
Ramón Samp~dro gaña a batalla 
a prol da eutanásia 

~-----13~~~~~~-

A Deputación de Pontevedra 

contrataba a dedo 

Nené González: 
"Tiven ameazas 

de morte por criticas 

á contaminación 

de Celulosas'' 

Susana Seivane, gaiteira: "É bo que os grupos 

folk recuperen a voz" 
------26~~~-~--

o presidente basca pide 

que se negócie con HB 
~~~---~~-10~~~~~-- ---9--- ~-----15~-~--~-

15DEXANEIR0•1998•ANOXXl•IVXEIRA FUNDADO EN 1907 Nº813•200PTA 

Fraga rectifica o dita hai un ano e pédelle aos gandeiros que paguen.a supertaxa 

Os proclutores de leite cortarán as estradas o dia 20 
O próximo Martes dia 20 non se poderá circular por estrada na maioria do território galega. Os gandeiros teñen pre
visto cortar as principais vias de comunicación en protesta pala multa por "exceso de produción" imposta pala UE e 
o governo central. A Xunta de Galicia que hai un ano mostrábase contrária á supertaxa agora di que hai que pagar. 

A-teima da Conselleria 
de Educación e o ridículo dalguns 

xoma1s 
A Conselleria de Educación ven de recurrir ante o Supremo, unha 
recente senténcta do Tribunal Superior de Galiza que anulaba o arti, 
go 4 do decreto sobre isención da matéria de Língua galega. O citado 
artigo, que estabelecia que poderian obter a isención de galego o 
alumno~ con deficiéncia auditivas, fora recorrido pola Plauiforma polo 
Ensino en Galega ao considerar que privaba a unha érie de alumnos 
do dereito a coñecer a sua língua. Agora, o descontento da Consella, 
ria coa senténcia do máximo tribunal galego e o eu recu ant o 
Supremo mostra, segundo a Plataforma, "un intento de reafirmar a 
vella tentación _de converter a língua galega e.n matéria ional 
cuestionando asi a sua obrigatoriedade como matéria de ensin . 

LA CATEDRAL Y EL NIÑO 
Eduardo Blanco Amor 

Reedición da mellor novela en . 
castelán de Blanco Amor, 
unha brillante e coidada narración 
ambientada no Ourense 
de principios de século. 

ga_l 1a , 

O portavoz do PP 
en Ares intentou . 
impedir que a Garda 
Civil liberase 
a seis concelleiros 
secuestrados 
O Ministre do Interior Ja ime 
Mayor Oreja deberá responder 
palas irregularidades ocurridas 
o pasado 29 de Decembro no 
pleno do concello de Ares, ne 
que foron secuestrados durante 
tres horas por un grupo de ve
ci ños os seis concelleiros do 
grupo de governo. O delegado 
do governo en Galiza, Xan Ma
nuel Diz Guedes, foi acusado 
polo PSOE e o BNG, partidos 
coaligados que sosteñen a al
caldia, de manipular "partidaria
mente" á Garda Civil. (Páx. 11) 

Ferrol permanecerá 
incomunicado 
durante un mes 

'::t "Son de Ferrol, pero traballo en 
~ Fene e co turno partido só teño º hora e média para xantar. Antes 

-----"--""'-............ '"""""'"~ ........ ..- <( en cinco minutos desprazábame 

Xunta e Académia ·ordenan a supresión do 
seminário que elaborou o Mapa Lingüístico •. 
Manuel Regueiro Tenreiro, director xeral de Política Lingüística gasta
ba de responder aos críticos coa sua política lingüística que eles non 
tiñan bos dados e que "xa verian !" cando se dese a coñecer o Mapa 
Lingüístico que estaba a elaborar o Seminário de Sociolingüística, 
adscrito á Académia Galega. Unha vez saido á luz o primeiro dos 
seus tres volumes todos os cidadáns poideron saber, através dun ex
tenso traballo de campo, que, de seguir as causas como estaban, o 
naso idioma desaparecería en duas ou tres xeneracións. Regueiro 
Tenreiro, moi descontento cos dados, limitou a difusión pública do 
segundo e terceiro volumes, nos que se corroboraban e ampliaban 
os dados anteriores e mesmo se daba canta da postura da imensa 
maioria da povoación favorábel a unha política activa a prol do gale
ga. A Académia Galega, que paradoxicamente anunciara -semanas 
atrás unha renovación, ven de pechar o Seminário. Moitos estudos 
quedan a meio facer é u ~ha ampla base de dados fica inutilizada.+. 

á casa para comer, pero agora 
VOL\, ter que quedar do lado- do 
trabMo. Na rádio están dicindo 
que o tráfico está restabelecido 
pero xa levo case que hora e mé
dia de caravana", explicaba Anxo 
Lago. Un temporal con refoladas 
de vento de máis de 140 Km por 
hora viña de provocar horas an
tes que a plataforma petrolífera
Oiscoverer Enterprise, atracada 
no peirao de Astano, rachase 
amarras e fose á deriva abor
dando a ponte das Pias. (Páx. 4 
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As multas e~té_n_qenas ao maior número de gandeiros para amedoñalos 

'lt\entres Fraga sexa presidente non se pagará 
a. supertaxa láctea', prom~ti~n hai un ano 

desde Agricultura 
-O- A. EIRÉ - _PAULA CASTRO 

Hai agora un ano, o 13 de Xaneiro _de 1997, dous dias antes da tractorada, o conselleiro de Agricultura Pérez Vi
dal afirmaba que "mentres Fraga sexa presidente non se pagará a cuota láctea". Agora o discurso mudou. Desde 
a Xunta fálase de hai que cumprir a lei e ser solidários cos europeus. Para desmobilizar aos gandeiros presíonase 

, a empresas, cooperativas e sindicatos (Leandro Quintas xustifica palas presións a negativa da USAG a apoiar a 
movilización), prometendo montes e mareas de axudas sen que se teñan pagadas as prometidas con anterioridade. 

· ministra_ de Agricultura e Pesca, -
Loyola del· Palacio, afervoada ad
miradora de Fraga lribarne, asis·
te en Galiza a canta festa e rua
da organiza o-seu partido, o PP. 
Pero cando a entrevistan nunha 
emisora (lñaki Gabil.ondo, Cade
na SER ) e lle perguntan cales -
son os principais problemas que 
lle preocupan do agro, afirma 
que son os do aceite e os do plá
tano de Canárias. Nunca fala do 
problema lácteo, pésie a que, ne
sas 24 horas, tivera unha reunión 
con Fraga. Por iso desde o B_NG 
lle reclaman igual trato que eses -
dous productos que tanto desa
cougo lle causan. 

Que foi o que mudpu no PP 
.nesta década? Mentes Aznar 
non estivo na Morn;:loa Fraga 
sempre prometeu que non se 
pagaria a cuota láctea e, mesmo 
.nalgunhas mobilizacións a Con
se l laria de Agricultura apoiou 
aos productores. Cando o go
verno -galega ollou que o P.P 
conqueria o governo central, 
Fraga afirmaba que era o último 
ano que se pagaba. Ao mesmo 
tempo, dáballe marxe a pas.ar Tractorado celebrada hai un ano. Daquelas o Xunta prometio que non se io cobrar a supertaxa. 

as eleicións autonómicas. 
A. IGLESIAS 

Agora, sen agardar os recursos, 
sen resolver as irregularidades 
manifestas, governo central e 
Xunfa abrigan ás empresas a re
ter o importe das multas aos 
gandeiros, dun xeito intensivo e· 
indiscriminado, levando a própria 
consellaria a campaña do PP a 
pral das c,uotas: O PSOE, pala 
sua banda, está agora en contra. 

Multas sen critério · 

As organizacións agrárias sina
lan as numerosas , ilegalidades 
que se producen na recadación 
da multa e nos tipos de compen
sación que se lles fan aos produ
tores sobrepasado.s. O artigo 2 
do Real Decreto 324/94, que es
tebele~e as fórmulas para deter
minar a contia das sancións ten 
en canta dous critérios: unha pri
meira compensación a nível de 
primeiros compradores e unha 
segunda compensación a nível 
estatal, que se asigna de forma 
proporcional a cada gandeiro: 

Roberto Garcia, secretário xeral 
de Unións Agrárias explica que 
"hai tal volume de erras que a 
primeira compensación non se 
pode facer. Hai erras de DI o 
·que provoca que haxa gantlei-

. ros. que fixeron transteréncias 
pero que figuran sen cuota, hai 
pri.meiros compradores que non 
teñen cuota pero que figuran co-

mo que si a teñen ... por iso , ao 
facer esa primeira compensa
ción aparece totalmente distor
sionada e ilegal, porque por un 
erro da administración estáselle 
imputando u.nha multa a 'gandei
ros que non d,eberian levala". 

Canto á segunda compensación, 
Garcia sinala casos de grandes 
produtores · aos que se lles chega · 
a compensar un 164% ·mentres 
que a outros só se lles compensa 
o 4%. "Esto demostra que non se 
atende a critérios de proporciona
lidade, como di a Lei, senón en 
función do sobrepasam·ento de 
cada gandeiro. Dalgún xeito con
dónase 11 e máis· multa ao que . 

_máis incumpriu o sistema de cuo
tas". Os sindicatos do sector en
ténden que diste xeito estabelé
cense agrávios comparativos en
tre produtores, mesmo traballan
do c_oa mesma -empresa. O se-

. cretário xeral de UUAA asegura 
que o problema radica en que en 
lugar de seguir a lexislación, des
de a administración "invéntanse 
unha táboa sen· publicala e que, 
polo tanto, carece de efeitos le
gais, que predispón á unha arbi
trariedade administrativa, mesmo 
contrária ao direito". 

Alén diso, hai 1.670.000 tonela
da·s de cuota asignada a Galiza, 
pero a produción real das explo
tacións galegas supera os dous 
inillóns de toneladas. Se se de-

clara o total da produción e ten
do en canta a lexislación vixen
te, a multa para o sector lácteo 
poderia ascender aos 1.800 mi
llóns de pesetas cada ano. "Pa
ra non pagala, os gandeiros ve
ríanse obtigados a comprar cuo
ta por valor desa cantidade, pa
ra ter sobre o papel a produción 
real, isa atendendo a cantidades 
do ano pasado, xa non digo de 
cara ao futuro", indica. 

Xosé Ramón Cendán, represen
tante do Sindicato Labrego Gale
ga matiza·que as principais ilegali
dades están fomentadas polo Mi
nistério de Agricultura, xa que os 
grandes produtores industriais de 
fara de Galiza, venden a sua cuo
ta e alén diso, "sen figurar publi
camente, venden tamén ás em
presas leite comprimido ou en ne
gro e en grandes cantidades. Esto 
está aceitado pala administración, 
pero só nalguns casos". Como 
mecanismos encobertos, sinala a 
posibilidade que se lles apresenta 
aos produtores de vender, "en lu
gar de 2 litros de leite· por ~O pe
setas cada un, vender un litro por 
100 pesetas ou cobrar por un 50 
e cobr.ar outras 50 nun sobre". 
Cendán explica que estes meca
nismos foron suxeridos pola pró-

. pria administración, pero que só 
serven para os grandes produto
res, porque ás· empresas non lles 
compensa ter unha contabilidade 
especial por unha pequena canti-

dade de leite. Sen embargo, "no 
caso dos grandes produtores de 
afora, que producen 500.000 litros 
e só poden producir 300.000 si 
compensa facer eses números". 

Paradoxicamente, no estado es
pafiol pagan multas 29.000 gan
deiros, dos que 22.000 están en 
Galiza, precisamente a comuni 
dade cunha média de produción 
máis baixa, que non supera os 
34.000 quilos. "Esto da unha idea 
de como está desefiado o siste
ma e a quen queren trincar, por
que ademais de facerse o reparto 
atendendo a critérios discrecio
nais tamén son eles os que de
ciden a quen se multa e a quen 
non", sinala Roberto Garcia. 

Negociación 

Tras dunha reunión coa ministra · 
de Agricultura, Loyola de Pala
cios, Castor Gago, o seu homó
logo galega, anunciou a inten
ción da· administración de conce
der créditos a cinco anos e cun 
1 % de interese, para que os pro
d utores que tiveran que pagar a 
supertaxa puideran facerlle frente 
á multa. Ao tempo, o conselleiro 
de Agricultura, sinalaba a posibi
lidade de que a contia total da 
multa fora inferior aos 1 .800 mi
llóns de pesetas anunciados nun 
primeiro momento. A este re.spei
to, o representante do SLG espe- · 

· .Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

cifica que "non se sabe a contia 
definitiva da multa, esa cifra te
raa a ministra, porque o próprio 
conselleiro asegurou que desco
ñecia a canto .ascendia". 

Tras da reunión da Mesa do Lei
te, celebrada o pasado martes 
13 de aneiro, as organizacións 
agrárias aseguran que do que se 
trata é de "introaucir o medo para 
que haxa unha auto-reconver
sión do sec~or sen custes para a 
administración. Por iso, o que fan 
é multar a moita xente en vez de 
facer unha valoración real do que 
supón para cada produtor", di 
Cendán. De feito, segundo os 
baremos cos que traballa o mi
nistério, hai produtores que "pa
san dos 80.000 litros e teñen un
ha multa grande mentres que ou
tros sobrepasan só 3.000 nas 
mesmas condicións e teñen un
ha multa só un pouco menor". 

Diante desta situación, UUAA e 
SLG manteñen a convocatória 
da tratorada anunciada para o 
próximo día 20 de xaneiro, á vis
ta de que na reunión, o consellei
ro só apresentou á Mesa o que 
eles entenden como "declara
cións de intencións, sen chegar a 
aterecer medidas que solventen 
os problemas do sector. Só se 
quere sacar un problema político 
de enriba", asegura Cendán. 

ESTA SEMANA 
ArqosATERRA 

e\8 30 d• decemoro de 1997 
s.n\iago de r.ompos\ ' 
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Castor Gago, un conselleiro de cara 
"Non me gastan os sindicatos", 
foi unha das primeiras deGJara
cións do novo Conselleiro de 
Agricultura, Castor Gago. Catro 
anos antes trataba de impulsar 
o sindicato socialista Unións 
Agrárias en Monterrei e mesmo 
colaboraba co ' 

Castor Gago 

calificalo até tres labregos da 
zona, "era un tipo repelente". 
Outra das coincidéncias tanto 
das más línguas de labregos 
de Verín como de compañeiros 
que traballaron con el en Ou
rense é a de ''ter pouco respeto 

para os labre
gos". Sindicato Labre

go Galego. Des
de o seu posto 
de Xefe da Axén
cia de Extensión 
Agrária en Verín 
foi o aut~ntico im
pulsor e organi
zador do PSOE 
na comarca aca
dando, con Sinei
ro á fronte da 
Consellaria de 
Agricultura, o cá
rrego de respon
sábel de Estrutu
ras Agrárias en 
Ourense. Ainda 
hai pouco tempo 
que se queixaba 
contra Pérez· Vi
da!, afirmando 
que lle tiña tírria e 
que o perseguía 
por ser de es
querdas. 

1 Era un mal 
funcionário e 

. nunca pensei 

Segundo Roberto García, tras da 
reunión mantida co conselleiro e 
palas conversas habidas co mi
nistério "neste momento os princi
pais interesados en cobrar a mul
ta son os membros do governo 
galega". Ambas organizacións 
sindicais consideran que así as 
causas, ao sector productor non 
lle queda outra alternativa que 
convocar mobilizacións e xa 
anunciaron que frente as declara
cións de Fraga lribarne, que ame
azaba con pór en marcha todos 
os mecanismos para frear o que 
definiu como ''tractorada ilegal", 
teñen autorización do delegado 
do Govemo, para levar a cabo a 
mobilización. "Non estamos, xa 
que logo, diante dun problema de 
orde público senón diante dun 
problema polf tico", lembra Garcia. 

Carta enviada pola Consellaria de Agricultura oos akaldes do PP para rebatir as mo
cións presentadas polo BNG. 

