do Valdoviño, o Li
ceum do Porriño, a Ca a das 
Crechas de Santiago e o teatro 
Jofre de Ferrol. O ambiente fes
tivo e de noite de música per
cébese nas dez pezas que com- . 
poñen o traballo. -

O car Femández, Antón Vare
la, Beto Niebla e Pablo e Serxo 
Cé son Os Cempés. Proceden 
doutras formacións de música 
tradicional como Saraibas, Te-

rra Meiga, Berce e Raparigos e, 
para eles, non é doado definir o 
que fan. "Estamos dentro da 
música tradicional pero unha 
grande parte da composi~ión 
fixémola nós e dificulta esa de
finición,,, comenta o gai teiro 

··-Antón Varela. Vals a Mari, 
Mazurcas, Foliada de Monf arte, 
Xotas de Acevedo ou Polcc;i. para 
Erica. son alguns dos temas do 
disco, no que acordeón guia 
"oitenta dos cen pés", segundo 
di Varela. A -
influéncia 

A presenza 
do acordeón 
reforza a 
continuada 

deste instru
mento refor
za a conti
nuada esmor
ga que se vi
ve ao longo 
de todas as esmorga que 
c a n c i ó n s , se vive 
onde palabra 
e berros fún- ao longo 
dense coa de todas 
mustca no as cancións 
percorrido 
palas dife-
rentes sás nas 
que se gra-
vou. Voltando ao comentário 
de Vitar Belho, el afirma que 
ao escoitar o traballo, un se de
cata de que non é un dis.co 
convencional e que o grupo 
resposta a unha concepción 
que "fuxe de etiquetas e forma
lismos, de oníricas .imaxes en 
que a música e músico, gaita e 
gajteiro, van asocí.adas a un 
cerro arrecendo necrolóxico e 

GuieirQ 
CULTURAL . 

a-· erráticas evocacións pai_saxís
tico-enxeoristas". 

O gaiteiro Antón Varela está 
moi satisfeito co resultado do 
disco. Despois de actuar en to
do canto festival houl?o no país 
e chegar até a Bretapa, consi
déra son "un grupo fácil de 
transladarse, barato e que vai 
mellorando dia a día o seu 
son". Desde 

OPtNIÓN 

Agosto, nas suas actuacións, 
venderon seiscentos dicos, un
ha cifra que os anima a pensar 
no próximo traballo, xa de es
túélio. ·"O directo ten o engado 
do ambiente, da frescura pero 
non permite poder repetir ·e 
probar. Limita moito ainda que 
era unha aposta de Os Cempes 
gravar temas en 

1 O DE ÓUTUBRO DE 1996 • N2 7 47 2 5 

vivo", di Antón Varela, que 
engade que están buscando ma
terial para o próximo disco e 
que queren preparar un espec
táculo para o invernp no que se 
invite á xente a bailar coa axu
da dun guia. Muiñeiras con pa
sos simples para que ninguén 
quede na cadeira a escoitar as 
gaitas, · a percusión e o acorde-

ón destes mozos. 

¡ ¡ Opa iii ! ! ten moito de in
vestigación etnográfica: Se o 
Vals a Mari é composición do 
acordeonista Osear, O vals de 
Vergam é unha aprendizaxe 
da comarca de Ferrol na hai 
aportacións próprias. Xotas 
de Acevedo son pezas reco
llidas pola Sociedade Fol-
clórica de Investigación 
Berce a Paulina, un home 
dunha parróquia de Ribei
ra de Piqu(n e a Foliada de 
Monforte é produto da pe
gada que os coros galegos 
deixaron a princípios de 
século e unha lembranza 
para o Coro Toxos e Pro
les, fundado en Ferrol en · 
1914. A espera do se
guinte disco, queda a 
lembranza a Carlos, o 
que foi gaiteiro, cuxas 
mans aparecen na por
tada do disco e a sua 
música na última peza 
ao mesmo, Farruquiña 

chaman á porta. + 

A.ESTÉVEZ 

O REVISIONISMO, A ENFERMIDADE INFANTIL DA DESMEMÓRIA 

Confeso que teño devezo pola obra de Alejo 
Carpentier. Non ei se por aquelo do segredo so
ño caribeño ou pala irania, case soma, que des
tila, como quen non quere a cou a, ben axeitada 
de elv e xanrar , e para escárnio de ditadores 
rec rr nte e anglófon pretencio os. 

cert é que me apampa ese eu xeito de e cre-
ber e c m que qu ro é falarlle de pasmos e de 
brai ben m pareceu ta licéncia literária. 

BIEITO ALONSO 

para que c.alquera patán se empeñase· en botar 
as cantas da vella e sabotar a necesária reconci
liación entre "irmáns". 

DE BUCINAS SUXERENTES. Un mércore do 
Setembro que agora se foi, acordei sobresaltado 
p lo ruído per istente dunha bucina parisina. 
Non me parecia que o horário fabril precisara 
dunha tal in isténcia nen tampouco vía, polos 
arredores, un lume desbaratado que ameazara á 
povoación. Só me sacou do desconcerto a ama
bi lidade dunha l'arenta, moito mellor informa
da ca m(n. lndicoume, ela, que aquel soar era 
unha sorte de homenaxe ás vítimas da barbárie 
nazi, que se repetía todos os primeiros Mércores 
de cada mes. Eu presumin que ademais daquela 
honra tamén haberia vontade de adverténcia 
contra a fraxilidade da memória humana -que 
polo visto por alá, ben fráxil semella-. 

'Ainda 
antes de que 

estea feita a obra, 
xa aparecen os 

revisadores. 

Tiña viva, aínda, a impresión daquelas sentén
cias pero máis se me vifia ao caletre a própria 
reación física. Ollei, e reparei, sen acougo para 
o meu redor. Buscaba monografías, estúdios, re
contos, teses e tesiñas patrocinadas pola nasa 
Universidade, e suspirei aliviado: Agás o que al
gúns ousados de pouca pelaxe dicían (cismáti
cos acha.ntados na Nosa Terra), aquí non hou
bo guerra -houbo só, represión- ~ aquí non 
había eruditos que nos abafaran -case que na
da sabemos- con requintados estúdios sobre 
aquela etapa innomeábel. Unha vez máis, con
cluin satisfei~o, non eran de aplicación para a 
nosa História aquelas recriminacións españolas 
máis debedoras de Belchite ou Guadalaxara ca 
dos agachados nas leiras de millo. 

Hoxe é o día que aínda carecemos dun estúdio 
asentado, extenso, globalizado, diacrónico e ate 
sincrónico da emigración. Nen os poderes polí
ticos, nen os· poderes científicos foron quen de 
estimular un proxecto de investigación que nos 
devolv(l un dos sinais de identidade colectivos 
máis substanciosos. Antes ben, os proxectos 
parciais, case heróicos, que algúns/algunhas in- -
vestigadores/as desenvolveron quedaron consu
midos nas cinzas do esquecemento, ou, por ve
ces, no coñecemento de catro. 

E agora ven o abraio: aínda antes de que estea 
feíta a obra, xa aparecen os revisadores, os re
lativizadores, os merodeadores,. .. Embandeira
dos na nobre tarefa de sosegar, temperar e ma
tizar as arroutadas máis primárias, atentos a 
combater a "manipulación" indigna de investi
gadores sectários e pouco profisionais, os eru
ditos esquecen ... que non se .adoita pór o carro . 
antes ca os bois. 

Co sosego do coñecemento dei en lembrar cerra 
polémica singular que se tiña producido n·as pá
xinas dun xornal madrileño "independente" 
non había moito- tempo. Nelas -nas páxinas
algúns intelectuais de sona máis ou menos vin
culados ao antigo partido govemante, como 
Francisco Ayala · ou Santos Juliá, fungaban e 
bramaban contra a celebración do sesaxésimo 
cabo de ano da guerra do 36. Dician, implacá
beis, que o forzar no lixo non aproveitaba a nin
guén, que morro arriba ou morro abaixo nengún 
deles se haberia de erguer e que abando tiñan 
leriado os eruditos sobre causas, circunstáncias e 
consecuéncias daq1:1eia terribel traxédia como 

Embandeirados 
na nobre tarefa 

de sosegar,, 
E dín coa nai do año: mal poderiamos "revisar" 
unha .história que, nós, aínda non fixemos. 

MADRID, NON (SO) É NOME DE CHOTIS. 
Porén, esta vida xa non é frenesí que máis ben 
semella escárnio e o abraio é perpétua sensación 
do que escrebe. 

Parecería que o panorama antes descrito ·seria 
quen de activar un empeño científico notábel 
nos ámbitos máis fecundos da/s nosa/s Universi
dade/s -mesmo que fose polo. lexítimo anceio 
de ·equilibrar tanta desavantaxe- pero ... , polo 
visto, moitos dos nosos eruditos máis parecen 
ancorados nos mares forasteiros do revisionis
mo .. Un revisionismo que garante a desmemória 

, do qu·e foi e xa case ninguén acorda e un revi
sionismo, tamén, que renta selo dos procesos 
históricos máis relevantes na História desta na
ción. Vexamos algún exemplo: 

Catedrático houbo, de· alto nome e pasados de
sempeños rectorais, que non pareceu atapar me
. llor critério que a divulgación revisada do fenó
meno migratório para alimento de publicacións 
institucionais que a ·poucos aproveitan e moito 
enguedellan. Revisar antes de facer. ¡Que má
goa de intelixencia aplicada na perpetuación! 

Setembro de 1996. O álbum fotógráfico dun po
lígrafo recén falecido glosa a postura marcial e 
sumisa do recibimento ao Ditador que claudiou. 
a Bóveda. 

Paco Lobatón lembra a un galega anarquista e 
con retrato. A memória asasinada. Confeso que, 
cada día máis, teño devezo pala obra literária de 
Alejo Carpentier. + 

BIEJTO ALONSO FERNANDEZ é historiador 
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Anxo Baranga, pintor 

'As normas na arte 
·.están rotas, isa é bon pero 
permite grandes estafas' 

Galego con case média vida en Barcelona, Anxo Baranga ven 
de inaugurar a sua primeira exposición pictórica na Galiza na 
sede d,a Fundación Sotelo Blanco en Compostela. Cunha tonga 
traxectória no mundo do cómic e o debuxo galego do que ain
da se lembran as suas tiras en A Nos a T erra ou os libros ·Mar· 
tín Coutinho en busca do sol e Un pequeno favor e outra~ his·. 
torias de humor perverso entre outros, Barang~ achéganos ago
ra por vez primei~a a sua pintura coa mostra No país da auga. 

* CARME VIDAL 

Cos adxectivos de "matérica e 
figurativa" define o pintor a 
sua obra que agora chega a Ga
liza. Anxo Baranga quere que 
quen vexa os seus ca~ros -reco· 
ñeza o referente da obra pero 
que de perta se 

ainda hai máis" di o pintor para 
dar canta da grande actividade 
artfst ica barcelonesa. Mentres 
tanto advirte sobre o perigo do 
todo vale que reina no mundo 
da arte: "O bon da época na 
que vivimos agora é que as nor· 
mas están rotas, a parte positiva 

é que che dá un
quede co traballo 
desenvolvido na 'U . 
matéria configu- n pintor dí 
rando unha obra 
con reminiscén· 
cias abstractas. A 
mostra que agora 
se pode ver retra· 
ta Gal iza desde 

que un museu 
é un orinal e a 
sua obra entra 

ha grande li-ber· 
dade pero iso ta.:
mén leva a que 
haxa moitas esta-
fas'>. 