A maioria sur
prendeuse can
do, da man de 
Xosé Luis Saltar, 
afirmase que por 
amistade co seu 
filio, recente
mente nomeado 
delegado de 
Agricultura en 
Ourense, apare
ce na lista do PP 
nun convu Isa 

i que tora 
conselleiro. 
Tiven que velo 
no Boletín 
Oficial para 
crelo" 

En Verín relatan 
diversos proble
mas que tivo con 
alguns labregos 
por non saber 
tramitar unhas 
subvencións pa
ra pasarlle a ex
plotación a un fi
lio, de expeden
tes mal feítos pa
ra montar unha 
adega , de cur
sos montados de 
catas de viñas e, 
mesmo dunhas 
oposicións de 
Administrador ao 
Consello Regu
lador ao que 
concurriron ·30 
pe.rsoas e cando 
foi tomar pose
sión o número 
un, atopouse 
coa número ca
tre traballando, 
parente do alcal
de popular de 
Monterrei. Esta 
persoa seguiu 
no seu pesto. 
.Castor Gago era 
un dos membros 
do tribunal e 
nunca se aclarou 
o que pasou. 

' 
comenta . 
un seu antiguo 
compañeiro. 

Sen embargo, a organización 
que lidera Leandro Quintas, 
Unión Sindical Agrária (USAG), 
mália manter a sua oposición ao 
pagamento da multa e reiterar o 
seu apoio á mobilización, non 
participará na tractorada. Quintas 
explica que na reunión da execu
tiva da USAG, 5 dos 8 membros 
que a conforman votaron en con
tra da participación na mobiliza
ción , "coido que pala existéncia 
de certas presións". O próximo 
23 de Xaneiro, USAG celebrará 
unha asemblea para solventar os 
seus problemas internos e "que 
non se valva a producir unha si
tuación como esta". 

A tractorada desenvolverase ao 
longo do dia 20 de Xaneiro e re
matará ás cinco da tarde volven
do a ter preséncia naquelas co
marcas nas que xa se estivo en 
tractoradas anteriores. A principal 
reivindicación centrarase no rexei
tam ento á supertaxa, para que 
non repercuta nas explotacións, 
en demanda dun incremento de 
cuota até acadar a média euro
pea e para solicitar que tanto o 
presidente da Xunta, Manuel Fra
ga lribarne, como á ministra de 
Agricultura, Loyola de Palacio, 
cumpran as promesas que fixeron 
antes de que se celebraran as 
eleicións autonómicas.• 

Verín onde tanto O novo consellei
ro ainda non demitiu do seu cá
rrego de Vocal do Consello Re
gulador do Val de Monterrei (se
guramente o que pior funciona 
de toda Galiza) e alguns dos 
seus membros quéixanse de 
que lle trasladaron alguns infor
mes e demandas e ainda non 
lles fixo nen caso.• 

a dereita coma os socialistas ti
v e ron frecuentes divisións. 
Ocupou unha tenéncia de al
caldía e responsabilizouse da 
área de Facenda. 

Non os apampou tanto as suas 
declaracións contra os sindica
tos, pois, como coincidiron en 

Acantazan o noso futuro 
Hai dez anos que están acantazando o agro galega. 
Non só lle derruban os froitos, senón que esnafran a 
árbore, fana tremer, impedindo que medren os que 
ainda seguen pendurados. Os croio;:, que tira Bruxelas 
con ponteria de multinacional, cando caen, xunto aos 
froitos abalados, tan un novo estropício estragando a 
economia do sector servícios que se enche de buratos 
polos que entra a xeada que tulle ás vilas galegas 
máis vizosas e murcha as sen puxanza, apodrecendo 
as bisbarras do interior ao deixar os eidos a ermo e as 
casas sen lume de seu. 

Cada anúncio da supertaxa, cada multa imposta, cada 
declaración de cobro, cada afirmación desmanteladora 
dun político, cada directriz comunitária, cada decreto 
do Governo central, cada orde da Xunta ... , son unha 
agresión ao naso sistema productivo. Pero non só ao 
agro como pensan moitos, mesmo alguns que viñeron 
apoiando estas medidas e agora se opoñen, senón a 
todo o tecido económico galega. 

Quen primeiro sofre este abaneo que cíclicamente lle 
dan ao noso agro son, certamente, as explotacións 
leiteiras. Mais non sempre caen as explotacións 
familiares ante estas embestidas, algunha veces fano, 
precisamente, as granxas máis tecnificadas, máis 
inseridas na economia de mercado. A maioria das 
explotacións familiares aturan a arremetida porque 
teñen a suas raíces ben sentadas na terra, en 
hectáreas e hectáreas de pastizais co que permiten 
mesmo reducir o penso composto mercado e abaratar 
custes, ainda que tamén mermen, deste xeito, os 
ingresos. Voltan á economía de subsisténcia da que 
ainda non sairon de todo. 

• r -

Pero hai outros custes sociais no agro. Moitas famílias 
non mandan agora aos seus tillos a estudar a 
universidade ante a incerteza económica por un futuro 
sen produción asegurada. Moitos outros filias 
abandoan o campo e procuran empregos neutros 
sectores, deixando as explotacións familiares que, en 
condicións normais, seria un bo-recurso económico. 
Outros matrimónios non teñen filias ou unicamente un, 
porque non os necesitan para traballar como ocorria 
antes, ollándoos unicamente como unha cárrega e un 
problema para asegurarlles un futuro que non albiscan 
sequer claro para si próprios. Asi é como Fraga quer 
fomentar a natalidade e acabar co paro! 

Cando as explotacións familiares mínguan, reducen 
produción ou pechan, xa antes sofreu un embate moito 
máis forte o sector servícios das vilas. Os primeiros que 
o notaron xa foron as comerciais agrícolas. A venta de 
tractores paralísase primeiramente, lago veñen a de 
apeiros e, máis tarde, a da modernización das 
explotacións: munxidoras, tanques de fria ... Tamén se 
paralisa a construción, non se arranxan as casas, non se 
construen establos, polo que os armacéns de materiais 
de construción ollan como deseen drá,sticamente as 
vendas. Despois sofrena crise os concesionários · 
automovilísticos e os talleres. Neste tempo xa os 
comércios textís e os supermercados ollaron como as 
vendas foron descendo pouco a pouco. Só os bancos 
semellan estar contentos. O labrego aforrolla os poucos 
aforras dos que se lucra a banca. No agro os impagados 
spn moi raros: é un sector seguro para traballar. 

Cunhas causas e outras, as vilas, sen que 
aparentement~ ~c<;>rr~ nada, perden pux_anf'.a, até o~ 

bares se resinten. Entran nun letargo, nunha postración 
da que a millar mostra é o tendeico á porta do comércio 
ollando se entra algun cliente. A Fonsagrada é o 
exemplo máis contundente pois xa está na fase onde os 
efectos son visíbeis. Pero outras como Lalín, Chantada, 
A Estrada, Melide, e todas as que non son cabeceiras 
de comarca, están afectadas de raquitismo e, non 
tardará moito, se non se espabila, en ollarse o declive. 
Lego pecharan as fábricas, tanto do leite, como do 
penso, como dos apeiros ... 

Se esta crise ainda non se asentou contundentemente 
no agro e ás vilas foi porque, na vez d°e seguir as 
consignas da Xunta e do Governo central, desde hai 
dez anos os lagregos impuxéronse o lema: "queremos 
producir para poder vivir". Desde que tentaron o 
desmantelamento, a produción aumentou máis dun 
tércio. Non foi fácil nen casual. Detrás desta negativa 
non só está a resolución , a necesidade dos lagregos, 
senón a capacidade de liderazgo do nacionalismo. A 
campaña do Sindicato Labrego Galega (fortemente 
atacada daquela polo PSdG-PSOE e UUAA, como 
agora polo PP e por XXAA) de insumisión ás 
directrices, permitiu avanzar uns pasos na 
modernización do sector lácteo. Agora estamos na 
encrucillada de facerlle fronte de novo a un reto. Cada 
vez que se venceu o pagamento das cuotas era un 
pulo de empuxe ao sector. A tractorada do dia 20 ten 
que ser un chanzo máis na afirmación dun futuro que 
vai máis alá do· sector lácteo, dun futuro como nación. 
É de saudar, neste senso, a negativa dos sindicatos 
operários a entrevistarse con Fraga lribarne o mesmo 
dia da protesta gandeira. • 

ANOSA TERRA - -.... ~ . 



4 GAL IZA 
Unha plataforma provisional tardaria menos dun_ mes en. construirse 

Ferrol convertido i1unha illa_ 
* PAULA CASTRO ... • 

"Son de Ferrol, pero traballo 
en Fene e co turno partido só 

lísimo, por iso é impresci.ndíbel 
que aS. .institucións actuen rapi
damente", explica Xosé Maria Ri
vera Arnoso, alcalde de Fene. 

. teño hora e média para .xantar. 
Antes en cinco minutos dés- ~O .. corte· d~ 'paso ljas Pias non é, 
prazábame á casa para comer, xa que lago, máis que un agra
pero _agora vou te~ que quedar . vant~ para á xa complicada situa
Q~ lad.o do traballo, porque · ción ecqnómica que ·se vive na 
dan~o a volta por Xúbia adica- , comarca de t=errolterra. O conce-
ria tocto·o tempo só indo para lleiro do .BNG en Ferrol, Xaime 
Ferrol. Na rádio están dicilido Bello,· sinala que o corte da ponte 
qu_e o tráfico está restabeleci- das Pias ''vai ter uns custes eleva-
do pero eu xa levo ca.se que dísimos sobre a cadea productiva 
hora ·e média de caravana", ex;. das empresas, polas dificultades 
plipaba Anxo Lago. Un tempo- -de subministro e aprovisionamen-
ral con refoladas de vento de to que vai xerar. Tamén vai reper-
máis d~ 140 quilómétros por cutir, ho marisqueo, porque baixo 
hora viña de provocar horas da ponte estaba o principal banco 
aot~s que a plataforma petro- da ria, no comércio local e nas re-
lífera · Discoverer Enterprise, lacións de Ferrolterra con outras 
que estaba atracada no pei- ' "zonas 6 que provocará a descapi-
rao número 10 do estaleiro talización da comarca". 
Astano, rachase amarras e fo-. 
se á deriva abordando -a' .pon
te das Pias, a principal via de 
comunicación entre Ferrol e o 
Sul de Galiza. As consecuén
cias par:a a economia da co
marca son ainda imprevisíbeis. 

Eran as 14 :30 horas do martes 13 
de Xaneiro. Unha ringleira dé co
ches dUJls sete quilómetros de 
lonxitude avanzaba paseniñ·a
mente de Fene a 

~ Desde as·administraciór:is· esta
tal e autonómica asegúrase que 
_se .. in.iciarán de : inlJlEEdiato as 
obras dunha nova ponte, da au
tovia e que se axilizará o- remate 
da· autopista. Sen -embargo, Ri
vera ~ Ar~9so amósase céptico 
:Porque nen sequer está realiza
.. do p pro?<ecto. "Haberá que bus
car algl!n tipó de solució11 para 
paliar o problema de tráfico, por-

, que esas obras 
tardarán ainda Ferrol pola estra

da de Castela·. 
Unha hora antes, 
as retencións che
gaban aos 20 qui
lómetros. 

O moito en estar re-
. ·corte das Pias- matadas"; di. 

: agrava · 
. 1 . • _. -

No pleno extr:aor
dinário. celebrado 
no concello de 
Ferrol no serán 
do mesmo dia 13 
acordóuse, por 

: a cnse 
1 O problema das 

comunicacións 
entre. Ferrol e o 

: da comarca 

resto de Galizá 
ven de vello. Des-
de hai anos pro-
dúcense reten-
cións de lráficó á 
altura de Fene, 
paso obrigado para os veículos 
que entran ou saen da vila e en 
Pontedeume, auténtico tapún 
ctmha única via de paso para 
atravesar o rio Eume. As vias al

unanimidade, so
licitar do governo 
central que se 
garantan os re
cu-rso's · econó
micos para aco-

. meter urxentemente as obras de 
reparación necesárias na ponte 
e ·estabelecer, entrementres un
ha via provi?onal. 

ternativas baralladas desde o si- · O alcalde de Mugardos, Ramón 
nistro supoñen desprazamentos Toimil, propón como alternativa 
de case que un medio cerifo de · ao colapso no trarisporte recupe-
quilómétros; posibilidade que des- raro servizo marítimo de viaxei-
botan-a maior parte dos cond~c- ros entre -a parró.quia de Seixo e 
tares. ''Traballamos na Coruña e Ferrol e xa solicitou do Comité de 
saimos ae Ferrol ás-- seis da ma._ ·Empresa de Bazán ·e das autori-
-ñá A' esas horas nunca hai cara- dadés militares que permitan atra-
vana porque ainda é cedo. Oo car no periao ás lanchas· nas ho-
corte da pohte taremos q_ue sair , _ras de entrada e saida do estalei
como unha média hora: antes. Os 'l rn. Pola ·sua banda, Rente ven de 
problemas de tráfico atoparemo- _. anunciar que ampliará o seu ser-
los ao regreso, p0rque nos éoinci- vi:zo de. trens entre Perról e Coru-
de en hora ponta. · · ña.: Mália este anúncio, o tren é 

Repercúsións económicas 

"A comarca -leva moito tempo 
marxinada con todos os pr:oble
mas derivados da reconversión é 
con importantes dificultades para 
acomete( un proceso sério de 
reindusfriálización, mesrrio acre
centado pola caréncia de infraes
tructuras. Levamos anos reivindi
cando a autopista, a autovia Fe~ 
ne-Ferrol e que se solvente 0

1 

problema do tráfico que desem
boca en Fene coa construción· 
dunha circunvalación. Agora que_ 
Ferrol quedou case por completo 
isolado entrar e sair vai ser difici-

unha solución relativa aos proble
mas de comunicación. Moitos dos 
usuários. 'ref(rense· a esta liña co
mo a ""Shangai", potas' :hÓras 'que 

. tardé!- en facer o percorrido . . - . . : ... ,.-__ ~ 

A_b~steciment~ de auga 

Alén dós: problemas de· comuni
caci_ón entre ambas partes da 
ria, os con·cellos de Fene, Mu-

. gardos e Ares quedaron sen 
: _abastecimento de auga e teléfo

no, ao rachar as conducións que 
estaban instaladas· por baixo da 
ponte. A liña telefónica restabe
lecéuse ao longo da mañá se
guinte do sinistro· pero ·para sol-

O ~reo estivo á.deriv~- cot~=h4:!ras sen que se puxesen en prática os dispositivos de emerxéncia . VOZ NOTICIAS 

ventar o ·da auga -ápreséntanse 
• máis-difieultades. Rivera Arnoso · 
~xplica que desdé o concello 
"art_elJ6use un sistema para bom
bear auga do río Magalofes des- · 
de-As~ano. Haina que consumir 
con precaucións, sempre fervén
áoa primeiro, pero. cando menos 
restabelecéuse o servizo''. 

-· - .:.h -

Ares e Mugardos tamén depen
dian da traida de Ferrol e para 
aségurar <;>· abastecimento ga po
vo~ción tiveron qlJe recuperar os 
v~llC?s- depósitos ·dos que dispo
ñian. Ramón Toimil .explicaba 
qu~:·~o su_bministro .está garantido 
par4 tres ou catro dias'', pero 
aconsellaba adoptqr precaucións, 
porque Sl:fpón. reu~i_lizar tubarias 

que levan anos en desuso. 

Alén dos compromisos feítos 
públicos polo governo central e 
autonómico, mentres se levaban 
a cabo as manobras de remol
que, o conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Guiña, asegura
ba que non se trata tanto de 
buscar responsabilidades como 

· de atapar solucións. 

Segundo expertos consultados 
por A Nasa Terra o máis doado 
seria a construción dunha plata
forma provisional paralela aos va
nos derrubados. O tempo de
penderá da profundidade dos ci
mentos para asentar os piares. 
Consideran que o sistema militar 

Versións contraditórias 
A plataforma petrol íferq Disco
verer Enterprise, unha mole de 
254 metros de eslora, 28 de 
manga e cunha_ capacidade pa
ra armacenar até 30.000 tonela
das de petróleo nas suas ade
gas, estaba atracada no peirao 
-flúmero 1 o do estaleiro Astano. 
Fontes do próprio estaleim ase
guran qúe o accidente non foi 
provocado por un problema de 
estachas, porque ·estas foran in
crementadas .e reforzadas ·nas 
duas semanas anteriores debi
do aos problemas metereolóxi
cos. En todo caso, o número de 
estachas e as precaucións 
adoptadas non eran suficientes 
para as rachas de· vento. provo
cadas polo forte tempor~r. que 
chegaron a superar os 140 qui
lómetros por' hora. Os respon
sábeis do estaleiro aseguran 
tfue non tiverém a información 
da qorrasca que se achega~a. 

Maria Luisa Suárez, subdirec
tora de Protección Civil expli
caba ·que desde o centro Me-

L.,..---------

tereolóxico da Coruña adóita
se emitir un parte de fenóme
nos metereolóxicos adversos, 
denominado parte extraordiná
rio, para que se poñan en mar
cha os planos de emerxéncia, 
pero "esa noite non o houbo". 
Con esta afirmación coinciden 
os responsábeis do estaleiro, 
málía asegurar do Centro Me
tereolóxico que o parte foi emi
tido ás 11 :15 da noite. 

As primeiras informacións fala
ban dunha misteriosa viciña de 
Fene que teria dado a voz de 
alarma e a partir do que se teria 
artellado un dispositivo de segu
ridade na própria ponte. Desde 
o estaleiro asegúrase que foron 
eles mesmos q'uen se puxeron 
en contacto coas autoridades ao 
aumentar o vento e soltarse as 
primeiras estachas e desde Pro
tección Civil indican que contra 
as 12 da"noite, cuns ventas que 
xa superaban os 100 quilóme-

. tros por hora alertóuse á conse-
11 aria de Pesca para que se 

non vai ser viábel e que a cons
trución desta plataforma provisio
nal vai depender "da relación en
tre o custe e os meses que teña 
que estar en funcionamento". A 
respeito do tempo que levará le
vantar a nova ponte (é preciso 
derrubar todos os vanos) tamén 
vai depender do asentamento 
dos piares. "Polo menos terán 
que pasar dous meses para rea
lizar o proxeto, pois é moi raro 
que existan os realizados hai trín
ta anos para a primeira constru 
ción. Lago, o máis fácil é facela 
polo sistema de vigas, como es
taba até de agora. Pero, seria bó 
aproveitar para facer unha ponte 
con máis anchura", afirman inxe
nieiros de camiños consultados.• 

adoptaran medidas. 

O certo é que cando se solta
ron as primeiras estachas que 
fixaban ao peirao de Astano a 
plataforma deuse orde de de
saloxar o barco aos traballado
res que estaban en turno de 
noite, advertiuse á policia e á 
garda civil dó perigo, para que 
paralizaran o tráfico na ponte 
.das Pias e un remolcador ten
tou freala sen éxito. 

Os grupos parlamentários do 
BNG, PSOE e grupo mixto xa 
teñen solicitado a apertura 
danha investigación .para averi
guar as causas do grave inci
dente. Os nacionalistas apre
sentaron unha interpelación no 
Parlamento galego e unha per
gunta lio•Oongréso, para instar 
a ambas administracións a 
adoptar medidas imediatas pa
ra que o sinistro non prexudi
que a Astano e para que se 
acelere a construción do enla
ce da autovía Fene-Ferrol. • ~ 

... ... , . r ·-- - ··''"' • - ... - .... . . 
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Reclaman desenterrar documentación do PSOE nun solar de Lugo 

O PNG·PG únese á reclamación 
da restitución 
do Seminário de Estudos Ga,legos 
-0- x.c. 

Apesar do trasacordo guver
namental, que fata de restitu
ción de propriedades "exclu
sivamente aos partidos", a 
tramitación do proxecto de lei 
para voltar aos seus lexítlmos 
donos os bens lnmobiliários 
roubados polos golpistas de 
1936, deberá abordar cues
tión importantes referida a 
patrlmónios pendentes de de
volución, como o galeguista. 

No caso do Partido Galeguista, 
a falla de propriedades inmobi
liárias -recoñecida por todos 
os militantes veteranos vivos
limita a polémica, que seria 
maior por canto as siglas do 
PG están agora mesmo rexis
tad as por persoas que non 
exercen actividade política, 
agás unha concellalia na vila 
do Grove. Pola sua banda o 
PNG-PG, en boca do seu se
cretário xeral , o parlamentário 
Xosé Henrique Rodríguez Pe
ña, non quer polemizar sobre 
esa lexitimidade das siglas 
"protocolizadas diante de Don 
Manuel Beiras , toda vez que 
sabemos como foi rexistado en 
Madrid o noma, que nós leva
mos con honra, aproveitando 
unha tanda legal". 

Rodríguez Peña coincide con 
Fernández del Riego , que ao 
ser perguntado pola persoali
dade dos rexistantes do nome 
PG afirmou "eu non conozo de 
nada a eses señores", e prefire 
facer fronte ao que considera 
unha reivindicación que debe 
tomar como sua o Parlamento 

• e por fin facela real : "a restau
ración do Seminário de Estu
dos Galegas". 

Con afeito é a a necesidade de 
restaurar para o país esa pro
priedade saqueada por falanxis
tas e militares, a que acada ple
na unanimidade. Unha exposi
ción itinerante que leva vários 
meses percorrendo o país per
mite comprender o alcance e a 
importáncia desta perda para o 
país, e a necesidade que ternos 
de recuperar aquel espíritu cien
tífico e galega xestado arredor 
do Seminário de Estudos Gale
gas, un organismo que veu co
mo moitos dos seus membros 
de número foron inmolados, re
presaliados ou enviados ao exí-
1 io. O seu presidente actual, 
Lois Tobío Fernández, é teste
muña viva deste proceso. 

Documentación do PSOE 

As revelacións de vel.los militan
tes permitiu coñecer que nun 
solar da rua Xermán Alonso fo
ron escondidas desde os primei
ros dias da sublevación, caixas 
con documentación que lle per
m iti ran ao PSOE fundamentar 

Lol1 Tobio, Presidente do Seminário de &tudos Galego1. A. IGLESIAS 

as suas propriedades. A dúbida Problemas coa proprietária ae-
dos socialistas é saber o estado tual do prédio impediron hai cin-
n o que se atopan todos eses co anos excavar na rúa, o que 
papeis, logo de 62 anos soterra- agora se volvería a tentar en de-
dos, non se sabe ben en que claracións do deputado socialis-
condicións. ta Xosé Blanco.+ 

A. EIRE 

O PSdG--PSOE fagocitado 
por Fraga 

As visitas que os socialistas Pérez T ouriño e Francisc~ V ázquez lle 
van render nos próximos dias a Fraga lribame. teñen unha do~le fi, 
nalidade, como demostra que o secretário xeral non-poda despachar 
el só os principais temas. Por unha banda, o alcalde coruñés :visita a 
Fraga empurrado pola dereita coruñesa que o apoiou e o sostivo todos 
estes anos na alcaldía e que, como en anos anteriores, impón unha 
coincidéncia entre Vázquez e o PP, porque asi o demandan os seus in, 
tereses localistas. Coas cousas desta mane ira, V ázquez non pode ofi, 
ciar de secretário xeral porque hipotecaria ainda máis o partido. O 
voceiro parlamentar Pérez T ouriño compartirá con Fraga 'par& sair na 
foto e mellorar a sua imaxe persoal. Foi o que X.a buscou ao remate da 
sesión de investidura. Pero, segundo poñen.de manifesto unha boa 
parte dos seus compañeiros, tanto no grupo como no partido, T ouri, 
ño equivócase porque vai dar a idea dun PSOE fagocitado por Fraga e 
a pretensión de formar unha pinza contra o BNG. Pensan que Touri· 
ño, na vez de apresentarse como alt~mativa, vaille permitir a Fraga 
dar a imaxe que arela: cordial, comprensivo, ·paternal... Dous novos 
erros políticos que, x.untos, agravan a situación do PSdG, PSOE e fa, 
vorecen por un lado ao PP e, polo outro, ao BNG.+ 

ANOSATERRA 

O PSOE elixirá os seus candidatos ás 
municipais en eleicións primárias 
Nunha reunión celebrada o pasado Sábado 1 O de Xanei
ro, os alcaldes socialistas galegos acordaron que nas 
eleicións mu.nicipais do vindeiro ano 1999, os"'candidatos 
a alcalde serán designados palas bases spcialistas 
meiante un proceso de eleicións primárias. A reunión, 
celebrada en Betanzos, acudiron 38 dous 52 alcaldes 
que o PSOE ten na Galiza. O sector crítico, encabezado 
neste caso polo rexedor compostelán Xerardo Estévez, 
valorou negativamente a reunión, que fara convocada 
polo secretário xeral e alcalde da Coruña, Francisco 
Vázquez. Estévez dixo que o encentro fora "pouco técni
co" e o alcalde do Carballiño e tamén integrante do sec
tor crítico, Pachi Vázquez, dixo sentirse "decepcionado".• · 

Xinm elixe novo alcalde o Venres 16 

5 

Isaac Vila (PP), inabilitado tres anos por facer que a 
Deputación de Ourense comprase nunha drogueria da 
sua propriedade, tardou máis de un mes en ser substitui
do como alcalde de Xinzo da Límia. Ramón de la Fuente, 
do mesmo partido, é a persoa designada para substituir 
ao deposto Vila, que deixou o seu cargo despois de moi
tas reticéncias e logo de ser abrigado pola Audiéncia de 
Ourense. Tanto o PSOE como o BNG víronse na obriga 
de exixir o pleno de eleición de alcalde, xa que de la _ 
Fuente pretendia continuar como rexedor·en funcións en 
tanto non se estudaba un recurso de casación que Vila 
apresentara diante do Tribunal Supremo. Vila tamén 
abandona a presidéncia da mancomunidade da Límia e, 
contra o agardado, a dirección do Instituto Ourensán para 
o Desenvolvimento, lnorde. + 

Presta declaración o alcalde do Vicedo 
por falsidade e prevaricación 
O alcalde do Vicedo, Isaac Prado Villapol (PP), prestou de
claración diante dos xulgados de Viveiro o Luns 12 ere Xa
neiro para dar conta das acusacións formuladas contra el 

por presuntos delitos de falsidade 
de documento e prevaricación na 
concesión e manexo de subven
cións. O que pretende esclarecer 
este xulgado é o destino dado por 
Prado Villapot a cinco mil millóns 
de pesetas q~e, en conceito de 
subvencións procedentes de dis
tintas administracións, puideron 
chegar ao concello do Vivedo 
nos últimos cinco anos. Este P,ro-

1saac Prado v.11apo1. cedimento, no que se imputan 
dous delitos ao alcalde do Vice

do, está aberto desde o pasado 16 de Decembro e non ten 
que ver co caso do cobro ilegal de comisións e dietas, asun
to que é tramitado pola Audiéncia Provincial de Lugo. • 

Peden a xesdón das augas condnentciis 
para a Xunta 
Unha proposición non de lei apresentada polo BNG diante 
do Parlamento autonómico reclama que a Xunta exixa ao 
Governo central o traspaso das competéncia na xestión 
das augas continentais. A solicitude ao Governo central 
produciríase aproveitando que se está a estudar a 
reforma da Lei de Augas do Estado, posta en marcha polo 
Ministério de Meio Ambiente. O Bloque realiza esta . 
petición en base á importáncia económica que estas 
augas teñen sobre a economia galega. En concreto, a pe
tición nacionalista retírese a que Galiza poda exercer o 
control sot)re as caneas dos rios Támega, Límia, Miño, Eo 
e Návia, cuxa xestión está nas mans do Estado porque as 
suas augas non discorren unicamente pola Galiza .. No ca
so dos rios Támega e Límia o BNG di que a reclamación 
deberia facerse en base a que o seu cauce si corre entei
ramente por Galiza dentro do Estado, ainda que despois 
desemboque en Portugal.• 

.Marques Magalháes . 
substitue a Pérei no Senado 
O alcalde ·de Vigo, Manuel Pérez (PP), abandonará o 
seu escano no Senado para ser substituido no seu lugar 
polo empresário Adriano Marques Magalháes, que figu
raba como suplente nas listas das últimas eleicións le
xislativas na Cámara Alta. Pérez deixa o cargo porque ti
ña dificuldades para compatibilizar as suas funcións. 
Neste sentido, desde o seu partido sempre recebira críti
cas por permanecer no Senado e conservar o seu posto 
de alcalde. Esa substitución poderia indicar que Manuel 
Pérez volve a postularse como candidato á alcaldia vigue
sa por parte do Partido Popular nas municlpais de 1999. 
Esta decisión inddiria na loita que pola alcaldía estase a 
librar veladamente entre as filas populares viguesas.+ 
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OPfNIÓN 

o SECTOR LÁCTEO GALEGO -COMO ·coNSECUÉNCIA DAS 
DECISIÓNS POLÍTICAS TOMADAS POLO GOVERNO CENTRAL, E A V A,_ 
LADAS POLA XUNTA- ATOPA,SE NUNHA ENCRUCILLADA, ANTE O 
SEU SER OU NON SER: OU CONVERTE,SE NUNHA POLA DA ACTIVJ, 

DADE PROOUTIV A PUXANTE E DINÁMICA, XERAOORA DE RIQUEZA E 
EMPREGO, OU TORNARASE NUN SECTOR RAQUÍTICO A MEDIDA 
DOS INTERESES DOS EXCEDENT ÁRIOS PRODUTORES EUROPEUS, SINA, 
LA NESTE ARTIGO O DEPUTADO NACIONALISTA GUILLERME VÁZQUEZ. 

A DEFENSA DO SECTOR LACTEO, 
·uNHA OBRIGA DO NACIONALISMO 

A entrada no MCE, negociada polo govemo 
do PSOE, fixo,se de costas aos intereses 
agro,gandeiros de · Galiza: dando satisfación 
aos estados europeus causantes dos "exce, 
dentes lácteos", que nese momento se asegu, 
raron de cortar a nosa capacidade de produ, 
ción para garantif,se un mercado, como o es, 
pañol, deficitário ao que poder exportar par, 
te dos _seus excedentes. Nes_ta pésima nego, 
ciación acordou,se unha cota insuficiente e 
~xusta, que non dá resposta ás capacidades 
produtivas do país e non posibilita o desen, 
volvimento do sector. A cota asignada pola 
Unión Europea ao Estado Español apenas 
cobre o 75 por cento do seu consumo ínter, 
no; en consecuéncia, namentras aos nasos 
gandeiros selles impide producir, as importa, 
cións de leite non fan máis que medrar. 

Con este ponto de partida, o sector lácteo ga, 
lego foi quen de ir superando diversos atran, 
cos e ameazas, gracias a sua loita, a sua oposi, 
ción ás directrices tracexadas por Bruxelas e 
Madrid, e nesa resisténcia, que permitiu un 
certo grao de expansión, xogou un papel fu{, 
eral o nacionalismo sindical e político, que 
non claudicou ante o "inevitábel", que de, 
fendeu uñ princípio básico, o direito de Galiza 
a producir, a existir como país, a ser tratado 
en igualdade de condicións a respeito dos de, 
mais. E nesa loita, outras forzas políticas ou 
sindicais viron~se abrigadas, con maior ou me, 
nor ambigüedade, a unha defensa do sector 
máis aparente que real, sobre todo para non 
perder a confianza das sua~ bases, nomea, 
<lamente no plano eleitoral. E salientábel nese 
senso a actitude do PP, defensor da política 
emanada de Bruxelas, pero·a quen lle resulta, 
ba rendíbel politicamente t.itillizar o problema 
do leite para respostar ao interese dunha base 
eleitoral nunha grande parte rural; e aseinade 
non colaborar a fundo co govemo. central en 
·mans do PSOE, quen precisamente neste 
tempo era o encarregado de defender con in, 
tesidade as bondades do sistema. . 

Co cámbio da cor política do govemo cen, 
tral após das eleici6ns de Marzo de 1996, 
produce,se asemade un troco ·na,s actitudes 
dos partidos de ámbito estatal, cámbio es, 
pecialmente significativo no PP, que pasa a 
defender belixeranternente as directrices 
do Ministério de Agricultura e de xeito 
máis claro ainda despois das eleicións auto, 
nómicas d<? 19 de OutubrQ. 