"Duchamps colle : 
o orinal para di
cer que os museus 
son unha merda e . Barcelona to· 

mando a a uga 
como elemento 
de unton que 
emerxe en todos 
os cadros a modo 
de símbolo do 
país. 

no museu . 
Esa é a premisa 
dominante: 
saber vender" 

.. curiosamente o 
que a con te ce é 
que llo _meten 
nun muse~. Ago· 
ra hai moita xen-

"Cando vin por 
primeira vez .á 
obra-4,o Greco ti· 
ven a sensación 
de ver unha obra acabada cando 
mirabas de lonxe e cando te 
achegabas vias as pinceladas, co
mo se o cadro estivese recén fei
to, gústame ver a parte pictórica 
e tq.mén bons efec:os visuais e 

te que come~a 
precisamente por 
ai, polo ponto fi
nal. Mfró no re
mate da sua vida 
e, aespois de tod~ 
a sua traxectória, 

facia unha liña sobre a tea _e 
agora hai mozos que queren co
mezar na arte facendo esa liña" 
di o pintor para criticar os mer· 
cados da arte que poñen no pa· 
pel do marchant~ o ponto máis 

importante da vi· 
da dá obra resol
vendo o seu éx.ito 

'E -n Barcelona · 

· iso é o que quera_. 
facer coa miña ,(. . 
obra" di Baranga 
diante dos seus 
cadros explicandó 
a dobre perspecti· 

no postulado de 
que ''o importan
te é saber ven-

va de visión. · pódese ser un' 
·pintor galega. 
É alucinante · 
;o traballo das· · 

Desde organizar · 
obradoiros artís
ti~os cos rapaces 
até participar nos 
Salóns do Cómic 
0).1 expoñer ,en asociacións 
salas da cidade, :. galegas nesa 

· Anxo Baranga • 
desenvolve en cidade" 
Barcelona un in· 
tenso traballo ar-
tístico nunha c~-
dade caracteriza· 
da por un grande 
movimento cul-
tural. "No Bairro 
Chino de Barce-

. der'>. _. 

. .. Baranga re.i v'inq i • 
ca- entón ~ béleza 

. para a arte, "algo 
básico", di . dei
xando á marxe" 
calquer sorte de -
esnobismo porque 
"como dixo Dalí, 
os pintores se .de 
algo non se teñen 
que preocupar é 
de ser modernos, 
porque xa o son": 

Gal iza 
en Catalunya 

lona q uixemos 
facer unha asociación de artis· 
tas en activo e .xuntamos a cin
cocentos, e noutras zonas da ci· 
dade como na Ribeira din que 

A pesares dQ 
tempo que leva vivindo fóra de 
Galiza, Baranga séguese a con
siderar ga lega e colabora nas 

· actividades que as entidades · 

galegas desenvolven na cidade 
catalana. "Hai catro aso
ciacións que están traballando 
e funcionando conxuntamente, 
en Maio todas tiñan un progra
ma de actos e era alucinante 
ver como a cultura galega esta· 
ba tan presente" sinala o pintor 

ANQSA TERRA 

A. PANARO 

todos eles falan galeg " 

A ua primeira exp 

que ere que os emigrantes gar
dan e promoven a ua cultura 
de orixe porque "chegan a p n· 
sar Galiza cando ven como o 
catalán_s pensan Catalunya e 
esa pode ser a razón de que e té 
máis presente que nos que mar~ 
charon a Madrid. En Barcelona 

terra quere er o com 
comunicación mái fluida co 
paí a pe ar de que Barcelona 
lle permitiu er empre pintor 
galega.+ 
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As minas de azougúe en Betan<;os: 
um caso·de arqueologia industfial 

. . 1, . . 

O mineral era fundamental para depurar o ouro d~ impurezas 

* ANTOM F. M~LDE 

De antigo som conhecidas en Betan~os umha série de galerias empra
zadas na área da Ribeira, Valdonzel e Galera. Destas galerias tinha-se 
notícia attavés do folklote urbano, relacionado com a mitologia 
habitual sobre .os túneis que descorrían baixo os castros, e tamem 
con certas vestigens árabes, que algums dim que ali se acharam. 

A presen\:a de galerias soterrá
neas, que puderan qescorrer po
lo antigo castro de Untia (credi, 
tado tanto na planta da cidade 
como na documen'ta\:Óm medie
val) confirmaria umha crern;a 
popular galega mui habitual, se
gundo a qual quase todos oscas
tros contavan con passadelos so
terráneo , que servían para ir ao 
ri e corno via de fugida en caso 
de ataque exterior. 

Porérn, en 1944 num trabalho 
publicado no Boletín da Real 
Academia Gallega, Francisco 
Vales Yillarnarfn confirma a 
existéncia das galerias, e asi
tuai;om das suas entradas através 
tanto de placas gravadas como 
por documentai;orn escrita sobre 
a sua explota\:om. Este autor 
punha en rela\:om as galerías 
com a explota\:orn do mineral 
do azougue; actividade coinci'. · 
dente com a denomina~om 
dumha das nossas ígrejas Santa 
Maria do Azougue, o qual podria 
indicar umha esplota~om antiga 
<leste mineral na cidade. 

As testimunhas 
dt> passado recente 

As dúbidas sobre a fun~om e 
cronología das galerías as desa
pejam a própria document\:Om. 
Em várias da entradas ás gale
rías acharorri- e pedras gravadas 
com o R da Co(oa Real Españo
la, duas placas onde se indfca-
va que a galerias fo~n minas de 
az ugue ex lotadas n 1786 pe, 
rante o reinad de Cario lll. 

Em feit , segundo a documen
ta~om consultada, en 1786 o 
int ndente geral do Reino dP. 
Galiza envía ao coronel de en, 
genheiros Feliciano Míguez Pe
reira a esta cidade para explotar 
o azougue que o 31 de Dezembro 
de 1785 vira um viziño ao abrir 
unha sepultura na porta principal 
da igreja de Sta. Maria do Azou
gue: ainda que outero vinho 'º 
sepultero- nom vira esse mineral. 

O 21 de Janeiro de 1786, um 
mestre de obras insiste na presen
za de azougue eµ Betan~os, já 
que, o prateiro Domingo Antó
n io Botana lhe dixera que en 

1747 utilizara dito mineral fazih
tado por dous canteiros; estes 
acharam,no numha obra perto da 
casa de António e Diego de Oca 
e Pedro Balboa, O corregidor 
mandou selar a fonte de azougue. 

Com estes precedent~s, en 1786 
o coronel Feliciano Míguez co
me~a umha prospe\:om rnineira 
no que daquela era a rua Ribeira 
(n 2 108), afrente do pazo do 
Marqués de Mós e do Cuartel de 
Milícias. Porém nesse mesmo 
ano as obras vam ser paralisadas 
e se varn colocar duas placas nas 
entradas ás galerías ·aqvertindo 
que se trava de minas de azou
gue de propiedade real. 

Ao nosso entender, os motivos 
do aoandono <leste projecto fo
rom dous: Um de tipo .político, 
já que na documenta~orn se alu, 
de a posi~om contrária do Mar
qués de Mos a dita prospec~om. 
Oito marqués fora casar para Be
tan<;:os -coa filla de Diego de 
Oca-, e fixera umha casa -cuar
tel das Milicias logo da sua ven, 
da ao Estado- num terreno vi
zinho as entradas das galerías. A 
actividade da mina molestava a 
vida doméstica do Marqués. E 
outro de tipo físico, ternos séria5 
dúbidas sobre a presen~a de 
azougue no entorno geológico 
de Betan~os. Por outra parte, as 
testimunhas son escassas, non 
rnui fiávei na sua competéncia · 
mineralógica e as vezes contra
ditórias (quando se levanta a se, 
pultura de Santa Maria urnha 
testimunha afirma ter visto 
azougue e outra desminte,o). 

Ern <liante as entradas as galerias 
seguem a ser motivo de conflito 
entre o Concelho e Francisco Pé
rez, pola construcción dumha ca, 
sa afrente do cuartel da Milícia. 

Porém, e qui\:á polo papel estra
tégico <leste mineral para sepa
rar o ouro das rochas do fílom, 
motivou que ern 1872, um mili, 
tar aC:resentara a superfície de 
explota~om a 212 h-ectáreas, 
praticando profundas zanxas na 
Porta do Hórreo, Venela da 
Cortaduria e en Casas Vellas 
com resultados negativos e·· a 
oposi~om dos vizinhos já que as 

.· 
·' 

2 3 

Proceso <1e separa~om do ouro 

O As rochas da miná, picadas e lavadas se introduciam em vasilhas com azougue e sal. 

@ Lago de oito dii!S, o azougue absorvera os metais e a amalgama se depositava no fundo da vasilha pola 
ac<;:om da·gravidade,.ficando aflore as impurec;a5. . 

@ A amalgava quentava-se para que o azougue se desprendera, deixando o ouro no fundo. 
• ~ • • 1 ~ • 

·O Azougue e ouro se recuperavam por separado; assim o azougue podía-se utilizar dé novo. 

obras podían afectar casas. 

Desta última interven\:Óm, ao 
norn afectar só a área da ribeira 

· senon a quase toda a cidade, po, 
de vir a cren<;:a popular segundo 
a qual todo · Betan~os está sulca, 
do por galerías soterráneas. 

A importáncia industrial 
do azougue 

Do exprimido, pode-se dedu.cir 
com claridade, que as galerías 
'1as que se tem conhecimento 
através das entradas e do saber 
popu.lar, estam mais relacion~
das com prospec<;:ons rnineiras 
dos séculas XVIII e XIX que.con 
túneis de época castrexa. Ta- . 
rném podernos de~estimar urriha 
suposta esplota\:om antiga do 
3Zougue posta que non existiu; o 
nome de Santa Maria do Azou, 
gue parece que tem que ver corn 
a denominac~om arabe de prai;a 
(=azogue). 

O · que se buscaba era o azougµe 
indispensável para elaboarar a . 
amalgama utilizada para separar 
o ouro das impurezas com as que 
se atopa na nátureza. Eis um mi
neral imprescindível para o rra, 
tatnento e obten\:om do ouro. 

Em efecto, valga como exemplo 
o acontecido. no Caribe o 25 de 
Agosto de 1724; umha frotiña 
de guerra adaptada ao tra,nsporte 

· de mercúrio, cornposta polos ga, 
leóms Nuestra Señora de Guada
lupe e Conde de T olosa, que se 

· dirixia de Cádiz a Veracruz, 
naufraga perto ·de Puerto Rico. 
Daquela, en America nom se ti, 
ña atopado nengum xacimento 
de rnercúrio que abastecera as 
necesidades da" produc~óm; a 
perda das 250 toneladas trans
portadas polJJs dous galeóms dei
xou sem existéncias as minas 
americanas, o que orixinou um
ha aguda crise ·económica na 
Corca Española ao descender a 
produci;órn de ouro e .a con~e
guinte acunha\:Óm de rnoeda. 