GUILLERME V ÁZQUEZ 

Efectivamente, premido por_ outros pro, 
blemas agrícolas do Estado, e probabel, 
mente a traca de concesións para resolvé, 
los €n mellares condicións, o Ministério 
de Agricultura comeza a dar pasos para 

frente, no canto de se opór a esta política, 
su111a,se a ela con entusiasmo, evidencian, 
do <leste xeito cal é o papel que xoga o 
executivo do PP no noso país, algo que tan 
a cotio ten denunciado o nacionalismo. 

Actrnr ao seivizo de in, 

'Mentras aos nosos 
gandeiros se lles impide 

arranxar ( mellbr di to: 
liquidar) o problema 
lácteo, que ao fin e ao 
cabo atinxe practica, 
mente en exclusiva a 
Galiza; nun momento, 
ademais, no que na producir, 
Unión Europea come, . . ,, d 1 . 

tereses alleos, · moven, 
do todos os seus pións, 
tratando de conseguir 
a desmoralización dos 
gandeiros, o abandono 
ante a incerteza criada. 
E está o governo de 
Fragá actuando a fun, 
do nesta direción, uti, 
lizando os meios públi, 
cos para difundir a sua 
mensaxe, inzada de da, 

za a discutiMe O que _ as lmportaClOnS e elte 
se coñece como Axen, non fan máis que 
da 2000; onde entre d 
outras cuestións vai,se me rar." 
tratar o futuro do sec, 
tor lácteo. 

A política do PP con, 
siste en tentar aplicar 
a supertaxa como for, 
ma de amedrentar aos gandeiros e asi con, 
seguir que axusten a produción á cota ac, 
tual. Esta política, inevitabelmente, conle, 
va a desaparición de moitas explotacións e, 
xa que lago, a perda dé postas de traballo 
para os que non existen altema,.tivas nou, 
tros sectores. 

dos contraditórios, 
transmitindo directri, 
ces aos sindicatos afins 
para que se desvincu, 
len das mobilizacións, 

ameazando á xente que non siga esa con, 
signa, -torpedeando a Mesa do Lei te, etc ... 

Neste contexto difícil, máis unha vez, o na, 
c(onalismo debe asumir o seu papel e poMe 
ao servizo do país. Debe avaliar o novo ce, 

nário -sen dúbida comprometido- e refugar 
a tentación da claudicación -o governo es, 
tá a xogar deliberadamente á estraréxia do 
cansanzo da cidadania-, co obxecti o de 
erguer un potente movimento acial de de, 
fensa do sector lácteo. E cómpre dotar este 
movimento das fórmulas organizativas aca, 
ídas, e cun eixo básico: a exixéncia ao go, 
vemo de renegociar perante a UE o incre, 
mento da cota até nívei que fagan p íbel 
o seu desenvolvimento; un rnovimento qu 
consiga a non repercu ión da upertaxa 
bre os gandeiro , en tanto a cota non exa 
xusta e suficiente. 

GUILLERME V AZQUEZ é d putado d 

Esta política adubia,se con outros elemen, 
tos que tentan confundir á opinión pública: 
asi afirma,se que o responsábel da situación 
foi o PSOE por facer mal a negociación da 
entrada no MCE, pero agacha,se que o ac, 
tual govemo non fai nada por cambiá, la; 
ou disenos que o govemo demanda á UE o 
aumento dun millón de toneladas de cota, 
narnentras se vai destruindo o sector coa 
aplicación da cota actual: ou sosten,se que 
o sistema de cotas é bon, que sen el non 
poderia sobreviver o noso sector lácteo, ob, 
vianda deliberadamente que non falamos 
dun sister:iia en abstracto, senón de e~te, 
que o que fai é précisamente coartar as no, 
sas posibilidades de desenvolvimento. 

Xosé Lois 

En resumo, a pretensión do govemo espa, 
ñol é meter en cintura ao sector lácteo ga, 
lego e ter un asunto pendente menos, á ho, 
ra de discutir a futura política agrária co, 
munitária. · 

O Govemo ·de Galiza_, co seu presidente á 



8 

E 

¡-

e 

e 

~ l 
e 

a 

l, 

[. 

o 

GALIZA 
15 DE XA~EIRO DE 1998 ANOSATERRA 

O retraso 9a atención primária recomendaria aumentar as prazas pero non o nOmero das faculdades 

Meilán exixe medicina para A Coruña seguindo .. 
o modelo da universidade do Opus de Navarra 
Mália non haber un pronun
ciamenfo do Consello lnteru
niversitário Galego, o reitor 
da Universidade da Coruña, 
Xosé Luis Meilán Gil, intensj
f icou a sua campaña para 
conquerir o segundo ciclo da 
titulación de medicina e ir 
construindo unha universida
de segundo o modelo de Na
varra, que é da congregación 
á que pertence Meilán, o 
Opus Dei. Para levar a cabo a 
iniciativa, o reitor prefire en
frentarse á Universidade de 
Compostela antes que ao cor
po médico, por iso non pre
tende un aumento de alunado 
en xeral, algo que si seria pre
ciso. 

No conxunto do Estado, a mé
dia de estudantes de medicina 
é de un por cada 9.650 habitan
tes. Na Galiza hai un aluno de 
medicina por cada 12.030 per
soas. A inferior média que hai 
na Galiza recomendaría aumen
tar o número de prazas para a 
licenciatura de medicina dispo
níbeis no sistema universitário 
galego, ben através de ampliar 
a f acuidad e de Compostela, 
ben criando unha faculdade con 
novo alunado . Outro aspecto 
abondaria na necesidade de 
ampliar as prazas que se ofer
tan cada ano, que neste mo
mento son 220 ; trátase do re
traso coque se está a implantar 
a atención primária na Galiza. 
Os CAF defenderon unha am
pliación de prazas que coincide 
cos desexos do decanato de 
medicina en Compostela. Uns e 
outros considerarian negativa a 
criazón dunha nova faculdade 
porque a actual ten problemas 
de financiamento, algo que pro
voca unha redución na calidade 
da docéncia. Neste sentido, a 
solución pasaria por aumentar 
os cartas que van para Com
postela, pero non criar unha no-

O rector coruñés Meílán Gil trata de gañarse a moitos dos ~édicos que traballan no J~n Canaleja e dan clases en Compostela. 

va faculdade. Por outra banda, 
o retraso na implantación da 
medicina primária no noso país 
provocaría a existéncia dunha 
falsa bolsa de paro entre a pro
fisión que serviría para xustificar 
a restrición no aceso aos estu
dos de medicina, restrición que 
provoca que os aspirante.s te
ñan que ter unha nota superior 
ao sete para se matricular. 

Pero Meilán non está por tomar 
máis médicos, el prefire reducir 
o número de estudantes de me
dicina en Compostela para des
vialos á Coruña, criando unha 
nova faculdade pero sen mudar 
a cantidade global de estudan
tes de medicina. 

Medicina e comunicación 
audiovisual 

Desde á sua chegada ao reitora
do da Coruña, nunha operación 
auspiciada pola Xunta, que des
tituiu ao anterior reitor, Portero -
Molina, Xosé Luis Meilán Gil de
seña unha universidade á seme
llanza da de Navarra, que está 
controlada polo Opus Dei, orga
nización á que pertence Meilán. 
Na Coruña xa están implantadas 
case todas as carreiras de in
fluéncia social que o Opus trata 
de controlar, pero faltan as de 
xornalismo (neste caso comuni
cación audiovisual) e medicina. 
Como meios para acadar o ob
xectivo de implantar estas duas 

titulacións, Meilán criou unha in
fraestrutura que abra paso a es
tes estudos. No ·caso de medici
na, a implantación do terceíro ci
clo através do Instituto de Cién
cias da Saude, as titulacións e 
enfermeria e fisioterapéutica e a 
criazón de camas docentes no· 
hospital Juan Calanejo, servirían 
como argumento na demanda 
da titulación. 

Meilán tamén trata de gañarse a 
moitos dos médicos que traballan 
no Juan Canalejo e dan clases 
en Compostela. Trataríase de en
saiar a fórmula empregada cando 
se críou a faculdade de díreito e 
vários profesores que vivian na 
Coruña e traballaban en Com
postela, pasaron a dar clases na 
nova faculdade. Coa posibilidade 
de traslado de numerosos docen

.DOUS NOVOS VOLUMES 
DA HISTORIA UNIVERSAL 

tes de medicina de Santiago á 
Coruña, Meilán estaria tratando 
de minar os apoios que o reitor 
compostelán Dario Villanueva ten 
dentro da faculdade para conser
var o monopólio na titulación. 
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A oposición dos coléxios médi-
cos e en menor medida dal
guns estudantes a que aumen
te o número de prazas de alu
nado que cursa a titulación de 
medicina condiciona o debate. 
Os coléxios médicos son moi 
poderosos e temen máis com
peténcia no sector. Parellamen
te, o Consello de Universidades 
do Estado emitiu un informe en 
contra de aumentar o número 
de estudantes (actualmente 
4.000 novos ao ano no Estado) 
e comparte unha filosofia que 
fai que medicina, através dos 
numerus clausus, sexa unha ti
tulación só acesíbel a determi
nadas elítes -sociais. Con este 
panorama, -Meilán prefire en
frentarse ao reitor compostelán 
e ao Consello lnteruniversitário 

~ Galego. Ten a experiéncia de 
~ ter acadado titulacións ElUe 
E 
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Alcaldes do PP 
publicamente contra 
a peaxe na autovia 
A Coruña·Carballo 

/ 
A multitudinária manifestación 
celebrada o Venres 9 de 
Xaneiro en Arteixo contra a 
peaxe na primeira autovia que 
construe a Xunta, entre A 
Coruña e Carballo, e á que 
acudiron cinco mil per-soas, 
obrigou aos alcaldes 
populares da comarca de 
Bergantiños a pronunciarse 
contra a citada peaxe-. 

O rexedor de Carballo, Manuel 
Varela (PP), votou na 
Deputación a prol da _ 
gratuitade da via e o de 

. Arteixo, Manuel Pose (PP), 
acudiu á manifestación 
celebrada o Venres. Na 
mobilización tamén estiveron 
presentes representantes do 
BNG e do PSOE, partidos que 
non teñen fisuras na defensa 
da gratuidades desta 
autovia.+ 

A Universidade 
de Compostela di que 
o Sergas despilfarra _ 
recursos 

Un informe redactado pala 
Universidade de 
Compostela indica que hai 
un despilfarro de recursos 
no Servizo Galego de 
Saude,Sergas,dependente 
da Consella_ria de 
Sanidade . . 

"A xestión de recursos e a 
asisténéia ao paciente non 
é todo o boa que debera"', 
indicaron os redactores do 
estudo, Eduardo Tarrazo e 
Anxo Rubiáns, que tamén 
aseguraron que non hai 
control sobre a dedicación 
exclusiva dos médicos e 
que existe un excesivo 
trasvase de enfermos de 
ambulatórios a servizos 
sanitários galegos, o que 
"conl~va un aumento das 
listas de espera nas 
especialidades".+ 

Galiza Nova oferece 
aos socialistas dirixir -
en· conxunto 
o Consello da Xuventude 

Con motivo da Asemblea 
Xeral do Consello da 
Xuventude, a celebrar o 
vindeiro 31 deste mes de 
Xaneiro, Galiza Nova vai 
propor ás Xuventudes 
Socialistas "conformar unha 
candidatura en base a un 
programa de claro contido 
progresista" para renovar a 
Permanente do CXG, que na 
actualidade comparten o PP, 
através de Novas Xeneracións 
(con alguns sectores do Opus 
Dei), e un colectivo do PSOE 
encabezado por David Balsa, 
que no seu dia tivo un confl ito 
pelas siglas das Xuventudes 
Socialistas. O desemprego, a 
vivencia ou o ensino serian os 
obxectivos nos que se 
centraria a Permanente de ~ 
progreso que propón Galiza 
Nova~ .. · ... '- ·_, , , · · • · ·• ·• ' ' 
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AS TRES R DO LIXO E O PLANO 
DOM_ORRAZO 

XosÉ R. MrLLÁN LóPEZ 

Os governos municipais do Morrazo saicl_os das eleicións 
de Maio de 1995; atópanse cun tratamento de lixo an
ticuado e agresivo co medioambiente: recollida unitaria 
e con insuficiente cantidade de contenedores, depósito 
desordenado de todo tipo de materiais en: vertedoiros 
saturados e queima a eito e permanente. En Cang~, 
Bueu e Moaña, como mal menor, pásase da incine
ración ao selacio para suprimir os gases altamente tóxi
cos e contribuir a reducir o efecto invernadoiro. Inme
diatamente iníciase a recollida selectiva de vidro e pa
pel-cartón para reciclar e triplícase o número de conte:
nedores de orgánica. En Bueu· tamén se recollen ·pilas 
normais e de botón, chatarra e móbeis usados. Cónside
rando que a soluci9n ao problema do tratamento do li-

- xo debfa ser global e significaba unha ruptura total co 
sistema anterior, dende a Mancomunidade de Conce
llos iní~iase unha búsqueda de alternativas. 

A finais de 1995 o Consello Rector de SOGAMA 
apresenta aos 4 Concellos a súa Proposta: "Construc
ci9n dunha empacadora na Comarca donde os Con~ 
cellos depositarían o lixo recollido en contenedor 
único coa infraestructura que dispoñían. O prezo se
ría de 4.500 pts.(fm. depo-

SOGAMA e xunto co PP da comarca afástase do Pro
xecto. Quedan só 3 Concellos, adáptase o proxecto e 
asúmese a cofinanciación do 30% na aprobación dos 
Orzamentos da Mancomunidade para o exercicio 
1997. Cumprimérttanse os requisitos e no verán do 97 
confírmase definitivamente a cofinanciación europea. 
Os costes do -Plano son de 630 millóns de pts., ( 400 
m. pta. a U.f. e 230 m. pta. a Mancomunidade .. Re·~ 
sultando o prezo de 3.200 pts.(f m. o que implica un 
aforro con respec.to a SOGAMA; que permite amor
tizar os 230 m. pta. en 10 anos, renovando toda a in
fraestructura e con· tecnoloxía de vangarda europea. 

O Plano basease na concienciación e participaCión 
activa da veciñanza que se implica como protagonista 
dunha xestión ecolóxica e racional do lixo na Co
marca. Aséntase nas directrices europeas da RRR: 
Reduce. Acompañado dunha forte e prolongado pro
grama de motivación social e de educación para o 
consumo. Trata o lixo como unha" materia prima" 
que se pode comercializar rendabelmente. Recolle se, 
lectivamente en duas bolsas . ( unha orgánica e outra 
restos de resíduos caseiros) O vidro e papel-cartón 

( recollidos separadamente 
sitada, logo trasladaríase a 
Cerceda para queimar ·masi
vamente". O veciño/a sería 
un ente pasivo que se limi, 
taría a producir canto máis 
lixo mellor, a Xunta sacatj'
allo da vista". 

Este proxecto non ia nas di
rectrices da Unión Europea 
de Reducir, Reciclar e Reu- . 
tilizar (RRR) e abandono 

'O do Morrazo é o primeit:o 
proxecto sobre tratamento 

de RSU de Galiza, que 
acada finán_ciación da 

U_ri.ión Europea." . 

hoxe) xunto coa chatarra 
almacénanse nun Parque de 
Reciclaxe por Concello pa
ra logo introducir nos cir
cuitos de comercialización e 
reciclaxe. Os móbeis usados 
e telas reutilízanse lara res
taurar ou donar. 