Oaquela, no caso de ter aparecí, 
do mercúrio, o porto de Be, · 
tan~os tanto pola sua posi~óm -
afrente das · Américas- corno. das 
suas características .naturais -mui 
resguardado-, oferecia grandes 
vantaxems para ser un porto de · 
saída de galeoms con importan
tes cargamentos de rnercúrio. 
Por tanto, pudo ter sido un ·im
portante foco económico pola 
dependéncia americana do mer, . 
cúrio europeu. 

Estamos ante um claro exem
plo de património arqueológico 
industrial. · Ainda que associe, 
mos a Arqueología Industrial 
com países com umha tempra
na e forte industrialeza<;:om -es
ta disciplina nasceu em Poló
nia,, é um termo que abrange 
um período mui amplo que v.ai 
desde a Idade .Média até o 
Mundo Contemporáneo. Ao 
igual · que neutros países euro
peus se escava, por exemplo, 
fornos cerámicos dos séculas 
XVIII e XIX e fábricas do textil 
do XIX e XX, as galerías de Be
tan~os constitúem elos entre 
oós e o nosso passado: neste 
caso, e com maior precisorn, 
testimunhas dum saber tecno
logico que desaparece frente · a~ 
tr.ansformq.~oms técnicas, que 
contribuiron de jeito impar, 

· tante no processci de avan<;:o 
histórico, tecnológico e econó
mico que se concretiza no pre, 
sente. Por tanto, nom se trata 
de intervir, senóm de contri, 
buir a salvaguardar esse Patri
: mónio. Este tipo de monumen-
tos_ precissam umha rápida in~ 
terven~om que permita restau
rar no posível e/ou deter o ré
pido processo de deterioro e · 
destrui~ons que os azoutam. • 

• 
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A Albade G.lotiadeAildfé MalrauX 
O xénero do di~curso non é doa-· .. 
do. É· un lugar tópico o dicir que 
os oradores de agora non son co
mo· os de anEes. Eu non estiven 
na Repúb.lica para. oir a Azaña, 
de quen dicían que era ·un fenó
meno da comunicación, nin ao 
naso Suárez Picallo, de quen po
demos ler con emoción os seus 
discursos políticos na defensa 
dos di.reitos de Galicia no parla
mento español. Polo que con
tan,1 os discursos da anarquista 
Federica Montseny e da comu
nista Dolores Ibárruri Pasionaria 
soaban como aldrabas na 
conciencia das xente~. Nada que 
ver con este estilo de licenciados 
en empresaríais qÚe teñen al
gúns_sindicalistas de hoxe. 

'··uhna rósa .dos ventos ricNalat, · 'A condición humana e A esperan- za breve qoe ten a densidáde · 
e aínda hoxe, gracias aocase- za, tan atravesadas palas frechas dunha biblia. ·Jeari Moulin, "o · 
~te, volvo a .oilo de cando en do -seu tempo, vibrantes dun _ .. xefe do pobo da nqite", tortura-
vez, -engaiolado cando fala da compromiso de fasquía aventu- do ata a mort~, resucita das cin-. 

· paisaxe da alma, e pddo ·enea- ._ ' · íeira.' Pem en· varias ocasións oi- · zas non por milagro dun deus 
dealo coas verbas de Cunquei.- ra dicir de xente en.t~ir::'!da que o senón palas verbas dun home 
ro: "Todo home levá no. cara- mellar de. Malraux fotan os -seus de came·e óso . . 
zón a nos.talxia dunha illa. discursos. E que mérecía ser re-
Cando chove nesa illa, chove cardado anque só fara por un 
tamén no naso corazón": deles, o que adicou a Jean Mou

E un coñece, por lectu-ra, o 
discurso aquel · de Martín 
Luther King, "Eu tiven un 

soño.-.", e podemos imaxinar 
aquel intre, coas verbas batendo · 
como paulifüis da noite na lám-
para da historia. · 

Pero, en materia de discursos, . 
tiña unha conta pendente. Os 

N outro mundo, _puiden es- '. .de André Malraux. 
coitar unha vez, · en vivo; · 
a Oter.? Pedi:ayo, que era Coñeciamo-lo po~ · esas rio~1elas, 

lin, a· xefe da resistencia france
sa asesinado pala G~stapo. 

·A. gora, por .fin, teño dia!\te 
· esa "ora,ción fúnebre" apa-

recida con outras pezas 
senlleiras nunha fermosa edi
ción de Mario Muchnik. Certa
mente, é algo especial, algo que 
remov~ .os adentros, un ines
quencibh~ requiem falado. Os 
vellos alicerces. da mellar hu
manidade, desde o valor ao 
amor, son convocados nesta pe-

. : "-So_ 

Omiradüiro 
Todos os elementos que se en- . 
gaden á casa son importantes; 
pois quen os engade faino por- · 
que dalgún xeito necesita deles, 
xa sexa para facela máis confor
table, ou para resolver simples 

· problemas de estética, interrela
cionándose, uns e outros; facen
do, así, máis pracenteira a vida 
dos seus moradores. 

e orno ~ada causa ten que 
ser valorada en función 
da súa necesidade, este 

miradoir.o, comparado cunha 
galería, quizabes non teña pa-:, . .' 

ra todos o mesmo valor~ aG fin ., - _ 
e ao cabo, este, ~ª'mpbuco ~está · ·:. 
pos to na mesma casa,~_-senó:i:1' ·, . 
nun :apartado, aínda qµe for- ·, ,. 
man·do parte dela, j)erÓ sem;" 
pre, e aínda~máis néste tempo 
outonal, 9-u~~un pode en~imes
marse deMro deJ e· seiiJh ª"• 
"chuvia;-sen rriollars'e,· Ol.\ ro_ülti
plicar o efecto calórico do sol 
sen arriscarse a un refacho de 
·aire ·frío, a todos nos apetece
ríg pisfrutalo, aínda que só se
xa 6 tempo de ler estas liñas; e 
os que non o ternos, miramos 
aos que dentro poden sentar a 
tomar café, con cerro aire ¡de . 
envexa. · 

Nesta especie de burbufla 
acristalada, que o moder~ 
nismo e o uso ben conxun

tado de vidro e ferro posibili
tou, as tertulias non podían xi
rar máis que arredor da veci
fianza que trafegaba ao pé dela; 
porque, aínda que os privilexia
dos que nela estiveran, por un 
'caso, discutindo as razóns do 
afundimento do Titanic, non se 
podían abstraer dos veciños que 

·pasan aos seus pés. 

-¿E que lle pasaría a fulano 
que tanto coxea? 

-Aí vai ese que levou unha 
tunda da muller .. . 

Quen se encerra neste mi.radoi
ro a ·falar, sabéndose· observado 
pero .illado, criticado, asemade, 

"polos mesmos que el critica, 
tampouco as ten todas .consigo, 
porque a pesares de que aí den
tro ñon lle bate a chuvia nin o 
frío, si lle chegan as espiñas de
sa murmuración en forma de 
olladas fugaces, pero penetran- · 
tes, e expresións de ira Q!isit1).u
lad9- oque, por un acto reflexo, 
de simple posta á 'defensiva, 

_agrava . os cómentarios; e nesa 
reciprocidade, tanto os dé arri
ba como os 'de abaixo, multipli
can o runxe-runxe e sentencian 
os ''.díxome-díxoche",· con _tal 
~udezct; que erguen entre si ese 

-qiuro da incomprensión que 
- arrecia a propios e estraños. 

___:¿Que estarán argallando ~í 
arriba eses lacazáns? 

O malo é qu·e· nestas críticas 

Non es ti ven alí. Pero . ago
ra, mentras chove na illa 
do meu corazón, asisto ao 

traslado das cinzas de Jean 
Moulin ao Panteón e escoito 
a oración estremecen:te de 
André Malraux. Teñen o selo 
dci honra e son froito por 
igual da melancolía e da li 
berdade. ¡Que importante é 
para os vivos saber enterrar 
aos morros! Escoito a Andr
Malrau.x e, c,on Jean Moulin, 
poño outros nomes, outras 
cinzas ... No meu país esquen
cidas para sempre. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

sen contactos, raro é quen 
acerta, e toma aquí maior valor 
aquel dito clásico: En Xoán hai 

· tres persoas: o Xoán que el 
pensa ser, o Xoán que os de
mais pensan que é, e o Xoán 
que realmente é. 

Copiando, na medida que 
me é posible, a Castelao, 
eu tamén faría unha peci

ña en dous lances.-Prirneiro, co
locaría un micrófono adosado ao 
vidro e permitiría que os transe
úntes escoitasen o que déles din 

·os contertulios da gaiola; e estou 
por asegurar que este precioso 
miradoiro acabaría escachifado a 
pedradas antes da duración nor
mal dun acto teatral. 

Logo, faría ao revés, colocaría 
dentro da gaiola uns altofalan, 
tes que lles permitisen saber o 
que din deles os transeúntes. E 
sen dúbida, podemos estar cer
ros que os privi1exiados miróns 
iríanse, coa cabeza gacha; ase
made; antes do tempo que acos-

. turna a durar un acto. E se é así, 
¿para que serve ~sta gaiola? 

A "saborosa murmuración", 
9ue dicía Clarín_, ~on ten 
porque ser un vicio, pero 

. p.1Dde ser mala · intención . 
· Quera supoñer que ~sta bur

bulla de ociosos miróns, non 
foi pensada para nada perni
cioso, senón para algo tan na
tural como disfrutar da luz do 
día sen sufrir as inclemencias 
do tempo. E se non, a esa alu
d fda peciña de teatro pode
mos supoñerlle unha terceira 
s9lución; moi ideálista, pero 
posible: Ou ben ·que .os da 
gaiola chamasen aos ·de abai
xo, preguntando a verdade 
sen crear falsas hipóteses, ou 

. que os de abaixo puidesen en
trar ao miradoiro para expo
ñer os seus . pareceres sen me
do a represalias.+ 

ANOSA TERRA 

Xúlio 
López Valcárcel 

'O pudor da literatura 
·galega atranca a criación 
de narrrativa erótica, 

Que libros recomenda ler? 

Recornend 1 r A Esmorga d 
Eduardo Blanc Am r Herba de 
aquí e de acolá de Alvaro Cunquei
ro, por citar unha obra de prosa e 
outra de poesia, e Causas de Cas
telao. Todas elas son obras moi pa~ 
radigmáticas dentro da literatura 
galega e moi interesantes. 

Que libros está a ler? 

Estou facendo unha releitura da 
obra A voz a ti debida de Pedro Sa
linas e tamén estou lendo un en
sa io de filosofia, Melancolia, de 
Foldenyi, Viaxe a Trapananda, de 
T ucho Calvo, lnquisicións , que é o 
primeiro libro de Borges, os Poe
mas de Mao e En terra perigosa de 
Xesús Manuel Marcos. 

Como ·se compaxina a criación en 
narrativa e en poesía nun autor? 

o que busca o autor cand e cribe 
é expresarse. E é a própia expre
sión a ·que condiciona a escolla da 
poética ou da pro a. No meu ca 
a convivéncia non é nada difícil 
porque en narrativa e tou traba
llando con relatos curtos. 

A que se debe a e casez de narra~ 
tiva erótica na literatura galega? 