A materia orgánica trátase 
en tuneis totalmente pecha-

da incineración; levaba vários anos concebido e vá
rias vece~ correxido e sen funcionar, non tiña nen. 
ten ainda financiación europea formalmente conce
dida e tampouco trata os lodos de depuradora nen os 
restos vexetais. Á vista disto e de que os govemos 
mundiais,' (USA, Canadá, Alemaña, Bélxica, Suiza:,_ 
Dinamarca, Holanda ... ) cancelan os planos de inci
neración por graves danos ecolóxicos xa que a maté
ria queimada desprende gases canceríxenos imposí
beis de eliminar e as cinzas (3 T m de cada 10) alta
mente tóxicas non son aproveitábeis e de que a tota
lidade dos grupos ecoloxistas condenan a incine
ración, a Mancomunidade busc0u outras alternativas 
medioambientalmente correctas. 

O Concello de Moaña tramitara unha proposta basa
da na RRR que fora denegada pola UE por escasa eh
tidade (Cóncellos ou Mancomunidades de máis de 
50.000 habitantes) . Nos coláxios comarcais viñan 
funciQnando coordenadamente obradoiros de recicla
do en contacto co ICE. Como resultado desta activi
dade o profesor de Química do LB. María Soliño de 
Can as, (Carlos Pérez Losada) decide p9rse en exce
dénci_a para adicarse a dirixir a- Planta de Compostaxe 
de Casteldef ells en Barcelona. Através dunhas xorna
das de Medio Ambie"nte organizadas por ADEGA, en 
Santiago, éntrase en contacto cos enxeñeiros Luis 
María Rodríguez e xosé Antonio .González,ferreira, 
promotores respectivamente das experiencias piloto 
de Montejurra-Pamplona e Córdoba. Eles elaboran o 
Plano de T ratamento Integral do Lixo aprobado pola 
Mancomunidade en Abril de 1996, (co voto en con- · 
tra do PP) . e presentado polo PO MAL para finan
ciación através d9s fondos FEDER da UE. 

SOGAMA presenta a súa oferta definitiva aos Con
cellos de Galicia, a xeito de contrato por 25 anos 
con penalización económiq1 e incluso retención de 
ingresos procedentes doutras Administiacións por 
non manter a entrega da cantidadé convida, retraso 
ou impago. ¿Onde queda a redución? Os Plenos dos 
Concellos de Cangas, Bueu e Moaña rexeitan a ofer
ta definitivamente. 

En Agosto do 96 comunícasenos a ~ubvención do 
70% con axuda da U.E. a través do FEDER. Marín 
móstrase ·indeciso e retrasa a adopción do acordo 
Mancomunado de aceptación da cofinanciación do 
30% restante e posterior comunicado ao Ministerio de 
Economía e Facenda. Alcalde e Contelleiros/as visi
tan as plantas de Montejurra e Casteldefells e ao final 
Marín (a toque de cometa_ ~fo partido) decídese por 

dos na Planta de Composta
xe obtendo 4.000 Tm/ano de abono orgánico, que ho
xe importamos de Europa e que se pode empregar pa
ra,a ·rexeneración dos montes e abono de xardíns e cul
tivos e mesmo comercialÍzar. Os lodos de depuradora e 
os restos agrícolas úsanse como elementos enriquecedo, 
res no proceso ~e compos~axe. 

O rexeite oscilará entre un 15 e un 30% dependendo 
da correcta separación ~n orixe. -Este prénsase en balas 
e deposítase para un posíbel aproveitamento futuro. 

A nave industrial de compostaxe construirase con 
tecnoloxía galega e según o estudio técnico realizado 
situarase (entre os termos de Cangas e Bueu) nas in
mediacións de Castiñeiras (único Parque Industrial 
do Morrazo) por estar dotado dos servicios impres
cindibeis e ser equidistante aos 3 Concellos. 

Hoxe a U.E. xa ingresou 65 millóns de pts. da sub
vención e adxudicouse á empresa Lagares Ingeniería 
S .L. a realización do Subprograma de Motivación 
Social e a elaboración do Proxecto Básico do Com
plexo Medioambiental (pola cantidade de 32 mi
llóns de pesetas) para logo subastar a execución das 
obras e rematar entre o ano 1998 e 99, para a come
zo do ano 2000 estar en pleno funcionamento. 

É o primeiro proxecto tramitado por Concellos do 
Morrazo e tamén o primeiro sobre tratamento de 
RSU de Galicia, que acada financiación da Unión · 
Europea. Apoiado por todos os colectivos ecolóxicos 
da comarca, ADEGA, Greenpeace e a Asociacion 
Internacional de Amigos da Terra premiouno como 
o mellor proxecto de medioambiente apresentado en 
todo o estado no ano.1997. Planos semellanes a este 
están en trámite na .Comarca do Barbanza, na Man
cbmunidade Metropolitá da Coruña· e A Coruña Ci
dade. Mesmo na Illa de Arousa estúdase a posibilida
de da compostaxe caseira. Quedarían uns 500.000 
habitantes (20% da povoación galega) fóta de SO
GAMA; non tendo asinado o cohvénio con SOGA
MA hen o 2 % dos concellos de Galiza. 

· A Xunta, apesar de terlle oferecido un convénio de co
laboración e solicitado axuda económica, mantén un, 
ha atitude sectária, discriminatória e belixerante cos 
seus administrados do Morrazo: mentres en Montejurra 
o Govemo Navarro, financiou o 90% e o 10% restante 
en. fundos europ.e~s. • 

XOSÉ R. MILLAN LOPEZ é concelleiro do BNG, encargando de 
Urbanismo e Medioambiente de Bueu e membro da Comisión 

Informática de Medioambiente da Mancomunidade do Morrazo. 

Voto 
sen control 
X. da Pena, representante da 
candidatura de Democrácia Ga, 
lega, di nun artigo publicado 
en EL PROGRESO que o 
control administrativo do voto 
non se aplica aoque ven da 
emigración. "A i ollamo como 

. a lei regula polo miudo a forma 
de votar por correo para os resi
dentes en España, a necesidade 
de indentificarse <liante do fun
cionario de correos cun docu
mento que conteña foto, com
probación da firma, entrega 

-persoal ao interesado do certifi
cado censal e papeletas de vo
tación, apoderamento atraver
so de notário en caso de enfer.
midade, un só votante por apü' 
derado, certificación médica, 
control de toda esta documen
tación por parte da Xunta Elei
toral Provincial, etc. Todo este 
control, léxico e de razón, non 
existe para o voto da 
emigración. T amén adoece de 
transparéncia todo o relaciona
do co gasto eleitoral que os par
tidos políticos poden facer nos 
paises extranxeiros, asi como a 
forma en que se leva a efeito a 
propaganda e demais actos da 
campaña eleitoral. Non existe 
control nengún sobre a utiliza
ción que poidan facer os difie
rentes partidos dos meios de 
comunicación. Falla asimesmo 
calquera tipo de sanción para o 
residente no extranxeiro que 
vulnere a lexislación eleitoral. 
Pode cometerse calquera irre
gulariedade con impunidade 
completa. No Estado seria un 
delito ou, alomenos, unha falta 
administrativa".• 

I 

Gorbachov 
esquecido 
"O drama de Gorbachov é que 
quedou completamente só", 
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comenta Xúlio Rios no FARO 
DE VIGO á contada apari~ión 
do ex-presidente soviético co
mo protagonista dun anúncio 
de comida rápida. "Tanto rece
bemento masivo, tantos aplau
sos en tantos paises do mund , 
tantas conferéncias millonárias 
en universidades n rteamerica
nas, tantas vacacións en 
Mallorca para ao final, tan d -
sesperado como d provi to de 
egoismo, verse na obriga de ce
der a própria imaxe para asegu
rar a permanéncia e acti~idades 
da fundación que dirixe. Parece 
o colmo da falla de previsión. 
Non rivera a cautela de abrir 
unha conta en Suiza. Que en 
Rú ia lle volten as co ta p de 
er c mpren ibel. Vir un 

contra a realidad depaup ra
da; tivera a v 1 ntia d d en, 
ganal ; p rsonificou a in apa
cidad para unha mudanza p -
itiva; concentrou, en fin, 

iras de t , ainda que é m -
n r a ua r pon abilidad n 
ntr gu· m d ai ás máfi 

ao gr uni versai . M llor 
de tin tiv r n o eu ex- la
boradores que hoxe, pl namen
te reconvertido , están instala
do na alta política. A Gorba
chov tiveran que tiralo do mé
dio porque insistia con igual 
forza na denúncia do d máns 
do stalinismo como na nec i
dade dun Estado de direito 
cialista. A Occidente interesá
balle aproveitar o momento de 
debilidade e confusión para 
destruir a URSS e o bloque so
viético, e por iso nunca se deci
diron a apoiar activa e 
seriamente ao indeciso Gorba.
chov. Necesitaban a Ieltsin, un 
alcólico manipulábel, sen pro
xecto nen ideas, un tipo patéti
co conservado en vodka. Nas 
suas memórias, G rbachov iro
niza sobre a sensaci 'n de estar 
submetido a un permanente 
exame de credibilidade demo
crática por parte do lfder oc
cidentais, mentres qu lel in é 
apresentando c m rin ipal 
valed r d li rdad na Rúsia 
ainda que pratique ruta! x -
nocfdio de Chechénia". • 

Saudades 
de Franco 
Jon Mari Atutx , e n 11 ir 
de Interi r d G v m 
comenta nunha entreví ta pu
blicada en EL P AIS que a pr -
posta de Fraga de aplicar ar
tigo de Execución Estatal da 
Constitución (155) para evi
tar os atentados contra repre
sentantes eleitos en Euskal 

Herria é própria de quen 
~-'-~~~~~~~-~-P_L_A_N_TU~/_L_E_M_O_N_D~E tensaudadesdo 

franquismo. "A histórLa 
está viva e quen invoca 
agora o artigo 155 da 
Constitución, ten víncu
lacións con épocas pasa
das. Esa proposta só pode 
vir de quen no ano 1977 
fo¡ quen de dice que an
tes que legalizasen a lku
rriña terian que pasar 
por riba do seu caqáver. 
Se cadra, fixera estas de
claracións despois dunha 
sesta na que soñou que 
ainda vivía saboreando 
as meles da 
Ditadura ... " • 
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Cal tora a orixe da Asociación 
para a Defensa da Ria? 

O éxito dunha convocatória que 
xuntou cidadáns contra a conta
minación no 89. Fara un éxito 
porque moita xente volveu des
pois da primeira cita; outros non 
porque se escandalizaran. lso 
ten que ver con que a cita fixé
raa o Bloque. Na altura habia 
xente que estaba contra a con
taminación pero non se identifi
caba coa fronte política. A Aso
ciación nacera contra o enorme 
agrávio meioambiental que so
fria Pontevedra, cheiros, augas 
suxas. E daquela só sabiamos 
das apariéncias. 

Ao cabo, Defensa da Ria me
drara tanto durante estes 
anos como os votos dos par
tidos mais ecoloxistas. 

Se cadra, Defensa da Ria incli
nara co seu traballo a balanza 
cara eses partidos . Non é por 
arrogarnos méritos, pero moitos 
votantes de Pontevedra están 
apoiando ao Bloque porque De
fensa da Ria lle demostrou que o 
Bloque era o partido que máis se 
comprometia co meio ambiente. 

Que transmitia? 

Que Celulosas contamina; que o 
mal que produce só se pode so
lucionar se nos implicamos e que 
non é verdade que Celulosas fa
ga progresar a economia de Ga
liza. Pontevedra ten o maior indi
ce de paro das províncias , o 
19,52; Lugo un 13,86; Ourense o 
17,06 e Coruña un 17,12. Que é 
isa de que progresamos? Por ri
ba , Pontevedra tamén ten o 
maior índice de paro por baixas 
laoorais; iso tamén é economia. 

Tantos elementos negativos, 
como non produciron en trinta 
anos máis oposición popular? 

Hoxe, o que non pense co estó
mago; isto é , o que non reciba 
diñeiro direita ou indirei1amente 
da fábrica, sabe que a Celulosa 
contamina. Que despois sexa 
capaz de manifestarse depende 
de moitos outros factores, com
promisos e prexuizos. Nun dos 
escapes de cloro que houbera, 
convocamos en causa de horas 
e na manifestación escoitei na 
Ferreíria que un viciño decialle a 
outro, irmán dun técnico de Ce
lulosas: "E ti por aqui?" "Che
gou un momento en que pensei 
que morria a miña muller esta 
noite. Xa non me importa nada. 
Teño que manifestarme". 

Tamén os mariscadores tar
daron en manifestarse 

Faláramos con eles cantidade de 
veces, pero defendianse co temor 
de deixar de vender. Nós retruca
bamos que algun dia deixarian de 
vender completamente se non se 
posicionaban. Foi unha satisfa
ción enorme escoitalos sonar as 
buguinas na ria pola primeira vez. 
Este ªí\ºs foran de moito traballo 
e nin_g,uén nos concedia unha vi
tóriErpor pequena que fose. Domi
naba un discurso pesimista sobre 
a dificuldade especial da burgue
sia pontevedresa. Quero aclarar 
que dentro da Asociación eu re
presentaba que queiras que non 
á pequena burguesia. Reunimos 
distintas procedéncias políticas e 
foi bon facer ver que unha causa 
era a ideoloxia, o posicionamento 
social e outra cousa o aire que 
respirabamos, o peixe que comia- . 
mos o pasto de traballo que se 
perdia e a economia que nos es
taban a estragar. A miña teima é ' 
que para defender a Ria non se 
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Nené González 
'A Xunta quer que Pontevedra sexa a capital dá camélia, a do turismo·, a do 

mercúrio e a dos cheiros'. 

-0- GUSTAVO LUCA DE TENA 

DURANTE OS ÚLTIMOS SETE ANOS FOI PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA DA RIA DE PONTEVEDRA. LEONOR 

GONZÁLEZ PRIETO, NENÉ, CINCO VECES AVOA, ATUROU DURANTE ESTE TEMPO MAU..M E AMEAZM DE MORTE POR ~PE

TIR UNHA MENSAXE:-A CELIA.OSA CONTAMINA A RIA E AMEAZA A SAÚDE DOS QUE VIVEN NO SEU ENTORNO. O INFORME DA 

WALLACE-EVANS, O DO PROFESOR SENRA VARELA E UN CRECENTE PEDAZO DE CIDADANIA ESTAN A DARLLE A RAZÓN. 

necesitaba ser de esquerda nen 
de direita. 

Pero coa protesta na rua non 
ahondaba. · 

Decatámonos deseguida que era 
preciso algo máis que a protesta. 
Comezamos a apresentar de
núncias. Eu veraneaba na área 
de Loira e sempre que ia para 
alá atopaba cinco ou seis gaivo
tas mortas. Lembro un 25 de Xu
llo que me pasei até as catro da 
tarde .con 17 persoas na casa de 
Loira agardando que chegase o 
xuiz de garda para recoller cinco 
gaivotas martas. Despois pasá
bannas ao arquivo, corria o tem-

po e nunca a denúncia ia adian
te ... Un dia, a un cidadán que vi
ve á beira da Celulosa queimá
ranselle as árbores. A denúncia 
pu ido prosperar pola .información 
e as evidéncias que habia. De
fensa da ~ Ria personouse e liai 
seis anos que estamos no proce
so. Claro que se aplicamos o 
axioma xustiza demorada, xusti
za negada concluiriamos que 
perdemos o_ tempo. O certo é 

. que o Fiscal Xefe de Pontevedra 
interesciuse e reclamou informes. 

Tamén a Xunt~ encargara o 
informe da Wallace-Evans 

Cinco mil pontevedreses.suscribí-

A. IGLESIAS 

ran a reclamación de Defensa da 
Ria de coñecer ese informe. Pe- · 
díramolo dezasete veces e final-

- rilen_te entramos na delegación 
da COTOP coa intención de 
agardar ali a que nolo entrega
sen. O que chegaron foron os 
gardas. A min golpeáranmme 
con saña por preguntar por que 
lle pegaban un compañeiro que é 
o home máis pacífico que hai no 
mundo. Os informes fanse con di
ñeiro do povo pero van parar aos 
caixóris. Conseguilos foi ter a 
proba de que no·n estabamos 
errados pero custou golpes dos 
que ainda se resinten os compa
ñeiros e eu mesma. Despois pro
cesárannos por entrar na delega-

9 
Nº 81 3 - ANO XXI . 