En Galiza do me mo xeito que e 
escribe moit bre temas r laci -
nados coa marte exi te m \t pu, 
dor para ensinar a outra cara da 
moed.a que é erotismo como rci; 
vindicación da vida e da rixe. E 
un tema moi pouco traballado en 
parte quizais pola e~ración do au
tores, que en grande parte proce
den da pequena bur~uesia. Este ,Pa
ís, ás veces, faise un pouco peque, 
no e o feito de que todos nos coñe
zamos ·dificulta a existéncia da li
berdade necesária para a criación. 
A literatura gal~ga é moi conserva
dora, e sen ánimo de ir rompendo 
moldes, o certo é que com'pre que 
os autores se expresen con liberda
de e sen medo á incomprensión. 

Cal é o pape.l da poesía nunha 
sociedade de intereses como a 
~ctual? 

A poesía é gratuita e no~ necesita 
. entrar nun sistema de valores ao 
uso no que todo está cuantificado 
en fünción dos intereses econó
micos do sistema. Enlaza con va
lores existenciais que non cotizan 
en bolsa.+ 
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O Centro 
Galego de 

Artes da 
lmaxeda 
CORUÑA 

fáille unha 
homenaxe a 

Paulo 
Bronco 

• 

Xaquin 
Marin está 

na 
Sargadelos 
do FERROL 

até o 23 de 
'Outubro 

O Trinque _ 
Libros 

Arríncame a vida foi a pri
meira .e magnífica·novela da 
mexicana Ángeles_ Mastrer.: · 
ta. Agora· ven de editarse a 
segunda: M.al de amores. A 

· história do seu páis e a sensi
bilidade da autora para en~ 
ténder _aos seus protagonistas 
voltan darse a man. Editadas 
por Alfaguara. • 

• PÁXIN.AS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

......................................................................... ·-· .... 

A Coruña 
•CINEMA 

PAULO BRANCO 

O Centro Galega de Artes 
da lmaxe fáille homenaxe 
ao produtor portugués Paulo 
Branca. O ciclo oferta os fil
mes Francisca (Portugal 
1981)· Manoel de Oliveira 
(Xoves 10 e Yenres 11), Sil
ve tre (Portuga l 1981) de 
Joao César Monteiro (Mér
cores 16), Conversa acaba
da (Portugal 1981) de Joao 
Botelho (Xoves 17). A fi
nais de mes pasarán Na ci-

. dade branca de Alain Tan
ner, Border Üne de Daniele 
Dubroux e O dia do deses
pero de Manoel de Oliveira. 
As sesión comezan ás 20, 15 
h. de Martes a Yenres e ás 
18,30 os Sábados. A entrada 
cusca 200 pta., 100 pea. con 
carné Xove. O teléfono do 
CGAI: (981) 20 34 99. 

•MÚSICA 

MlCHAEL NYMAN 

O Yenres 11 no Pazo de 
Congresos da Coruña, actua 
o músico fumQ.50 palas suas 
bandas soñoras, Farao xunto 
cun cuarteto de corda e un
ha formación de vento. O 
concerto é o primeiro do ci
clo Novas músicas. 

•TURISMO 

IMAXE CUBA/96 

O X ves 10, de 11 a 21,30 
h, na estación d an Cris
tobo, pódese visitar o expo
tr n pr m vido pola Ofici: 
na d Turismo de Cuba, con 
mostra da música, a artesa
nía, a grasrronomia outros 
engad s da illa grande. 

Ferrol 

• EXPOSICIÓNS 

MUNDO PRETO 
PRETO MUNDO 

Xaquin ~~in expón a su~ 
sér ie Mundo· preco-preto 
mundo até o 23 de Outubro 
na Galeria Sargadelos, para 
celebrar 25 anos debuxan
do. O próprio autor exph,ca 
o título da . expos ic ión: 
"Chame illes mundo preto
preto mundo, porque·por. un: 
ha banda ach.éganse con mi
rada onírica ao mundo co 
. que convivimos, ao rriundo 

Carteleira 
-. ).. 

~ FEELINÓ MINNESOTA. 'A · · 
história de dous irmans; máis. ben ~ 

torpes, 'e unha. rapaza guapa. A nortea; 
mérica profunda, carente de ptindp_ios 
éticos, intelixéncia e hixiene corporal, 
retratada con humor. 

, . "' 
~ BORRASCA .BRANCA. Uns 
~ rap~~es embatcaq .:nun veleito es-

·cola 'norte-americano p~ra percorrer o . 
Cai:ibe nunha viaxe de~irik;iación ávida 
adelta, pero remat:a en rraxédia. Exalta-

IJ1j='_ PHENOMENON. Por algunha .. 
razón descoñecida un bo~ tipo, 

,. ción dos val.ores da xuventude america- . 
na: solidaríedade, éompañeitismo, anti- _ 
co_mµnismo .. . 

~ ERASER. O musculoso actor 
· Amóld Schwárzenegger cÓnsegue 
entreter. Aceítábel en dias de m6ita 

·sen demasiadas luces (j ohn Travoh:a), 
convértese nun~ ser super-intelixente .. Iso 
cáusalle a lgun s pJoblemas. A película 
non é tan ruin ·como caberia supoñer. choiva. . 

~A CANCION DE CARLA .Un 
condutor de autob~s escocés na

morase dunha rapaza nicaraguana. Kem 
Loach perde o fio narrativo nalgunh.a das 
proclamas sandinistas. 

~ INDEPENDENCE DAY. Os ex~ 
. t;raterresttes atacan a terra. o~· nor-

preto de nós: o machismo, a 
corrupción, a perda da iden
tidade ... lJn mundo cheo de 
problemas que por ser co
tiáns case non nos decata
mos deles, e ás veces non só 
somos agredidos senón que 
callemos o papel de agreso
res. Doutra banda o mundo 
dos pretos que non vaiades 
pensar que sempre son mou
ros e que tampouco está tan 
lonxe: o racismo, as guerras, 
o abuso do poder". Abre de 
11 a 14 e de 1 7 a 22 de Luns 
a Sábado. Domingos de 
12,30 a 14,30. 

O Grove 
• GASTRONOMIA 

FESTA DO MARISCO 

Até o 13 de Outubro. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUAS CULTURAS~ 
DOUS MUNDOS 

Esculturas e pinturas de Pi
lar Taboada no Museu Ra
món Aller de Lalin, até o 
18 de Outubro. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MULLERE 
1,.JNIVERSlDADE 

A sá de Caixagalicia abre 
até o 31 de Outubro, a 
mostra sobre a história da 
muller na universidade'. 

POR NARJCES 

Eséncias e fragánci~ natu
rais, até o 27 de Outubro no 
Museu Provincial de Lugo. 

•FESTAS 

o SAN FROILAN 

- teamer,i.canos def~ndeo o planera. Nen 
máis cínica, nen máis prn-norteamericina 
que calquer telediário. + 

na e Curreloi; encárganse da 
alborada do Sábado 12, a 
festa segue até a noite para 
remarar na praza Máior con 
verbena e foguetes. 

•TEATRO 

COMO EN IRLANDA 

A produción máis recente 
do Centro Dramático Ga
lega, pódese ver en Lugo 
do 10.ao 12 de Outubro ás 
20,30 h., no Auditório · 
Gustavo Freire. 

Mar in 
• EXPOSICIÓNS 

AURORA COSTA 

Do 4 ao 15 de Outubro no 
Ateneo Santa Cedlia, Au
rora Costa expón unha es
colma dos seus óleos . Abre 
de Luns a Venres de 11 a · 
13 e de 19 a 21 h. Domin
gos e festivos de 12 a 14 h . 

•TEATRO 

LITERATURA lNFANTlL 

A Aula de Teatro do Cam
pus de Pontevedra colabo
rá co Ateneo Santa Cecilia, 
nas xomadas de animación 
á le itura que comezaron o 
Xoves 1 de Outubro ,. dia 
universal da infancia, n o 
próprio ateneo. O ciclo 
comprende catro represen
tacións, unha por cada 
Yenres do mss a cargo da 
Aula de Teatro. Para maior 
información pódese chamar 
ao ateneq: (986) 88 02 83. 

Monforte 
•TEATRO 

A CULPA 
FOl DE MOZART 

O Xoves 10, ás 7 do serán 
n a Casa él.a cultura, con 
Kukas e os seus monicre
ques. A entrada para cada 
sesión val ,.50 dez pesos. 

Ourense 
• BANDA DESEÑADA 

As XoRNADAS DA BD 

Até o 12 de Outubro a Casa· 
da Xuventude e o Colecti
vo Fanrinex artellan en Ou
rense a Ylll edición damos-

- tra de. cómic máis importan
te do país, as Xomadas de 
Banda Deseñada de· Ouren
se.' Mesas redondas, exposi
ció~, filmes de animación e 
os prémios son os principais 
engados propostos. Reparti
das entre a própria Casa da 
Xu"ventude, o Museu Muoi
ci12aí e a i'.\.ula de Cultura de 
Caixa Galicia hai unha es
colma de mostras nas que 

· destaca a das obras apresen
tadas ao XII Concurso Ga
lego de Banda Deseñaéla, a 
das últimas navidades· en 
fanzines, con máis de cin
cocentos ·~emplares. de 22 
países, ou a escolma .dQ Ca:
demo de Banda Port:Uguesa 

. qoe ven reflectir a evolu
ción do cómic no país vici~ . 
ño. Outras exposicións 
atendén á revista El Jueves , 
o debuxame de Ribeira Da
pastoras e o album c.olecti-

vo de Aníbál C. Malvar, 
Fausto C. !soma e Rober 
G. Méndez titulado No no-. 
me da amada marta .. Com
pletan a oferta o ll!ercadiño 
da BD, os sorteos de lotes de 
libros e i:ebeos e o ciclo de 
cinema e vídeo. Este ciclo 
ten lugar na· Casa da Cultu-
ra con pq.ses ás 8 do serán a 
partir do 5 de Outubro. Os 
filmes escofüdos son: para o 
Xoves 10 Porco Rosso (Xa
pón 1994J, Venres 11 O pe- ,
queno Nemo (Xapón-USA 
1993), o Sábado 12 remata 
q ciclo coa segunda parte de 
Erase outra vez (Franza 
1995). Para calquer cues
tión pódese chamar á Casa 
da Xuventude: Celso Emí:lio 
Ferreiro, 27. Teléfono (988) 
22 85 oo.· 

• EXPOSICIÓNS 

COLLA GES 

De Alfredo Alcain , Was
hinton Barcala, Ángel Bo
farull, Tono Carbajo, Al
berto Datas, Jorge Galindo, 
Gerardo Rueda e Esteban 
Vicente .. Na sá Marisa Ma
rimón até o 31 de Outubo, 
de 12 a 14 e de 18 a 21 h . 

• LEITURAS 

LIBRO ANTIGO 

A "Feira do Libro Antigo a 
de Ocasión, na Alameda 
até o 13 de Outubro. 

•MÚSICA 

X10 

O ciclo Swing en Oütono de 
Caixagalicia oferece a ac
tuación de Xío o Mércores 

· 16 ás-8,l5 do serán en Xo-
an XIII, 35. . , 

A Pontenova 
• EXPOSICIÓNS 

Al, CARME.LA . 

Por Talia Teatro o Sábado 
18 de Outubro. 