ción_da COTOP e agardar que 
nos entregasen os informes. Pola 
contra, a denúncia polos golpes· 
que nos deran non prosperou. 

Que quedou das promesas da 
Xunta de solucionar as irregu
lariedades de ENCE denuncia
das no informe Wallace-Evans? 

O Governo autonómico quer que 
Pontevedra sexa a capital das 
Rias Baixas, a da camélia, a ca
p ita I do turismo e ao mesmo 
tempo quérela de capital da dio
xina, do mercúrio e dos cheiros. 
lncongruéncia e esquizofrénia. 
Co informe da Wallace-Evans 
pasara o mesmo que o que pedi
ra a Comision Europea ao profe
sor Bernáldez, catedrático de 
Ecoloxia da Complutense, sobre 
a extensión do eucalipto induCida 
desde a celulosa. Bernáldez de
cia que o eucalipto era un inzo. 

O outro agrávi9 contra ·Celulo
sas é o das enfermidades 

Avelino Senra Varela, que é cate
drático en Granada, relacionou as 
·celulosas e cancro. Porque ternos 
en Pontevedra o maior índice de 
cancro, de parálise cerebral, de 
esclerose lateral amiotrófica, e o . 
máis alto de esclerose múltiple; a 
un tipo de conxuntivite común na 
cidade xa lle chaman vírásica 
pontevedresa. Cando o Ponteve
dra Díário dera conta do traballo 
de Senra, rompéranlle os cristais 
da redacción e desde aqui cons
piraron na universidade de Gra
nada para prexudicalo. O mercu
rio e preocupante pero a dioxina 
que sae pala chimenea é mutáxe
na, inmune-depresora e cancerí
xena. Landin, antes de ser Con
selleiro de pesca, dixéralle aos 
bateeiros de Vilagarcia e Camba
dos que a proposta de extraer he
patopáncreas non era razoabel 
porque a contaminación por mer
curio poderia ser máis lenta pero 
co paso do tempo a acción parali
sante do mercúrio seria igual. 
Cando os de Defensa da Ria o vi
sitamos en Vigo díxonos que non 
habia evidencia da relacion entre 
a presenza do mercúrio e a da to
xina. A primeira toxina que apare
cera foi a PSD; despois chegou a 
PSP, paralisante e agora falan da 
PSA, amnésica, que producirá 
perda de memória. · 

Vostede tamén tora obxecto de 
ameazas e chamas anónimas. 

Agora están moi calados pero nos 
· comezos de Defensa da Ria eu 

mesma tivera ameazas de marte. 
Chamadas avisando que te van 
matar e vante matar asi e destou
tro xeito ... Eu tiven-que ir vivir fora 
de casa. Entraba no apartamento, 
lia o contestador automático e era 
unha ristra de insultos. O meu ho
me non o suportara. Eu nur:ica 
aceiteia ir -ve·r a empresa. A min 
non me interesa nen me preocu
pan que eles vivan alí dentro, 
neutro planeta. Conozo paso a 
paso o efeito que causan no en
torno. Ese si que o sei porque o 
teño recorrido e teño fotos de to
dos os recantos. O de dentro su
poño que será coma unha nau 
espacial. Cando eles invitan a vi
sitar o interior da fábrica eu propo
ño que vaiamos todos afora a vi-· 
sitar as pias de decantación e por 
onde saen eses índices de mer- . 
cúrio que non botan afora. 

ENCE ven de anunciar que a 
maior parte da pasta que fa
brica está branqueada con 
osíxeno 

Se iso é certo poderianolo de
mostrar levantando a fábrica 
de cloro.• · 
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Apresenta á Xunta a contabilidade oe seis anos para agachar as irregularidades, segundo o BNG 

As contas _da ,Deputación de Pontevedra 
·destapan unha ·política de contratación a dedo 

- .. . ~ ...... . . 

. -. 

As Contas Xerais da Deputa- . 
ción de Pontevedra corres
pondentes aos anos 91, 92, 
93, 94, 95 e 96, apresentadas 
recentemente, aparecen inza
das de irregularidades, se
gundo comprobou o deputa
do do BNG César Mosquera, 
que tivo que escolmar 25 dos 
mil tomos feitos públicos· polo 
Governo provincial, que pre
side · Manuel Ab~ledo (PP). 
Desde a Deputación rec.oñe
ceuse a existéncia de erros 
de tramitación, se ben se lle 
quitolf importáncia ao feito. 

Segundo a Lei de Réxime Local, 
as Contas Xer'aís teñen que 
apresentarse no pleno da Depu
tación antes do primeiro de Xu
ño do ano seguinte a cada exer
cício e estas han. ser aprobadas 
antes do primeiro de Outubro 
dese ano. Mália esta norma le
gal de obrigado cumprimento, as 
contas da 'Deputación de Ponte
vedra dos anos 91, 92, 93, 94, 
95 e 96 foron apresentadas fóra 
de prazo e todas ,ao mesmo 
tempo. Por esta razón, o deputa
do nacionalista César Mosquera 
pediu a anulación da sua trami
tación para que se expoñan ime
diata e sucesivamente por sepa
rado as· contas de cada un dos 
anos. 

Fiscalizar a contabilidade provin
cial en Pontevedra resulta unha 
tarefa case inabordábel por parte 
da oposición, xa que neste caso 
toda foi apresentada en conxun
to. Oeste xeito, máis de un millón 
de fólios, agrupados en mil to
mos, tan imposíbel examinar en 
profundidade o estado de gastos 
e ingresos do organismo provin
cial durante seis exercícios. 

Despois da denúncia, desde a -Deputación recoñeceron e1TOs na tramitación, per0 dbce-
ron que non tiñan importáncia. A. IGLESIAS 

Un control sobre unha mostra de seu comportamento. En conxun-
25 tomos revelou a existéncia de to, o achádego.destapa a política 
numerosas irregularidades nas de contratación a dedo que leva 
contratacións e nas adxudicación - a cabo o organismo provincial. 
de obras. Moitas datas de docu- Despois de Mosquera formular 
m.entos aparecen tachadas con as denúncias de irregularidades, 
típex. e substituidas por outras desde a Deputación recoñecéu-
con máquinas de escreber dife- se algun erro de tramitación, pe-
rentes, as cifras ás veces taméri ro se lle quitou importáncia. 

Un exemplo do proceder irregu
lar na contratación da Deputa
ción pontevedresa represéntao 
unha factura que apresentou o 
31 de Decembro de 1995 unha 
empresa de aluguer de maqui
nária. Pois ben, o citad() dia era 
Domingo e a Deputación emitiu 
o pagamento o trinta dese mes
mo mes, xusto un dia antes de 
ter nas suas mans a factura. 

están manipuladas, hai actas re
cebidas antes que as correspon
dentes adxudicacións das obras, 
hai documentos asinados polo 
interventor indicando que non se 
apresentan presupo~tos en con- · 
cursos de adxudicación de 
obras, pero posteriormente apa
recen tres orzamentos distintos 
pero moi semellantes. T amén hai 
paixas de cinco mil pesetas en 
obras cuxo valor é dé vinte mi
llóns de pesetas: O interventor 
advertiu repetidamente do irregu- Explicación do retraso 
lar procedimento' empregado pa-
ra adxudicar obras, pero o Go- A Deputación achacou o retraso 
verno provincial non correxiu o de vários anos na apresentación 

das cantas á demora da oposi
ción na solicitude. Pero César 
Mosquera con anterioridade en 
várias ocasións exixira o cum
primento da lexislación. En todo 
caso Mosquera traballa cunha 
hipótese: "Nos anos 91 e 92 
houbo moitas irregularidades, 
que ao ser presuntamente deli
tos menores ou faltas, prescri
ben ao cabo de cinco anos, pre
cisamente en 1997", dixo o de
putado nacionalista, que enga
diu que "de todos xeitos, tamén 
hai irregularidades en 1995, 
cando xa presidia a Deputación 
Manuel Abeledo, neste sentido, 
as cousas cambiaron pouco". 

Contado, a Lei de Contratos do 
Estado de 1995 obrigou á Depu
tación a introducir algunhas for
malidades na política de contra
tacións que até o momento non 
cumpria mália ser igualmente 
obrigatórias. Desde ese ano as 
obras adxudícanse por concur
so, ainda que moitas veces, se
gundo afirma Mosquera , este 
procedimento é puramente for
mal e realízase a posteriori, pa
ra cubrir o expendente unha vez 
adxudicada a obra. 

No seu dia, o BNG denunciara 
diante do xulgado de Ponteve
dra diversas irregularidades ad
ministrativas na Deputación. O 
caso pasara ao Tribunal Supe
rior porque afectaba á xestión 

- de Xosé Guiña cando presidira 
a Deputación, ainda que no mo
mento de apresentarse a de
núf'lcia xa era aforado por ser 
deputado autonómico. "Desde 
entón, a política de contratos da 
Deputación non varia, é igual
mente chafalleira e irregular", 
declara César Mosquera. • 

Os tro6aáores 
áo ~ino áe (ja{iza · 
CUn percorriáo po{a fíricá medieva{ 
da man dos nasos tro6acíores: 
Martín Códa10 Xoán de Cangas e Mendiño. 
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EDICIÓNS 
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,¡- <;~- .,~~~'~?-· ·~~º~ 

~ Os trobadores 
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'As Consellarias de Agricultura 
e Meio Ambiente son as 
responsábe!s da tala de 
carballos centenários en Lugo' 

Daniel López Vispo, 
membro de Adega 

Cando empezou a tala de 
masa forestal autóctona na 
parróquia lucense de Poun
tomiños? 

As agresións comezaron a 
producirse no mes de Agosto 
cando se abriron as pistas pa
ra facer a concentración par
celária. Son pistas debuxadas 
a tiralíneas desde un despa
cho que non teñen en conta 
nen as características do te
rreo nen respetan as masas 
de árbores autóctonas. Nós 
daquela xa alertamos sobre a 
falta de sensibilidade da Xun
ta que ia provocar a desapari
ción dunha importante canti
dade de carballeiras. Estan 
plantando pinos e eucalitos á 
beira dos rios e convirten as 
carballeiras en pas1izais. 

Os proprietários son os que 
venden a madeira. 

Os responsabeis da desapari
ción non son os proprietários 
que venden a madeira antes 
de que a sua parcela pase a 
mans dun viviño. Os respon
sabais son a Consellaria de 
Agricultura e de Meio Ambien
te por non ter planificado co
mo evitar o problema. Unha 
posíbel solución seria ou ben 
excluir da concentración as 
masas forestais ou ben ubicar 
nelas o monte comunal. Non 
é racional que as concentra
cións parcelárias convirtan o 
terreo en deserto forestal. 

Que posición mantén a Ad
ministración? 

Despois de que o delegado de 
Meio Ambente indicara que 
non nos ia a recibir porque de 
momento non tiña asumidas as 
suas competéncias, tentamos 
paralizar a tala dos carballos. 
Non puidemos porque ainda 
que os carballos están protexi
dos pola própria lej de concen
tración parcelária, o maderista 
tiña permiso da Xefatura de 
Montes para facer os cortes. 
Posteriormente tivemos unha 
reunión co delegado de Agri
cultura e estamos esperando 
que cumpra a sua promesa pa
ra buscarlle unha solución ao 
conflito nuri prazo de sete dias. 

Que cantidade de masa fo
restal está en perigo? 

·Quince hectáreas de carballeira 
que continuan noutra parróquici. 
E una 'das carballeiras máis im
portantes da comarca.• 
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C~MARCAS 

Diz Guedes acusado de manipular 'partidariamente' á Garda Civil 

O Ministro do Interior 
deberá responder polo secuestro de concelleiros en Ares 
~ M. VEIGA 

O Ministro do Interior Jaime 
Mayor Oreja deberá respon
der polas irregularidades 
ocurridas o pasado 29 de De
cembro no pleno do concello 
de Ares, no que foron se
cuestrados durante tres ho
ras por un grupo de veciños 
os seis concelleiros do grupo 
de governo. O delegado do 
governo en Galiza, Xan Ma
nuel Dlz Guedes, foi acusado 
polo PSOE e o BNG, partidos 
coaligados que sosteñen a 
alcaldía, de manipular "par
tidariamente" á Garda Civil. 

Os deputados do BNG no con
greso presentaron unha pergun
ta ao ministro do Interior na que 
inquiren polas razóns que leva
ron á Garda Civil a non facilitar 
proteción aos concelleiros do 
grupo de governo que estiveron 
durante tres horas ameazados e 
encerrados no concello, despois 
dun pleno no que se aprobou a 
modificación do 

partir do que se realizou o pan
fleto é da autoría do portavoz do -
PP na corporación. Por este 
motivo o grupo de governo estú
d ia iniciar un proceso xudicial 
por sedición contra Xosé Ma
nuel Cendán, baseado na ac
tuación dun cargo público contra 
a institución da que forma parte. 

Os membros da maioria munici
pal formada por PSOE (catro 
concelleiros) e BNG (dous) xul
gan que a interferéncia do dele
gado do governo no conflito e 
as decisións tomadas por Diz 
Guedes supoñen unha manipu
lación partidária da Garda Civil. 
O portavoz do BNG, Manuel 
Doval, sinala que un governo 
municipal non pode negociar 
cos veciños unha vez aprobada 
unha decisión polo pleno e que 
este grupo tivo en todo caso a 
posibilidade de presentar ale
gación s, das que 215 foron 
aprobadas , do mesmo modo 
que ten aberta a posibilidade 
de recurrir legalmente no futuro 

contra o plano 
plano urbanísti
co _ Fontes do 
BNG destacan a 
incongruéncia de 
cargar contra un
ha cabalgata de 
reís en Vilaboa 
ou impedir a pre
séncia de conce
lleiros na inaugu
ración da autovía 
de Carballo , en 
tanto que se per
mite o secuestro 
de concelleiros 
en Ares. 

O portavoz 
do PP 

aprobado. Xulga 
Doval que unha 
negociación, co
mo a solicitada 
por Diz Guedes, 
xurdida ao calor 
do secuestro e 
ameazas contra 
vários concellei
ros, a cargo dal
g un s veciños, 
atentaria contra 
o próprio sentido 
da institución 
municipal. 

Segundo puido 
saber este perió
dico a actuación 
de proteción da 
garda civil foi de
negada atraveso 
dunha orde di
recta do delega
d o do governo 

no concello 
quixo impedir 
o paso 
do sarxento 
da Garda Civil. 

Transcurridas 
tres horas desde 
o inf cio efos inci
dentes, o porta
voz do Partido 
Popular , acom
pañado dun te
niente da Garda 
Civil, entrou na 
sá onde perma-

.necian pechados os membros 
do grupo de governo e dirixiulles 
unhas palabras. Acto seguido o 
grupo de veciños depuxo a sua 
actitude. A Nasa Terra puido 
averiguar que a actuación de 
Cendán 'foi realizada despois 
dunha conversa privada con Diz 
Guedes, quen na mesma teria 
sinalado que os obxetivos xa 
estaban cumpridos. 

O Delegado do Govemo non dubidou en intervir no confrdo dun concello de 4.000 habitantes. 

• Un regulamento contra 
o caos urbanístico 

Ares contaba até agora cun 
plano de ordeamento vixente 
desde 1977, ao amparo do cal 
se foi desenvolvendo un notó
rio caos urbanístico que suce
sivos governos do PSOE e do 
BNG non foron capaces de re
formar, ao encontrarse no pri- · 
meiro caso cunha plataforma 
veciñal contrária e no segundo 
con minoria no pleno. Con to
do , en ambas etapas realizá
ronse vários estudos que sen
tan as bases do plano actual. 
Básicamente, o actual governo 
de coalición trata de limitar as 
alturas, abrigar a que se res-

peiten as normas de constru- -
ción na costa e protexer deter
minadas áreas como a da xun
queira, na que desde hai dez 
anos se veñen realizando ate
rramentos ilegais. 

Xoan Manuel Diz Guedes quen 
teria afirmado que o problema 
"non era de arde público" e que 
"os concelleiros tiñan a abriga 
de negociar co grupo de veci
ños". Un sarxento da garda civil 
viu mesmo interrumpido o seu 
aceso ao concello polo porta
voz do Partido Popular, Xosé 
Manuel Cendán qu~n se dirixiu 
a el manifestándolle que: "non 
pode pasar se non é cunha or
de": O sarxento tivo que facer 
valer a sua condición de tal pa
ra lograr o acceso á planta on
de permanecían secuestrados 
os concelleiros. 