Pontevedra 
liCINEMA 

SEMANA CUBANA 

O Cine clube Pontevedra 
ven ~ompletar a semana 
aberta da cultura cubana da 
Asociación Amigos de Cu
ba, .~un ciclo de cinema cu-

ban0 que vai do LllflS 14 ao 
Venres 18 con· pases en ver
sión orixinal e .de balde, na 
sá de Caja Mádrid, baixo 
subvención da Federación 
de Cine Clubes. As fitas es; 
collidas: Direito de asilo 
(Cuba>México. 1978) de 
Octávio Cortazar inspirada 
nun texrn de Alejo Carpen
tier e interprc:;tada por Jorge 
Perugorria (Luns 14 ás 20 e 
ás 22,15 h); O elefante e a 
bicicleta (Cuba 1994) de 
Juan Carlos T abio interpre
tada por Luís Alberto Gar
cía , Liliam Vega, Daisy 
Granados e Raul Palomares 
(Martes 15 ás · 20, 15 e ás_ 
22,15); a popular Guanta
mera que dirixiu o ano pa
S-ado Tornas Gutiétrez Alea 
xunto a Carlos T abio, con 
Mirtha Ibarra, Raul Erengu
ren, · Jorge Perogurria e Pe- . 
dro Femández no repatto 
(Mércores 16 con pases ás 

· 19,45 e ás 22,15) . O Xoves 
· 17 ás 19,45 e ás 22,15 pasan 
· . duas mediamerraxes Mada

gascar ( 1994) interpretada · 
por Zaida Castellanos e · 
Laura de la U z, e dirixida 
por Fernando Pérez , e A 
onda na que actuan Xenia 
Cruz e Igor Urquiza, dirixi
qa en 199 5 por Enrique 
Alvarez. O Venres 18, de
rradeiro dia, ás 20,45 e ás 
22 , 15 h., pasan un vídeo 
documental de Estela Bra
vo, Os excluibles cubanos 
(57') sobre os miles de deti
dos cubanos que están en 
prisión en USA sen cargos, 
nen proceso nen asisténcia 
legal, nalguns casos até 10 
anos. Ao remate do primei
ro pase, ás 21,45 h . tetá lu
gar un colóquio. Para maior 
información chamar ao ci
ne clube .Pontevedra no 
(986) 85 95 84. 

•CULTURA 

CuBAENós 

Coléxio Oficial de Farma
céuticos de Pontevedra, 
Concello de Pontevedra e o 

~Consulado da República 
Cubana, colabora,n coa aso- · 
ciación cultural e ONG 

· Aµrigos de Cuba, que ence-'. 
tou o pasado Luns 7 unha 
semana cultural cubana con 
entrada libre n o Teatro 
Principal de ·20 a 22 h . O 
engado des te Xoves 1 O é a 
conferéncia As novas vivén
cias do Che Guevara con 
Anisia Miranda e Xosé 
Neira Vilas, comeza ás 8 e 
de seguido h aberá un coló
quio. Para ·rematar o Ven.res 
11, ás 8, celebran a ·Festa da 
Música Cubana e Galega 
coa orquestra internac ional 
cubana Clandestin:>s, o gru
.po galega Pai. da cana, o 
grupo de gaitas do Taller de 
Múska Tradicional e o 
zanfonista Xoán López. Du-

o rante estes dous dias tamén 
~ se poden visitar duas mos
z tras no Príncipal, unh.a de 
~ 
<( pintura Cubavive e ourra de 

Ainda chegan até. o Sábado 
12 as festas do patrón. Iste 
X oves 1 O actuan os Celtas 
Cortos no Pavillón Munici
pal e o Mago Antón na Pra
za de Santa Maria. O San 
Fro.ilán dos nenos oferece 
representacións na praza d<! 
Soidade: o Xoves 10 os mo
necos de Ángela e o Venres 
11 co obradoiro de títires de 
Birimbau. Os Castelos, Xo
romelos, Agarimos, Andai- . Como en Irlanda, a produción máis . recente do CDG está en LUGO do 1 O ao ·12 no Gustavo Freire • 

poesía. A mosrra de pintura· 
xunta na mesma sá cadros 
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Néira Vilos 
e Anísia 
f,\iranda 
dan unha 
conferéncia 
sobre o Che 
oXoves 

• 10 en 
PONTEVEDRA 
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Campus 
Stellpe, 

montaxe de 
Amulf Raine · 
noCGAC de 

SANTIAGO 

. -" 

de galegos e cubanos. Den
J:ro do apartado Pintura gale
ga 1968-1969 éstán Xaime 
Quessada, Luís de Dios, 
Rei~undo Pa~o, Virxilio, 
Xaquiñ Marin e Pérez 'Be- . 
·llas, entre oui;ros moitos . . 

. Noutro apartado, Pintura gc.r- . 
_ lega 1996 van· as obras mái$ 
recentes de Manuel Moldes, 
l.axeiro, Ruibal, N. Ferrei-

-ro, Saul Otero, Martí e P. 
Palomar. O terceiro con
xunto Pintura cubqna i 996, 
oferece obra de Delarra, .,. ' 

· Matamoros, Kesser, Orozco • 
e J. Valdés, por citar alguns .. 

. A exposición de poemas 
non é menos importante, xa 
que · oferece a oportunidade 
de ler no libro catrilingüe 
Hornenaxe ero Che inédito , 
no Estado xa que . o vetou • 
Fraga Iribarne en 1968 can
do era Ministro de informa
ción. Leva p~rtada de Seoa· 
ne, contraportada de Díaz 
Pardo, e poemas de Alei
xa ndre, Celaya, Brossa, 
Celso Emilio, Neira Vilas, 
Novoneyra, Ma:q"1.el .Maria, 
Ménd~z Ferrin, V. Mon·tal. 
bán, Yallverdi.í, Bousoño, 
A. Miranda, Aresti e ainda 
alguñs máis. -

-_Santiago 
• EXPO.SICIÓNS 

No PAIS DA AUGA 

Cadros de Baranga durante 
este mes na Fundación So
te lo Blanco de Santiago. 

. Abre de Luns a Sábado de 
9 a 13,30 e de 16 a 19,30 h. 

CAMPUS STELLAE 

·O Xoves 10, Arnulf Rai
ner inaugura a sua monta
xe Campus Stellae no pri
meiro andar do Centro Ga
lega de Arte Contemporá
nea. Ali permanecerá até o . 
8 ele Decembro. 

TRES DEBUXOS 

Obra de Perejaume ·a par
tir do Xoves :l O no Dobre 
Espácio so Centro .. Galego 
de Arte Contemporánea, 

CAMILÓ ÜTERO 

Conv-ocatór.ias 
SÁLON DE OUTONO . 

A Real Académia Galega de Belas Ar
tes da Nosa Señora do Rosário convo-

. ca, baixo a axud.a económica 'da Depli
tación da Coruña, o seu primeito sa
lón de Outono de pintura°. Pódense re
mesar obras de un máximo· de 2x2 m, 
.até o 20 de· Outubro para· acceder a 
un):).a dotación de 5.000.000 pta. 
Maior infonnación na académia: Praza 

· do pintor Sotomayor s/n. 1500i A 
Coruña. Teléfono (981) 2116 02. 1 

FUNGOS E COGUMELOS 

A Agrupación Micolóxica Poupariña 
organiza a VIII feira de funges e cogu
melos o vindeiro 1 tle Novembro nas 
Ponte$·: A feira ten un concurso de setas 
con:prémios que van das 50.000 ~s 
5.000.pt_a., para 0·que se poden apresen
tar as cestas de 9 a 10 da mañá no colé
xio de Santa Maria. E un concurso foto
gráfico aberro a fotografías de 18x24 cm. 

·de calquer interesado, que cheguen so-
.. bre canolina· e baixo.lema e plica antes 

do .24 de Outúbro. Os prémios p¡rra as 
fotos son un primeiro de 25.000, segun
do de 15 .000 e terceiro de 10.000 pta. 

Ü MAR NA HISTORIA 

Os Cursos Complementários do Outo-
- .no da Universidade de Vigo, compren

den o adicado aos vencellos entre o 
mar e a história do país que terá lugar ·~ 
en Cangas, do 23 ao 26 de Outubro, 
.baixo a ·coordenación de Anselmo Ló
pez Carreira e coa presenza de historia
dores de vários países. O primeiro en
contro O Mar e a história vai reunir na 
C:::ása da Cultura· de· Cangas as charlas 

de Anxci Acuña Piñeiro ("Arqueolo
·xia do Morrazo: primeiros povoado
r.es"), Francisco Alves ("Unha embar-

CART AZES DA FEIRA DO MEL e técnicas de mediación", vai destina
do a mestres e alunos de últimos cur
sos de maxistério ou estudos afins. Co
meza o vindeiro 22 de Outubro, e du
rará 20 horas que están homologadas 
pola Consellaria de Sanidade. A ma
trícula custa 5.000 pta., 2.500 para es
tudantes e parados. Para consultar 

. 1 

, cación do século XV") e Xosé Armas 
, · Cast~o ("Vivencia e wnstruciÓns profi

sionais mariñeiras da Idade Média: o 
exemplo de Pontevedra"). Tamén esta
i'án presentes. Staffan Mürling ("Em
barcacións tradicionais do Morrazo"), 
Dionisio Pereira ("Actividades marí
timas na -Galiza contemporá'neé), o 
próprio coo'rdenador ("A perda do mar · 
na história de Galiza") e Fernando 
Alonso Romero (A navegación adán

·tica na antigüedade") . A xornada de 
clausura canta con Elisa Ferreira Prie
gue ("O comércio marítimo medieval") 
e Xoán Carmona ("Cen anos de indús-

A AsociaciÓn de Apicultores de Boal 
(Astúries) convoca un concurso de.car
tazes para a décimo primeira feira do 
mel de Boal, a celébrar 9 ano que ven, 
dotado con 40.000 pta. Aceptan traba
llos inéditos de 70x50 cm. até o 31 de · 
Outubro de 1996. Maior infonnación 
no concello de Boa!: (98) 562 02 40. 

· máis detalles hai que dirixirse ao Se
minario: Basquiñas, 33-1 2 H, en San- · 
tiago. Teléfono (981) 56 19 56. 

' tria conserveira"). UIJ. amplo programa 
. ·que tamén abranxe os relatórios das co
. municacións. apresentadas sobre ar4ue

oloxia, anttopoloxia e hiStória. A ma
tricula (7.000 pta. ou a metade caso de 
ser estudante, parado, xubil'!do ou per
soal ~a universidadé) hai qu~ facela a 
primeiros de Outubro e cubrfr unhcr f¡; 
cha no teitorado, Secretaria dós cursos 
complementários: Op¿rto, l. Máis in
formación: Campus de Ourense, (988) 
25 11 11; Faculdade de Belas· Artes de 
Pontevedra, (986) 80 18 00; ou ef1 Vi
go .z:io Reitorado, (986) 81 36 26. 

PRÉMIO p ASTOR DlAZ 

O Concello de Viveiro convoca o ter
ceiro prémio literário Pastor Díaz, 
aberto a relatos de máis de 100 fólios a 
dobre ·espazo, _até o 31 de Decembro. 
Q gañadqr levará 500.000 pta. P\lra 
maior información hai que dirixirse ao 
Contello de Vivefro: Praza Maior,.l. 
Teléfono (982) 56 01 28. · 

•TEATRO 

A HISTÉRIA 
DE Liu BROWN 

CURSOS DE MONITOR E 
DIRECTOR DE TEMPO LIBRE 

A ·Escola . Atento e a Nau Catrineta 
conv0can dous cursos bficias para a 
obtención do título de monitores e di
rectores de actividades de tempo libre, 
qúe Clarán comezo o 19 de Outubro . 
As persoas interesadas p9den chamar 
ao (981) 58 00 33, ou pasar polo 68, 
32 andar, da rua do Vilar de Santiago .. 
Luns e Mércores de 11,30 a 13,30 e 
Venres de 18 a 20 h. 

MONOGRAFlA 
KARHEINZ STOCKHAUSEN 

O Centro Galego de Arte Contempo
ránea ten programado do 18 ao 21 de 
Novembro un seminário de análise :io 
redor da obra de piano de Karheinz 
Srockhausen, que impartirá Juan Pa
blo Arias e que contará con vários 
concertos. Para maior información 
chamar ao CGAC: (981) 54 66 12. 

EDUCAqON PARA A PAZ 

O Seminario Galego de Educación pa~ 
ra a F z organiza un curso titulado 
"Iniciación á educación para a paz e á 
resolución pacífica de conflítos: teoria 

A ESTRANA VlAXE 

CONCURSO FOTOGI\AFICO 

Enxeñeiros sen Fronteiras da Galiza ar
tella un concurso fotográfico baixo o 
lema Solidariedade, aberto a fotografias 
en branco en negro ou cor que respeten 
un tamaño mínimo de 18x24 cm. e 
máximo de 30x40, apresentadas sobre 
unha cartolina resistente ou similar. 
Hai tres prémios (40.000, 20.000 e 
10.EJOO pta) aos que se pode acceder até 
o 31 de Outubro enviando as fotos a 
calquer Delegación de Enxeñeria sen 
Fronreiras na Galiza. En Vigo na Escola 
de Telecomunicacións e en Pontevedra 
na de Forestais. As bases están expostas 
na Casa da Xuventude de Vigo: López 
Mora, 31. Teléfo_!1o (986) 29 48 06. 

CINEECO 96 
NA SERRA DA EsTRELA 

O Festival 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 amadore , 
espazos de exposición para as produ
cións dos afeizoados. Atenden no telé
fono (07-35138) 25 625.+ 

O ¡x;pular actor e humorista 
Carlos Blanco, volta levar á 
NASA, o primeiro espectá
culo de tranfonnismó gale
go. X6ves 10 e Venres 11 ás . 
Z1 h. coa entrada a 1.000 
pta., 600 para estudantes e 
.300 para tripularites. 

Un filme dirixido en 1964 
por Femando Fernán Gó- · 
mez, para a sesión do Mér
cores 16 do Cine clube Lu
mieré. Ademais o curto 
Ana e os Davis (1994. 15') 
qe Miguel Ángel Sánchez 
As 20,30 no Cine Salesia
nos. Entrada a 400 pta. . 

Ü TOLO DO PELO ROXO 

do PCE. Abre na Universi
dade Popular de Vigo bai
xo ·a organización de Es
querda Unida. Pódese visi
tar até o 14 de Ourubro de . 
12 a 14 e de 18 a 21 h. 

TRADJCION E 
MODERNIDADE 

~LADRAREMOS 

W. BARCALA HOMENAXE A AVILÉS 
DE T ARAMANCOS 

Por-Áncora Produccións, 
os dias -17 e 18 de Outubro 

· ~.ºTeatro Principal. 

Vig_o ___ _ 

De Vicen,te Minelli, o 
Mércores 16 ás 5,30 datar
de no auditório de Caixa- _ 
vigo. É un pase das sesións 
de psico-cinema que orga
nizan a Asociación Galega 
de Saude Mental xunto á 
Federación Galega de Fa
miliares de Enfermos Psi
quicos, a Asociación Doa e 
·O Cine clube Lumiere. 

Con iste título o centro 
Caixavigo abre a segunda 
entrega da mostra A arte 
galega na colección Caixa
vigo. Permanecerá abena· 
até o 27 de Outubro con 
case 50 cadros e 10 escultu
ras que van de 1923 a 1944. 
Abre de Luns a Venres· de 
18,30 a 21,30, Sábado de 
12 a 14 e de 18 a 21,30 
Domingos de 12 a 14 h. A Casa da Parra abre a 

tempada 96-97 cunha ex
posición adicada a unha 
das grandes figuras da arte 
iberoamericana co~tem
poránea, o pintor uru
guaio Washington 'Barca-

. -· 

•CINEMA 

CINEMA ESPAÑOL 
COMO SER INFELIZ E 

. DISFRUT ALO 

Abre a programación des
ta tempada do Auditório 
de Galiza, expuñendo 
obra ao pairo no treito 
que vai desde a Faculdade ' 
de Econói:nicas até o pró- . 
prio auditório. Pód.ens"e 
ver unhas 300 obras ep_tre 
debuxor, tapices, escultu
ras, pravados e cerámicas, 
baixo título A criación do 
mundo. Abre de Martes a 

,Domingo de '12 a 19 h., 
Luns pecha. Até finais· de 
Outubro. 

. la .( 1920-1993). A moma 
e<;mta con 32 obras que 
permanecerán aberras ao 

' público até meados deste 
mes. 

A galeria Sargadelos· de 
Santiago acolle únha mos
tra de fotografías de Ml!-ria . 
Esteiran, r..unha homenaxe 
ao <:;scritor Avilés de Tara
mancos. As fotos ilustran 
anacos da vida do poeta e 
a inda · se· completan con 
textos' de .máis de sesenta 

· escritores. A iniciativa é da . 
Fundación Celso Emi)io e. 

Os vindeiro~ títulos do ciclo 
Os novas dO cinema español 
do Centro Caixavigo: An· 
tártida de Manuel Huerga, 
para o Martes 22, e Entre 
vermellas .de Azucena Ro
~dríguez, o derradeiro filn).e, 
Luns 1'8. T ocl9s os pases son 
en versión orixinal no audi-

.1 lste xoves 10 ás 8 do serán 
no ·centro Caixavigo pasan 
en castelán o filme de En
rique Urbizu Como ser infe
liz e disfruta/o, dentro do ci
clo As mulleres -no .cinema 
da asociación Alecrin . A 
x~rnalista Maria Xosé ·Por
teiro fará a· apresentaciófü O ES,Ub2 DA· GAl..IZA DE

SE~ADQ PeR CASTEL.Aº 

EN INsl!NIA 2U 9iA VE1R9 
Chaveiro: · 

Prezo 500 pt,a .+ 160 pta 
de gastos de e.nvio 

Insignia: 
·PJezo 200 pta . 

Pagdmeoto a meio de selós de 
correos ou ingres~ na to.nia 

de Caixa Galicia 
2091 '0501 

683040001024 
Solicita a ~ántidade 

que desexes ao 
Apdo . . 1371, 

36200 de Vigo. 

a Fundadón Castelao. · 

•MÚSICA 

t:-JORGE BATISTA 
·- !. 

o trovador cubano ·oferece 
unconcerto o Xo~es 10 ás 9 

. da noite na Aula de Cultu- · 
· -ra de Caixa Galícia. Os be'- -

nefícios do concerto.van Ji: 
rixidos a Escala Vo·cacional 
~e Arte El Cúlambe cfa pro- • 
víñcia ~ubana· das Tü'nas. 

REAL F.11:.HA.RMONIA. 

O Xoves 1 O e ó 1 i ás 9 da 
noite no Auditório de Ga
liza. Dirixe· Maximino· Zu~ . 
malave, b prime\ro dia ·con • 
RudoH Buchbinder no -pia- · 
,ro e o segundo coa mezzo
prano .Teresa Berganza. 

CONCERTO D!DACTICO 

Coa Orquestra filharmó
nica de Moravia , o dia 23 
de Out~bro ás 11 da máñá 

i;tório do Centro Caixavig~ 
ás 8 do serán. As billéteiras 
xa abren ás 6 e a entrada. 
val 200 pta. Para maior iñ
formación pódese chamar 
a~ centro cultoral: (986) 22 

-3HO ou 43 11 33. 

Norge Batista en concerto 
na Aula de Cultura da Coi-

o HOME E o MEIO 

O Ch¡be "de Amigos da 
UNESCO artella un ciclo 
de ci,nema baixo o ·títulb. O 
home ~ o meio, con proxec- . 
cións no centro Caixavigo 

· ás 20 h. Os títulos escolli
dos: Ur~a de Nikita Mik~ 
hailkov (Yenres 11), Der; 
su. Uzala de Akira Kurosa
wa (Martes 15), tres fitas 
de·. animación de Frederik 
Bócl} O home qui plantaba 
árbores, Crack! e Ilusión. Os 
pases son en castelán. 

• EXPOSICIÓN$ 

DOLORES lBARRURl 

Pasionaria: paix6n e liberda
de titula a mostra biográfi
ca que.celebra o centenário 

_ no A udi_tórjo c;!e .Qaliza. · ______ . _____ ~ go nªcj1!.1~r~to ~~ milifante 

· ISABEL RUEDA 

Expón obn~ na galeria Ba-. 
celos até ·o 28 de Outubro. 

25 ANOS DE SIRO 

. A Nova Sala de Exposi
ción Caixavigo expón obra 
do habitual .colaborador de 
La Voz de Galiéía, Siro Ló
pez. Até o 15 de Ou~ubro. 

CARRA CELAS 

Expón na galeria Sargade~ 
los de Vigo. Abre ate o 25 
de Outubro. ' 

·A COR DA LUZ 

Cadros de Javier Garaiza; 
bal-na galeria Alameda, até 
o 24 de Outubro. Abre de 
Luns a Venres de f1 a 14 e 
de 18 .a 21 h. Sábados de 
12 a 14 h. 

Isabel 
Rueda e 
Carracelas 
expoñen en 
VIGO nas 
galerías 
Bacelos e 
Sargodelos 
respeitiva
mente 

. ·I 

e 
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The Chieltains 
e Carlos Núñez: 

en VIGO o 
Domingo 13. 

Á direita, 
Paddy 

Moloney 

ANOSATEUA 

•••••••••••••• .... ~~··············~······~·····~········~··· ····· 
ANSI.OMETRIÁ 

Ánxel Cerviño realizou 
entre 1995 e 1996 unha sé
rie de lenzos con técnica 
mista que agora agrupa bai
xo o n.ome de Ansiometria, 
e que expón até o 29 na sá 
Ad-hoc de Vigo. Abre con 
horário de 11 a 13,30 e de 
18 a 21,30 h . de Martes a 
Venres, Luns de 18 a 21 h, 
e Sábados de 12 a 14 h. 

DA SILVA 

REAL FILHARMONIA 
DE GAUCIA 

O Venres U ás 20,30 no 
centro Cai¿cavigo. A or-. 
questra seguirá a Maximi
n o Zumalave para inter-

·pretar un programa de Be
ethoven. 

ALASDAlR FRASER 
BAND 

·vilagarda 
• EXPOSICIÓNS 

SAUL OTERO E Lors 
MAGARIÑOS 

Duas mostras inev itábeis . 
Bestiario de Saul O tern e 
A pira e o mar de Ons de 
Lo is Magariños, até o 30 no 
pub Pórticos de Vilagarcia. 

Ribadeo 
O colaborador do BIX (Bo
letín de Información Xuve
nil) expón cómics na Casa 
da Xuventude, a té o 16. 
Abre de Luns a Venres de 
10 a 14 h. e de 1 7 a 20 h . 
Sábados de 10 a 13 h. 