A habitación onde durme a aboa 

Destacan fontes do governo 
municipal , que encabeza o al
calde socialista, Xosé Vilasán
chez, que o PP non realizou 
argumentacións no pleno con
trárias ao novo plano. Os con
servadores (que cantan con 
c;inco concelleiros na corpora
ción) participaran de todos os 
pasos prévios de redación do 
plano xeral, descolgándose 
nos últimos meses, cando -
segundo acusa agora o §rupo_ 
de governo- viran a oportuni
dade de plantear batalla políti
ca aproveitando a reforma do 
plano: 

A mobilización que conseguiu 
reunir a un grupo dunhas 150 
persoas (Ares canta con 4.500 
habitantes) fora convocada atra
vés dun panfleto con pé de im
prenta pero sen sinatura de 
convocantes. A garda civil puido 
averiguar que a sua difusión·fo
ra encarregada por Ramón Gar
cia, proprietário dunha parcela 
situada -na xunqueira que ven 
de ser protexida polo novo orde
arnento _ O texto manuscrito a 

Un neno de Ares chegou ao 
despacho dun concelleiro do 
grupo de governo e manifes~ 
toulle a sua opinión: "¿Porque 
queredes tirarlle á casa á miña 
avoa? Ademais queredes tirar 
a habitación onde darme ela, 
que leva tres anos sen se le
vantar". Segundo explicou este 
concelleiro, o nena retírese a 
norma sobre alineación de edi
fícios que en nengun momento 
prevé derribos, senón a abriga, 
no caso dunha nova constru-

ción, de suxeitarse ao alinea
m ento médio establecido. 
Exemplos coma este poñerian 
de manifesto o proceso de de
si nform ación levado a cabo 
por alguns membros do Parti
do Popular. PSOE e BNG coi
dan sen embargo que o pro
blema está en vías de resolu
ción, lembrando que de feito 
desde o día 29 non se volve
ron producir máis protestas na 
vila, nen se solicitou un novo 
pleno para debatir o tema.+ 

O portavoz do PP ameazou xa 
ao _governo municipal, a respeito 
do plano, sinalando que "xa volo 
pararemos en Santiago". Fontes 
do concello lembran, sen em
bargo, que as últimas declara
cións de Guiña fan fincapé na 
autonomia municipal nesta ma
téria. "A ver se a autonomia vai 
valer para todos os concellos, 
menos para Ares, polo simple 
feito de que aquí pretendemos 
poñerlle un pequeno límite ao 
desastre urbanístico'', sinala 
Manuel Doval. + 

11 
N2 81 3 - ANO XXI 

Acusan ao PP de Ourense 
de comprar vados por 
riba do prezo de mercado 

Os grupos da oposición no 
concello de Ourense, PSOE e 
BNG, acusaron ao Governo 
muncipal de elaborar unha 
operación parar mercar placas 
de vados por riba do seu valor 
de mercado, para despois 
emitir facturas pala metade 
que costaran e beneficiar a 
unha empresa vencellada 
directamente ao PP. A 
operación tentou levarse a 
cabo no pasado mes de Xuño, 
cando sobraran os vados no 
concello e a empresa 
implicada era Estradas 
Galegas, S,.L. Segundo a 
oposición municipal, a 
responsabilidade desta 
operación compártena o chefe 
de compras do Concello, 
Henrique Novoa, e o daquelas 
concelleiro de tránsito, Xurxo 
Bermello. Bermello rexeitou 
talar sobre ese caso, pero 
recoñeceu que foi o detonante 
do seu cesamento. + 

Sen ofertas para construir 
os novos estacionamentos 
baixo chan de Lugo 

Os baixos níveis de 
ocupación nos tres 
estacionamentos baixo 
chan que hai en Lugo e a 
existéncia de prazas de 
estacionamento en 
superfície dabondo na , 
cidade, provocaron que non 
se apresentase nengunha 
oferta para construir e 
explotar dous novos 

. aparcamentos no subsolo 
de Lugo, na glorieta dos 
lrmáns Pedrosa e na ronda 
da Muralla. A renúncia a 
concursar débese a que as 
empresas non ven 
rendibilidade na explotación 
dos estacionamentos. A 
ubicación dos dous 
aparcadoiros fora qriticada 
no seu dia pota 
oposición municipal 
(PSOE, BNG e IU). + 

Os viciños de Barbantes 
anúncian cortes da N· 120 
se non retoman 
as obras da G\Jtovia 

Os viciños afectados polos 
anegamentos de augas en 
terreas particulares por mor 
dos desvíos causados pala 
autovia das Rias Baixas en 
Barbantes, ameazaron con 
cortar a N-120 se o Ministério 
de Fomento non manda 
comezar as obras para retirar 
a auga que anega as suas 
fincas, e que procede das 
canalizacións praticadas na 
montaña. Os viciños 
celebraron unha asemblea o 
pasado Domingo 11 de 
Xaneiro e no decurso da 
mesma producíronse 
enfrentamentos con 
seguidores do alcalde de 
Cenlle, Manuel García 
Montero (PP), que acudiron á 
reunión para arroupar a 
Montero.+ 
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Inauguración nas _Pontes dunha fábrica de pas para xeradores eólicos. 

SEICA IMóS TER PL-ANO 
. .- .__ ... - .. 

DE.-_ EMPREGO 
.. .. - - ·- . 

MANUELMERA 

O dia 20 o Presidente da Xunta vai convoGar aos:-: . cións sociais. Ningún .d.e nós pode coidar seriamente 
sindicatos a unha prirneira reunión para falar do~Pla- .. que· algo disto se vaia a tratar nas mesas de nego-

. no de Ernprego para Galiza, terna que despois pre ten-- ciación. Tarnpouco -conquerirernos acelerar ·a cons-. 
de .que· ~:e debata por parte das organizacións sociais trucción das autovías a Madrid, nen que se realicen 
no Consello Económico e Social. Así deste xeit<:>',- 0s planos sobre ferrocarril -aprobados .no · Parlamento 
desp0.is de rn~s,es de, anilllcios, queda escenificado o·· .. Galega, nen que se page a supertaxa, nen que a Xun
prirneiro ·acto do ritual sobre o grave pr0blerna d.o · ta evite o desrnantelarnento de Astano, Imen-osa e-Al-
desernprego. - · · varez, ou a privatización de Barreras. 

.. 
Resulta d.ifícil neste rnarcg chegar a un _entenelernen- _ -Entón, para qué vai ~ervir este debate· sobre o Plano 
~o sobre o ~mp~ego en GaHza entre as qrganizaci_óns de' Ernprego-? Fundamenta:lment'e para que o Estado 
sindicais, a patronal_~ _a Xunt:a. Ante todo:porqtJe Español cumpra co ~cordado no Cúmio de i.uxem-
hai a experiéncia anterior .d\ins acord_os asinados CoO. · _ bll!go, no que figura: que 'na realizacjón dos proxec-
Governo -Fraga que non se · · · tos de cada país se terá en 
cumpriron. Como esquecer coma a opirúón .das · organi-
isto!. A Xunta quere abrir 'o zacións sociais. E Fraga vai 
mesas· sectóriais, porque sa- . -6nico ·x.eito de ~vanzar:· cump_lir este trátnite e de 
be que é máis posíbel un paso aparecer corno dialo-
acordci en matéri_a de forma_, en matéria de emprego é gante, s'e conquire engaio-

cióñ, e resulta máis difícil compromet_end_o á Xunta . lar ª algunha forza social, 
negarse desde_ a patronal e - rnoi ben, e se non "a gover-
os sindicatos que noutros te- - a que invista na criación nar que para iso o votaron", 
mas de in.cidénéia máis di- como decía hai pouco can-
recta. feto, ademais, -en ~a- de empresas total do lle perguntaban sobre o 

teria .de _emprego, qué pode OU parcialmente." tema. 
ofrecer -Fraga qUe sexa <lis-

. tinto ao que fai agora, can-
do todos sabernos que non 
está disposto a modificar ~ 
sua polític'a

1
econórn.ica. E se -· 

non fai c_oncesións impor
tantes, qúe permitan cando 

. menos tapar a desfeita des
acordes anteriores, ou da 
postura da Xunta sobr.e a 
privatizadón de Barreras e a 
supertaxa láctea, cori algo . 
presentábe-f;·vai_ 'resultar difícil asinar un pacto, mes~ . 
mo desde o sindicalismo máis moderado. 

eón seg~ridade sobre _a .mes·a ~-an estar as xeralidades 

Estas reunións poden ser un 
desastre para os traballado-

. res ou unha perda de tem
po, a menos que os sindica, 
tos manteñamos uns obxec, 
tivos comúns e haxa unha 
decisión de mobilizar, m'es, 
rno chegando a unha ou va, 
rias xornadas de folga para 

_ . conquerir ós obxectivos ~ue 
, nos marquemos. Os antece-

_ dentes dós "últimos anos non apuntalan a unidade, 
. nen a dispo_sición dalgúns sindicatos a erguer as ar
·mas da clase obreira para enfrentar ó fraguisrno. 

de sempre: que .ta.nto inve§timento directo·, que máis _ ::q_esde a .CIG irnos poñer sobre a Mesa, non só as no, 
infraestrutúras-, qu~ .in.ve§tig~ci_ón e tecnoloxía, que ·. sas·copinións sobre onde se debe investir, a necesisJa
formación e información, etc., temas sobre os_ que en · de dun sector público productivo galego, ou a mello, 
princípio todos están de acordo. Pero se qu~damo

1

s ·'· - ra das infraestructuras e servicios básicos, serrón ta, 
nisto,. as -reunións non serven de i.-en, compre concre- mén unhá propqsta concreta para extender o seguro 
tar, é o único xeito de avanzar con algo real eri maté, de desemprego á todos os parados (que poden realizar 
ria de ernprego e cornprometendo á Xunta a ·que in~ a cámbeo un traballo social e cursos de formación). 
vista-na· criación de empresas directamente, ou sexa ·un seguro de desemprego que pode costear o Gover-
qué entre con caprtai público en proxectos empresa- no Central-cu a Xunta, o nome é o de menos, o irn-
riais, tótál- ou parcialmente. Non hai outro modo de portante é a función -social. Esta é a única medida 
que das reunións ·saiari compromisós firmes para criar efectiva contra o desemprego, xunto coa disrninü-
emprego'~.;Hai óutras ·alternativas:- que a pátronal ción da xomada. Compre repartir a' riqueza ou trabá, 
acepte contratar máis traballadores e investir en no- llo de xeito que todos teñan a posibilidade de conté\_r 
vas empresas, con prazos e número de operários afee- cuns mínimos. • · ' · 
tado"s; ou q~e o góverno galego aúmente os cadros de 
pe~soal nos servícios públicos, ampliando as presta- MANUEL MERA é Presidente da CIG 
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A pobreza en Galiza 
MANUELCAO 

A veces, clise, que a pobreza en Galiza está relacionada coa actua
ción do capitalismo coas secuelas de paro, baixos salários e outras 
formas de explotación da man de obra. Coido que nestas e nside
racións latexa un descoñecemento importante da realidade eco, 
nómica e sücial da nosa terra. De non ser pola masiva emigración 
aos países capitalistas europeos Galiza sería unha zbna cuns niveis 
de pobreza semellantes aos de moítos países do chamado Terceiro 
Mundo. Así, un proceso de desenvolvemento capitalista en Gali
za sería enormemente positivo a todos o niveis especialmente pa
ra a man de obra _autóctona que se viu obrigada a ir buscando em, 
prego nas empresas capitalistas do mundo adiante. 

A pobreza en Galiza ten causas máis políticas ue económica . 
A parte os problemas persoais derivado da lotería natural exi -
te .. unha povoación excluída do de enrolo p la acción dir eta 
duns podere públic ocupad p r unha lit allea paf 
que tiña como obxectivo a de aparición do m m com · 
diferenciado. Se se analiza detidament ob rvara m 
elite político admini trativa instalada e franqui m t n c 
misión controlar á sociedade medi::v1te a ocupación d p 
administrativo local ou provincial. E unha lit n ialm 
parasitária, é dicer, incapaz de xerar proce de cumul i 
desenvolvemento próprio dunha iedade m ema. En 
queira concello galego pode verse como o cacique ou caciques 
locais eran persoas que realizan actividade económicas u ad
ministrari'Vas moi ligadas ao control estatal, ~odas ela de baixo 
nivel tecnolóxico e só favorecida pola in xi téncia ou baixa 
calidade duns ervício público de educación e aude ou 
dunha mínima dotación de capital fí ico e infra trutur . A í, 
o médico, o garda civil, o militar, o me tre, xuíz, o farmacéu
tico, o bancário, o secretário ou calqueira outr pr fi i nal, 
mipúblico puido converterse en pequena elite l cal u ceptí l 
de ter influéncias no poder político para acadar fa ore , colo
car ou estudar aos seus familiare , etc., dando lugar, así, a un 
proceso de movilidade ocial e obtención de rendas, pero em
pre en actividades relacionadas co control politico-admini tra
tivo. Naturalmente, este tipo de actividade umini tran un 
número insuficiente de postas de traballo, polo que a inmensa 
maioría da povoación vese obrigada a bu carse a vida e velai a 
bendición que para eles supón a emigración. 

'En calqueira·concello pode verse 
como os caciques son persoas que 

,realizan actividades económicas ou 
administrativas moi ligadas ao 

control estatal." 

As sii:uacións de pobreza estiveron ~ están ligadas en Galiza 
· á estrutura política non á estrutura económica. Habería así, 
dous circuitos significativos: por unha bánda, as activi'dades 
públicas ou sernipúblicas ligadas ao poder polític'o-adrninis, 
trativo tradicional dominante desde sempre en Galiza e na 
que non existe a pobreza e, por outra banda, as actividades 
.privadas típicas dos sectores da ves en..Galquelra' economía 
que aquí habería que completar co sectQ?produtivo exterior 
que é o que deu 'traballo á maioría da ·suciedade galega. E 
nestes ámbitos nos que existen núcleos de pobreza, sobre to, 
do, pola insuficiéncia cuantitativa destas actividades afoga
das pola presión fiscal, salarial e organizativa dun sectoi.- pú, 
blico ou semipúblico excesivo e custoso. • 

L - . - - -- - - . - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - ------ ---~~~~~~ 
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Comeza unha dinámica semellante á do aborto ou a da insubmisión 

A morte do tret~pléxico Ramón Sampedro 
abre un debate sen volta sobre a·eutanásia 
-0- A.E. 

A morte por eutanásia de Ra
món Sampedro vai supoñer 
un paso importante para lega
lizar o dereito de toda persoa 
a unha morte digna. Moitas 
das conquistas sociais, como 
a do aborto ou da insubmi
sión, construíronse sobre feí
tos consumados nos que a 
batalla se daba para impedir 
que fosen á cadea os implica
dos nestes delitos inxustos. 

A Asociación Oereito a Morrer 
Dignamente afirma que, á marxe 
dos resultados a que chegue o 
forense, "é innegábel que Sam
predro axudou moito a eliminar 
os tabus que existen contra as 
persoas que toman a mesma 
opción e contra os médicos par
tidários de axudar a morrer". Es
ta e outras asociacións mostrá
ronse firmes partidárias de de
fender a todos aqueles que axu
daran a ben morrer a Sampedro, 
"se é que se demostra que exis
tiu colaboración para que reali
zase a sua firme decisión de re
matar cos sofrimentos". 

Sompedro no dio do xuízo que rexeitou a sua demando sobre a eutanásio. LALO R. VILLAR 

curaron por toda 
a casa pegadas 
das persoas que 
puideron auxilia
lo na eutanásia, 
pero , segundo 
fontes consulta
das, aparecen 
moitas. Tamén 
son diversas per
s oas as que ti-

O pasamento 
: semella 
1 

¡ planificado 
! desde hai 
1 
1 

: meses. 