• FEIRA 

VIGOFEIRA 

A banda escocesa actua o 
Sábado 12 ¡ís 22,30 no cen
tro Caixavigo. Entradas a 
1.500, 1.300, 1.100 e 900 
pta. Billeteira telefónica no 
(986) 20 80 51. 

•MÚSICA 

SINFÓNICA DE ÜALIZA 

Esta fe ira atende a vár'íos 
tipos de industria, desde 
perruqueria a calefaccións. 
En Cotogrande desde o 5 e 
até o 13 de Ourubro. 

MUSCA ÜEPICT A ' O Venres 11 ás S,3 0 n a . 
lgrexa de Santa Maria en 

As VOCES DO PASADO 

En concerto o Venres 11 ás 
9,30 da noite no Amordis
cos. Entrada 300 pta. 

Ribadeo. · 

Porto 
•MÚSICA ALBATROS 

•TEATRO 
Un estudo dos petroglifos, 
Jos galegas e do resto do 
mundo, con calcos, fotogra
fias e textos, adia o seu pe· 
che até o 13 de Outubro na 
Casa das Artes. Os textos 
aportan intcrpretacións a es
tes debuxos de pedra, a can
ta de comparar os galegas 
que son os máis abondosos 
do mundo, irlandeses, bre
tóns, gaélicos e escoceses, 
cos outros máis modernos, 
os amazónicos. O Museu de 
Castrelos, organizador da 
mostra, defende que son vi
sións recurrentes ante unha 
mesma sustáncia estimulan· 
te. O Venres 11 ás 8 do se
rán no segundo andar da 
Casa das Artes, terá lugar 
unha mesa redonda con Xo
sé M1! Bello (Museu arqueo· 
lóxico da Coruña), António 
Peña Santos (Museu Pro- · 
vincial de Pontevedra), Pa
blo Novoa Álvarez ( C~nrro 
Kuayu de Venezuela), Javier 
Costa Gobema (Sociedade 
Arqueolóxica Viguesa) e 
Xosé Hidalgo (Museu Qui
ñones de León de Vigo). O 
horário é de Luns a Venres 
de 11 a 14 e de 1 7 a 21 h. 
Sábados de 17 a 21 h. e Do
mingos de 11 a 14 h. 

THE CHIEIT AINS E 
CARLOS NUÑEZ 

Na sua xira polo camiño de 
Santiago veñen a Vigo o 
Domingo 13 ás 19 e 21,30 
h. no centro Caixavigo. As 
entradas van a 2.500 e 
2.000 pta. 

Blues e rock desde Irlanda, 
o Sábado 12 ás 8 do serán 
no Nova Olímpia. entrada 
700 pta. 

Erxo ATLANTrcó 

O Teatro do Noroeste en 
colaboración coa Cámara 
Municipál de Viana do Cas
telo, está a organizar no Te
acro Sá de Miranda, o I Fes
tival do Eixo Atlántico co 
gallo de profundizar nas re
lacións entre Galiza e Norte 
de. Portugal. Todo o mes de 
Ourubro fica ocupado éon 
representacións de compa· 

•TEATRO 

AEsMORGA 

FREIXO ROCK 
Sarabela Teatro interpreta 
unha peza fundamental da 
literatura galega e da obra 
de Blanco Amor, baixo a 
dirección de Ánxeles Cuña 
Bóveda. O Sábado 19 no 
centro Caixavigo. 

Volta iste Venres 11 e Sába
do 12 con actuacións no 
Monte dos Pozos (Valada
res). O Venres acruan Boí· 
kot, Nocheni, The Feixons, 
K.G. Ben, Kans de Palhei
ro e Knock Out. O Sábado: 

LADRAREMOS 

' ñias da Galiza e de Portugal. 

Porretas, Disturbio, The 
Menciales, Podridos, Kaos 
e Oxtiax Ke Te Pariu. Os 
concerros comezan ás 9 da 
noite con entrada libre e di
reito a acampada. 

Por Áncora Produccións, 
Xoves 10 ás 20,30 e Venres 
11 ás 22,30 h no auditório 
de Caixavigo. O gÜión e a 
drirección son de Gustavo 
PemasCora. 

Participan Produccións Te
atrais do Sur (Pontevedra), 
Artello (Vigo), Filandorra 
(Vila Real), as compañías 
santiaguesas Chévere, Ollo
rnol tran via, Teatro do 
Aqui, Teatro do Noroeste 
e T~tro Matarile, a Com
panhia de Teatro de Braga, 
Seiva Trupe do Porto, Tea
tro do Noroeste ·de Viana 
do Castelo, e ·o Centro Dra
mático Galega. E .ainda os 
dias 11, 12 e 13 celebran a 
segunda parte do congreso 
teatral da Galiza histórica 
que comezou n o mes de 
Agosto na Mostra de T eatró 
Cómico de Cangas.• 

ÜOLGOTHA Azos DE ESGUELLO 

Concerto heavy e death con 
Golgotha de Mallorca e 
Sufer Age de Ourense. O 
Sábado 12 ás 21 h. no bar 
Anoera (Gregario Espino, 
lZ). Entrada 300 pta. 

Venres 18 ás 10,30 n o 
centro Caixavigo o grupo 
Trasnada interpreta a 
obra de Euloxio R. Ruibal, 
baixo a dirección de Froi
ña Garcia. 

Anúncios de balde 
• Axuda ao Terceiro Mundo 
(ATeM). Nova asociación solidária . 
Gran Via 11 2. Local 17. Galerías Cas
tañal. Vigo. Tino. 986-470357. Próxi
mas campañas de axuda a Cuba e 
Colómbia. Colaboracións no Banco 
de Santander. Axéncia 8 . Entidade 
970. Canta 59550. 

• Se desexas recever o N2 1 de 
Abrente, voceiro de Primeirs Liña 
(MLN): "Por un partido marxista revo
lucionário. Por unha organización de 
liberación nacional", Podemos as mu
lleres estar onde se toman as deci
sións?", .. . escreve para o apartado 
760 de ComRostela, incluindo o teu 
enderezo e un selo de 35 pta. 

• Nativa dá clases· de francés a 
calquer niveJ . Interesados contactar 
co teléfono 22 80 33 ou co apartado 
de correos 709 , 15080 da Coruña. · 

• Buscamo.s colaboradores para 
urna campanha em favor do uso do 
galega na Estac;ao de auto-carros 
de Lugo, só falam castelhano por me
gafonia. E convidamos a fazer outras 
campanhas semelhantes: estádio de 
Riazor, etc. A falta duma política clara 

. dos chamados partidos nacionalistas!? 
1 

resporidemos nos! Escrevede a Reno
' va9áo. Embaixada Galega da Cultura. 

Apartado 24034. 28080 Madrid. 

•Volvemos empezar as aulas de 
francés, bretón e galés. Profesores 
licenciados en filoloxia, nativos . Ta
mén facemos traducións francés-ga
lega-español-inglés . E para curio
sos/as e apaixoados/as, chinés para 
principiantes. Rua de Enfesta, 11-2Q. 
Santiago. Teléfono (981} 57 35 84. 

• Aluga-se apartamento-estúdio, 
com calefac9orr:i e agua quente, ban
ho com banheira, dalhe o sol, ideal pa
ra estudante. Gastos de comunidade 
incluídos: 36.000 pta. Rua Esperanto, 
2-12 D. Vigo . Teléfono (986) 41 51 36. 

• Particular vende piso en Príncipe 
(Vigo). Reformado. 120 metros cadra
dos. 19.500.000 pta. (986) 22 71 16. 

• A Asociación de Viciños Oza da 
Gaiteira-Os Castros, ten no seu lo
cal (Mercede, 56) unha folla das ale
gacións ao Plan Especial do Porto 
da· Coruña para os que queiran asi
nar até o dia 28 do mes de Setem
bro. Poden facelo de 9,30 a 1,30 e de 
4,30 a 8 . As alegacións fan referéncia 
ao circuito pechado para os ,graneis 
vexetaís ou sólidos, a paralización do 
grande Porto Carboeiro no medíp da 
bahia, a criación dun porto exterior 
para mercadurias perigosas , tóxicas, 
insalubres P. molestas, a apertura do 
portó ao naso bairro desde a Palloza 
a Oza, asi como ao incumprímento de 
toda a normativa ambiental sobar do 
tema. Calquer información ou dúbida 
chamen ao teléfono : (981) 29 81 22. 

• ~ quere's colaborar nos campa
mentos de paz que rodean ás com!J· 
nidades ihdíxenas en Chiapas coñe
cendo a sua realidade e, ao mesmo 
tempo, contribujndo a presionar para a 
retirada do Exército mexicano, infórma
te no teléfono das Brigadas de Traba
l/o Solidário de Barcelqna 9.3-443 43 
92, ou na Galiza, na Tenda Solidária .:, 
Arao, Elduayen 8. 36~020 de Vigo. . · 

un obradoiro de permacultura, é di
cer, o deseño de sistemas de vida 
ecoloxicamente viábeís. Se tedes ex
periéncia en horticultura, agricultura 
biolóxica, arquitectura bioclimática ou 
actividades semellantes; se tedes in
quietudes simplemente , escribide a : 
Xosé Manuel L. Novas . Romil, 9-2º 
direíta. 362020 Vigo . 

•A revista electrónica Synapsis 
aberta na Internet abranxe música, 
cinema, banda deseñada e tamén ar
tigas de opinión social, política, ·etc. 

· Envia a tua colaboración polo e-mail 
a casdeiro@encomix.es e visita á•re
vista no enderezo http://www.enco
mix.es/symapsis. 

· • Fanse traballos de reformas e 
pintura a prezos económicos. ,Cha
mar ao (986) 48 35 38: 

•Véndese óleo paisaxístico de Be
llo Piñeir~ . Teléfono. (982) .12 80. 47. 
Pergunta.r por Xosé Antónlo. . 

• Oferécese muller para coidar an
ciáns, doéntes e nenas. chamar ao 
(986) 48 35 38. 

' .... _~ "'·~ 
• Falcatruada Zínit!!! Ja em :prepa- ,,. 

• Vendo 90 accións de A Nosa Te
rra. a 4.00Q p.ta cada unha.por preci
sar urxentemente o diñeiro.Teléfono 
(986) 26 40 57. 

· ra9om o NQ 1, segunda er;i1rega deste. . • Alúgase piso céntrico en Vigo . 
fanzine artesanal e subversivo . Acei- . Teléfono (986) 22 89 76. 
tamos as tuas colaboragons: biogra
fias de gruposmusicais, artigas e 
cria9om literária. Envía-nos as tuas 
aporta9ons a: Ramiro Vidal Alvarinho. 
Viouteiro , 5. 1517'9 A Coruña. Só 
aceitamos colabora9ons ein galega 
ou em Portugués. Agardámos-te !! ! 

• Filóloga inglesa imparte clases 
moi económicas a todos os níveis. 
Chamar ao (986) 48 35 38. · 

• Busco xente interesada en facer 

• Alúgase piso eri Vigo para estu- -
qantes . Catro cuartos, exterior, eco
nómico e ben comunicado . Informa 

_Emílio no (986) 42 06 87. 

• ·Véndese televisor Grundig de 
21" en color e cqn mando . De rega
lo mesiña metálica. 45 .000 pta. Ar
mário de piñeiro de duas portas e alti- . 
ño frontal de madeira maciza. 30.000 
pta. Chamar ao teléfono (986) 22 01 
63. Jorge Pérez . A/Placer, 12. Vigo .• 

Encrudllada XOAN COSTA 

7 

11 

114 

HORIZONTAIS: 
l. Cambia unha cousa de sibo 4. Ten cariño 7. Parte 
final do brazo 8. Vestido que poñen as p~rsoas dunha 
orde re lixiosa 11. Triturabas 12. Que fa i mal 14. Afon
so Daniel Rodríguez ... 15-. Que ten moita extensión 19. 
Comas mentiras 24.' Rala en alto ·a un público para o 
convencer de a lgo 25. Paso dun carpo do estado sólido 
ao líquido 26. Amarra 27. Temor, receo 28. Conxunto 
de dous obxectos da mesma especie 30. Venda pública 
ao mella r postor 32. Lugar onde hai grandé cantidade 
dun mineral ou de auga 33. Queixarse 34. Bolsa grande 
35. Que non ten compañía 36. Noticia ou advertencia 
que se comunica a alguén. 

VERTICAIS: 
. l. Muller'gue deu a luz. un ou máis fillos ou fillas. 2. 
Xunte, reúna 3. Exprescó n para manifestar sorpresa 4. 
Parte do chapeu ou do tellado. 5. Símbolo do minuto. 
6. Suxeito con cordas 7. Contracción do pronome 
persoal 9 .. Ao revés, entrega algo a alguén 10. Ao re
vés, que non ten ·compañía 11. Nome de varias espe
c-ies de carnívoros 13. Peza musical dunha ópera que 

.canta unha soa voz, no pltJ!al. 16. Establecemento en 
que se aloxan viaxeiros 17. No plural, extensión de 

-area a nivel do mar 18. Pelo da ovella e doutros ani· 
rrtais 19. Home que non fala 20. Ensino Secundario 
Obrigatorio- 21. Ao revés, prefixo con significado ne
gativo 22. Asunto, opinión ou lugar común 23. De 
estatura inferior ao común 25. Mercado 26. Ao revés, 
nota musical 27. Peza dentar_ia 29. Batraquio moi fre
cuente en pozas, lagoas e regos 31. Ligo, ato, stixeito 
32. Contracción de pronome persoal , no plural 34. 
Adverbio de afirmación. 
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Instalación do centro en Vigo. 
las Sauces conta outro coléxio 
na cidade de Pontevedra 

co 

Os alumnos critican que tóme do sistema anglo-saxón a disciplina, pero non· a liña pedagóxica 

Los Sauces, ·un modelo de coléxio privQdo 
* M. VEIGA en Irlanda, através dun único Rotación do profesorado nos internos por habitación. 

coléxio situado a vinte quilóme-
Os recortes orzamentários tras de Dublin. Os rectores do coléxio desta- A presión económica, caracte-
ao ensino público e o seu can a importáncia que se lle ou- rística dos centros privados, ten 
consecuente deterioro, real- O centro de Vigo, aberto hai torga ao inglés, as notas logra- como consecuéncia a demanda 
zan en contrapartida, cada dous anos, canta con 500 pra- das polos alumnos na selectivi- laboral de persoal sen titulación 
curso que comeza, o papel zas e a mensualidade, a média . dade e a "posibilidade de esco- e remuneración máis baixa. 
do ensino privado. O Colé- pensión, supera as 50 mil pe- ller aos alunes e aos profeso- F-ontes laborais dénunciaron 
xio L·os Sauces, con dous setas. Canta con aulas, labora- res, o que non poden facer os nalgunha ocasión a caréncia de 
centros en Galiza, tres ·en tórios, pavillón cuberto e can- públicos, nen os concertados". contratos laborais no caso de 
Mad_rid e un en Irlanda, e cla- chas deportivas, o que con- A seleción de docentes exixe parte do persoal que acampa-
ses desde os dous anos até o trasta-coa escasez de instala- unha dedicación contínua ao ñaba aos alumnos nos autobu-
COU, é un dos máis coñeci- cións deste tipo que era paten- coléxio, sen remuneración de- ses de recollida. Antigos alum-
dos dentro da marca do "en- te até o ano pasado no centro horas extras, o que dá lugar a nos do coléxio apontan tamén á · 
sino de calidade" que outros de Pontevedra. unha contínua rotación de pro- baixa calidade da alimentación 
pre·firen chamar de "elite". fesorado que impide a consoli- e ao feito de que "se tome do 

A apertura en Vigo foi causa dación da liña educativa e unha sistema educativo anglo-saxón 
O grupo·que comanda Gonzalo dunha polémica coa universida- deserción de alumnos, notábel o modelo disciplinário, pero non 
Otero Alonso, fundador e direc- de. Xosé Barreiro Somoza, vi- xa nos dous últimos anos no a liña pedagóxica". 
tor xeral, comezou a sua andar- cerrector, acusou daquela a Los centro de Pontevedra. 
na cunha garderia infantil na Sauces de "abrir unha estrada Goníalo Otero estima en mil 
aristocrática colónia do Viso en e ocupar terreas da üniversida- Tamén as deficiéncias infraes- millóns de pesetas a cantidade 
Madrid. Actualmente posue ou- de para un aparcamento". truturais son notórias, pésie á investida nos dous coléxios 
tro coléxio no bairro da Morale- sua catalogación como centro que_ posue na província de 
ja da mesma cidade. En 1991, A radicación en Galiza de dous de élite, tanto na biblioteca, far- Pontevedra, parte da cal foi de-
coincidindo coa posta en mar- centros é destacada por Gon- mada case en exclusiva por li- dicada a gastos de promoción 
cha dun terceiro -eentro en To- zalo Otero quer;i lembra que "un bros agasallados polas edito- en prensa e vallas publicitárias. 
rrelodones, tam~n na capital é galega e leva dentro a cha- riais, como no tamaño das cla- Un dos seus lemas máis coñe-
española, inaugurábase o cen- mada da terra". Afirmación que ses (a promesa de "grupos re- cid os foi o de "Para estudiar, 
·tro de Pontevedra. En Setem- sen embargo contrasta coa ducidos" formurada polo seu di- ya no hace falta ir a Madrid''. 
bro de 1994, Los Sauces abria proibición ao profesorado de rector non se cumpre na prácti- Non por azar a obsesión dos 
as su as portas en Vigo. ·A ·ca~ empregar o idioma galega no ca) e mesmo a convivéncia, propriétários é, sen dúbida, a 
dea está implantada asemade interior do centro: nalguns casos, de catre alum- imaxe pública do coléxio. + 
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Buenos Aires • • • • • • • • • 115.000 ptas. Quito • • • • • • • • • • • • • • • 128.000 ptas. 
Sáo Paulo/Rio •••••••• 85.000 ptas. Milano ••••••••••••••• 58.000 ptas. 
S. José .••••••••••••• 115.000 ptas. Amsterdam ••••••• . • ••• 58.: 00 ptas. 
Toronto ••••••.••••••• 89.900 ptas. Bogotá ••. •••••••••••• 110.000 ptas. 
New York •••••••••••• 82.000 ptas. Asunción •••••••••••• 120.000. ptas. 
London •.••••••••••••• 36. 900 ptas. . Montevideo •••••••••• 120.000 ptas. 
Santiago de Chile ••••• 115.000 ptas. Fl~ren~a •••••••••••••• 69.000 ptas. 
Paris •••••••••••••••• 29.000 ptas. Roma •••••••••••.••• 58.000 ptas. 
Lima ••••••••.••• _ • • • 115.000 ptas. Frankfurt •••••••••••• 58.500 ptas. 

-SÓIDA-
Buenos Aires •••••••• : . 77.000 ptas. 
Sá~ Paulo/ Rio ••••••• 69.000 ptas. 
Amsterdam ••••••••••• 39.000 ptas. 
Paris ••.•••.•.••••••• 19.900 ptas. 
Genéve ••••••••.••••• 37.000 ptas. 
Frankfurt •••••••••••• 37.000 ptas. 
Zurich ••••••••••••••• 36.900 ptas. 
Colonia ••••••••••.••• 47.700 ptas. 

Servizo personalizado con transporte ao a~roporto e asisténcia ~embárque sen cargo 

/~ --=-1 
MINHO EXPRESSO 

V 1 A G ·E N S 
-~ SAIDA DO PORTO 

TELF. (07 - 351S1) 82 48 93 - FAX 23 798 -VALENCA DO MINHO .- , ~ 

. C~tnpos 

de minas · 

XosÉ A. GACIÑO 

Da igual que sexan so, 
cialdemócratas ou ne, 
oliberais, ·fundamenta, 

listas ·dunha relixión ou dou, 
tra, demócratas de toda a vi, 
da ou conversos de últ ima 
hora ... Parece que os gover, 
nantes sempre tenden a coar, 
tar, en maior ou menor medi
da, as liberd ades dos cicla, 
dáns. Din sempre que é polo 
noso ben (fa ltaría máis), para 
protexemos da maldade do 
mundo, que sempre son a 
do outros. 

A re tricción cheg n p lo 
mái diver o camiño pre, 
textos. A eguridade do Esta, 
do, por ex mpl , c ncepto a 
manexar fronte a supo t 
inimigo externos, pero que, 
mi terio amente, deri a cara 
a mecanismos de control dos 
cidadáns e da ocultación i , 
temática de determinada ac, 
tividades cando meno "ale, 

_ gai " da forza repre iva . 
Ou, por outro exemplo, o 
mái temo propó it de pro, 
texer á infáncia e á mocidade 
da "tele-lixo", a partir do al 
empezan a tecer unha or, 
prendente trama de censura 
prévia (e todo isa, ademái , 
cando algunha televi ión 
públicas non se privan de 
programar película e ·érie 
que presenten como heroL a 
policía xu ticieiro que al:. 
tan a norma legai que 
"protexen" ao delincuente : 
coerente , de poi de t do, 
coa resi téncia a colaborar no 
e clarecement do: GAL). 

Pero o problema n n e limit 
a p der. Os expertos da glo, 
balización e do p n m nt 
únic (x abeltl, da li ercla, 
de d mercad e d apita!), 
as recurrente tend 'n ia pu, 
ritanas de integrista d t da 
ca te e ate o e crúpu l e, 
mánticos dos pr gre "poi íri, 
camente c rrect ", entre u, 
tr , contribúen tambén a e, 
mentar de minas o campo 
da liberdade de información e 
de opinión.• 

VOLVER AO' REGO 

Hai trmta anos El Progre, 
so de Lugo incluía na 
sua última páxina unha 

sección titulada La vida es así. 
Ali dábase notícia da vaca na, 
cicla con duas cabezas e do se
ñor ileso despois de cair dun · 
quinto piso. Alguns leitotes es
taban convencidos de que todo 
aquelo inventábao o redactor 
xefe, para aliviar o tédio infor, 
mativo que producia a censura 
franquista. Agora o incríbel e o 
anecdótico -.retorna con máis 
vigor aos xomais.. Quizá é sín, 
toma de que, outra vez, algo 

, impDrtante se nos está a ocul, 
tar. E non seria estraño, ao fin 
e ao cabo o ministro de infor
mación e turismo é o mesmo. • 
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