que terian que so
f re r de ter morto 
na casa parterna. 

Unha loita até 
a niorte 

Tamén a recente 
marcha do seu pi
so de Boira dunha 
parella que o 

Todo os indícios parecen indicar 
que Ramón Sampedro tivo que 
ser axudado por alguns colabo
radores necesários para deixar 
de existir. De momento ainda 
non trascenderon a persoa ou 
persoas que podan ser colabo
radores, nen sequer o método 
utilizado para tirarse a vida, por 
máis que se tale do arsénico, 
veleño que Sampedro afirmou 
que seria o método que escolle
ria para a sua morte. 

Os instructores d? sumário pro-

ñan a chave da vivenda de Ra
món Sampedro. 

O seu pasamento semella ser 
planificado a conciéncia desde 
hai meses, en consonáncia co 
que tiña manifestado xa en máis 
dunha ocasión . Non só desde 
habia días se estaba despedin
do dos familiares, repartidos por 
diversos pontos de Europa, se
nón que os traslados de viven
da, primeiramente da dos seus 
país, responderían ao intento de 
non lles causar as moléstias 

acompañaba, aducindo estas, 
''falta de intimidada ante as contí
nuas e múJtiples visitas", poderia 
obedecer igualmente a libralos 
dos problemas conseguintes. 
Ramona Maneiro, unha amiga, 
foi até o final a persoa que estivo 
máis perta del. Pero, cte momen
to, ninguén se atreve a aventurar 
cal seria a man que lle axudara a 
dar o paso que viña. reclamando 
desde habia anos. Especúlase 
en colectivos de loita social que, 
de atoparse estas colaborado
res, serian os membros de diver-
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O ReembOlso (máls 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

~ O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a noma de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CD 
1 1 1 1 1 1 11 1 11 

Titular ......................... : .............................................................. . 

........................................... : ......... N11 Sucursal ........................ . 

Povoación ................................... Preví ncia .................... ., ....... . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mll'la conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cullurais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

sas asociacións pro-eutanásia os 
que se autoinculparian, tratando 
de criar un ha dinámica ·social 

. que, pola política de feitos con
sumados, legalice esta práctiéa 
como acorre ·nalg~~s · estados·. 

A dinámica seria semellante á 
posta en marcha polos colecti-· 
vos feministas para conseguir a 
despenalización do aborto _cu a 
hoxe máis praticada da insumi
sión contra o servício militar. 

De momento, a marte de Sam
pedro xa colocou o debate na 
rua. Enrique Bellido, voceiro de 
sanidade da dereita no Senado, 
defendeu que se abra un debate 
na sociedade· sobre a eutanásia. 
"Non hai que ter medo a talar en 
profundidade", afirmou. O PSOE, 
pela sua banda, xa se mostrou 
contrário a esta práctica, mentres 
que IU se posicionou claramente 
a favor. No PP, o sector Opus, 
con Romai Beccaria á .cabeza, 
xa se apuraron a manifestarse 
non só contrários a esta práctica 
senón a calquer debate, polo 
que a loita pola consecución de
se dereito enxérgase moi longa. 

A sua família non dubida que, 
axudado ou non, a sua morte 
débese a sua ''firme vontade de 
acabar cos sufrimentos". Non é 
un ha suposición. Sampedro 
deixou múltiples testemuñas 
dunha singular batalla xudicial. 
Xa afirmara, en múltiples entre
vistas con xornalistas de todo o 
mundo, que despois de esgotar 
todas as instáncias, ·incluidas 
as europeas, se non .acadaba 
legalmente o dereito que recla
maba, poria igualmente -fin ao 
seu sofrimento. • 
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Avión e BeQrÍz 
copan unha de-cada tres 
matrículas turísticas 
do Estado español 

Ourense matriculou 900 
veículos con placa turística o 
pasado ano, o que 
representa o 40% de ..todo o 
Estado neste tipo de 
mafriculacións. Unha de cada 
tres placas corresponde 
ademais aos concellos de 
Beariz ou Avión, segundo o 
diário La Región. 

Parte deste importante 
volunie viria dado polo feito 

- de que Ourense é a única 
província que considera as 
renovacións como 
mat:-iculacións novas, pero 
este dado non explica o 
incremento producido a 
respeito do ano anterior. Nos 
dous concellos mencionados 
son frecuentes os casos de 
veciños que pasan a metade 

. do ano en Galiza e a outra 
metade nun país 
sulaméricano (México en ben 
de casos) no que posuen 
diversos negócios. A marca 
Mercedes con 38 .placas 
turísticas dos 374 veículos 
vendidos e BMW con 25 
turísticas dun total de 280 
vendidas foron as máis 
solicitadas.• 

~umenta o desequilibrio 
entre as duas Alemañas 

A unión non 
necesariamente trae o 
equilibrio. A ex-ROA e a 
República Federal Alemana 
están cada dia máis 
distantes, cando menos a 
xulgar por alguns dos 
indicadores de benestar. 

O paro, por exemplo, na 
antiga República 
Democrática pasou do 
18,3% en Novembro ao 
19,4% o pasado mes de 
Decembro. Na República 
Federal tamén aumentou o 

· desemprego, pero en 
menor proporción: do 9,5% 
en Novembro, pasou ao 9,9 
un mes despois.+ 

As tácticas do INEM 
non deron resultado 

As tácticas do INEM para 
reducir as cifras de paro 
oficial non ofereceron o 
resultado apetecido polo 
governo. Os cursos 
simultáneos de obrigatória 
asisténcia (a falta a algun 
deles era motivo suficiente 
para causar baixa) e outros ·· 
subterfúxios destinados a 
propiciar o desestimerito dos 
desempregados, non 
impediron que o paro 
descéndese oficialmente 

• menos que o·s dous anos 
anteriores. O Partido Popular 
dedicáralle a 1997 o nome de 
"ano do emprego", pero os 
números non viñeron a 
confirmar as espectativas. 
Finalmente, segundo os 
dados oficiais, o número de 
parados rexistrados no 
E~tado español descendeu 
en 140 mil persoas. En 1996 
a baixada fara de 173 mil e 
en 1995 de 198 mil.+ 
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O colectivo reúnese nas instalacións da CIG .. - A. IGLESIAS 

Nasce a Asociación de Novos Deseñadores 

Unirse para buscar !raballo 
-0- P. BERGANTIÑOS 

"A única oportunidade que te
mos de competir cos deseña
dores profesionais é traballan
do en equipa". Baixo esta pre
misa, catorce mozos e mozas 
apostaron por organizarse nun 
grupo de traballo co que intro
ducirse no mundo laboral do 
deseño gráfico por ordenador 
e atopar unha saida profesio
nal logo de facer un curso no 
Centro de Formación da CIG. 
Parello á realización dos seus 
primeíros traballos veñen de 
legalizar a Asociación de No
vas Deseñadores (ANDES). 

Fedra Alcaraz e Fernando Vila
boa son duas das persoas que 
forman parte desta equipa que 
botou a andar no mes de Se
tembro, despois de asistir a un 
curso de 225 horas de deseño 
por ordenador na CIG. "Cando 
rematamos o curso criáranse 
moi boas relacións entre a xen
te que participabamos -explica 
Fedra- O noso monitor, Xosé 
Manuel Rodríguez, animounos 
a montar unha asociación e a 
i'ntentar trabai"lar xuntos". "Ao 
pouco tempo xurdiunos o pri
meiro cliente -engade Fernan
do- üferecéronos deseñar un 
catálogo para a distribución-de 

CDs de música folk importados 
· de Irlanda, Bretaña e Escócia. 

Foi a oportunidade de demos
trar que podiamos facer un tra
ballo digno". 

"Sabemos que a. única maneira 
de poder abrinos camiño _no · 
mundo do deseño e sacarlle 
partido aos cqñeéementos que 
adqui(imos é traballando en 
grupo -explica Fedra-. lndivi
d u al mente non poderiamos 
competir cos deseñadores pro
fesionais". A Asociación de No
vos Deseñadores (ANDES) é 
unha inicíativa que ten como un 
dos se\JS principais obxectivos 
a formación especializada dos 
seus asociados mediante a or
ganización de cursos e seminá
rios. "Tamén tentaremos que._ 
sexa unha forma de atraer no-. 
vos· clientes e de canalizar tra
ballo para os seus membros", 
explica Fernando. Para traba
llar acuden as instalacións do 
Centro de Formación da CIG, 
que cede as suas infraestru
turas nas horas rias que non se 
imparten seminários. Actual
mente traballan en vários pro
xectos e entre os servizos que 
esperan ofertar inclúese o de 
restaurar fotografias, técnica 
que aprenderon no curso no 
que se coñeceron. • 

As Xorna.das do Morrazo amosan 
as diferentes solucións para tratar o lixó 
Que facer co lixo? A resolver a 
pergunta quer contribuir a man-

• comunidade do Morrazo coa or
ganización das Xornadas sobre 
o Lixo na Galiza, que se desen
volven os dias 14, 15 e 16 de 
Xaneiro. Participan expertos, -
tanto- galegas como de fóra, 
con concepcións· diferentes de 
como se debe tratar o lixo. No 
que si coinciden é na urxéncia 
de percurar solucións. Pablo 
Mascareñas, de Greenpeate, 
foi o encarregado de abrir as 
xornadas seguido de Manuel 
Soto, presidente de Adega, 

. quen tratou a reciclaxe. O dia 
15 tócalle o turno ás experién
cia de fóra da Galiza da man de 
Francisco Ribot, Gerardo Zaldí
var, Jesus Diz, da empresa mu
nicipal de Cór.doba,· e Carlos 
Pérez Losada, director dunha 
planta de compostaxe en Cata-

luña. Da investigación aplicada 
a compostaxe encarrégase o 
profesor da Universidade de Vi
go, Salustiano Mato. 

O plano de Sogama, participada 
pola Xunta e por Fenosa, está 
representando no último dia po- . 
lo presidente da e1J1presa e polo 
director técnico, Manuel Mén
dez. Acompáñanos nesta xorna
da o deputado Pérez de Tudela 
e o alcalde de Bueu e presiden
te da mancomunidade do Morra
zo, Xosé Novas. O edil naciona
lista explica o plano de xestión 
que poñen en marcha Bueu, 
Cangas e Moaña, financiado 
con fundos europeos, e as suas 
perspectivas de aplicación nou
tras comarcas galegas: Ao final, 
unha mesa redonda reune as di
ferentes posicións e pecha as 

- xornadas.+ 
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Desaloxo 
para os. 
traballadores 
diminuídos 
físicos e 

,, . 
ps1qu1cos 
dunha empresa 
da Coruña 

Os atrancos que teñen tanto os 
disminuídos psíquicos como os 
físicos para atopar un traballo 
padecianse de menor xeito na 
empresa Utramic, situada no 
polígono de Sabón, na Coru
ña, e que se adicaba á recicla
xe, entre outros materiais, do 
vídro. A empresa tivo que pe
char recentemente e sobre ela 
había unha arde de embargo 
que se executou. Os terreas 
nos que está ubicada foron su
bastados e agora pertencen á 
empresa T op-W ash, adicada ao 
tinte industrial. 

Unha orde xudicial emprazaba 
aos 18 traballadores, dos que 
quince son diminuídos psíqui
cos ou físicos, a desaloxar o dia 
22 de Decembro a nave de 
Utramic. Solicitaron unha pró-

r-roga, primeiro até o 2 de Xa
neiro e, posteriormente, ate o 
14 do mesmo mes. Se non ti
ñan marchado nesa data, o auto 
do xuiz empraza á Garda Civil a 
desaloxar pola forza aos traba
lladores. As dezaoito persoas 
non tiveron tempo ainda de 

· transladar a maquinária da em
presa e os utensílios de traballo. 
A CIG da Coruña decidiu 
apoialos e deu unha rolda de 
prensa'o dia 12 de Xaneiro para 
chamara atención sobre a si
tuación deste colectivo. "So
mos respetuosos cunha sentén
cia firme e co embargo das pro
priedades. O único que estamos 
pedindo é un prazo razoábel, 
que poderia ser de dous me e 
para que os traballadores ato
pen outra nave e podan reini
ciar as suas actividades", sinala 
Xaimt Figueroa, da central na
cionalista, quen engade que hai 
unha prensa que está suxeita a 
un metro baixo o chan e que 
require un grande esforzo, tanto 
para sacala como para transpor
tala. A empresa que adquiriu a 
parcela quedaría coa maquiná
ria que está dentro da nave no 
caso de que non se movera no 
prazo fixado. 

Utramic, que funcionaba como 
cooperativa, xurdiu da iniciati
va de parte dos traballadores de 
Comisal, empresa que pechou e 
que se adicaba tamén á recicla
xe. Ao empregar a quince per
soas diminuídas, foi declarada 
pola Xunta de utilidade social, 
polo cal recebeu setenta mi
llóns de pesetas. Nen o ~aver
no galego nen a Depuración da 
Coru"ña manifestáronse polo de 
agora en relación aos traballa
dores de Utramic. Estes queren 
segliir trabaUando xa que teñen 
contratos con catorce concellos 
da comarca, como Ferrol, Fene 
ou Culleredo, para encarregarse 
da reciclaxe. • · 

Díaz, autor dun dos relatos editados polo taller literário do Sanatório Villa de los Coco.s. 

.A Sida en Cuba 
Para atallar a epidéniia da, sida na illa, o 30 de Abril de _ 1986 o Go
verno cubano decide convertir o Sanatório das Vegas, na periféria 
da Habana, en centro de reclusión forzosa de todos os seropositivos. 
A sede nacional cubana antisida que se coñeceu como Villa de los 
Cocos, despertou unha forte polémica~ Doce anos despois Pilar Esté
banez, e,xperta en Sida e presidenta para o Estado espaf1.ol de Médi
cos do Mundo, mantén que "Cuba controlou a epidémia dunha for
ma espectacular". "Os vixiantes dos direitos humanos fumos moi crí
ticos con Villa de los Cocos -sinala-. Hoxe recoñecemos que soube
ron ser flexíbeis e que avanzaron moito nos respeito aos enfermos" . 
Estébanéz afirma "que o direito a saude da maioria dos cubanos está 
moi ben defendido". José Ramón Fajardo e Lourdes Zayón, criadores 
do taller literário A Montaña Máxim de Villa de los Cocos dan con
ta de que o governo "oferece tratamentos ambulatórios e alenta a 
re~serción social e laboral dos pacientes" até o ponto de que clínica 
é un dos lugares de Cuba onde hai maior benestar. • 

15 DE XANEIRO DE 1998 

Concentración de apoio 
a un insubmiso 
en Pontevedra 

Xavier Costa, de Vigo, vai 
ser xulgado o 20 de Xaneiro 
por negarse a facer a mili. A 
Asemblea Nacional de 
Obxección de Consciéncia e 
o MOC da Galiza convocan 
unha concentración ás dez e 
media da mañá diante da 
Audiéncia Provincial de 
Pontevedra onde se celebra 
o xuízo e í)O que o fiscal 
pede seis meses de prisión e 
dez anos de inabilitación 
para Costa. 

Dous dias despois, nos 
xulgados militares da Coruña 
terá que comparecer un 
mozao bilbaino acusado de 
deserción e, por outro lado, 
de apropriación de material 
militar. Para el peden cinco 
anos de prisión militar.• 

A mellora do transporte, 
reivindicación 
dos universitários de V190 

Coincidindo coa recente 
suba do billete do autobus 
urbano en Vigo a 11 O 
pesetas, o Comité de 
Alunos de Transporte á 
Universidade convoca 
unha manifestación para o 
Xoves 15 ao mediodia na 
rotonda da faculdade de 
Humanidades. As razóns 
para a convocatória están, 
segundo explican desde o 
comité, no 
desentendimento por parte 
do concello das demandas 
formuladas polos 
estudantes. 

Estes quélxanse de que as 
liñas de autobus estean 
masificadas e sexan 
deficientes, da falta de 
seguridade no traxecto, da 
lncerteza do servlzo en 
datas de exames e da suba 
dos prezos. O comité 
formouse hal catro anos 
"pola necesidade e 
importáncia que ten o 
transporte nun campus 
ubicado a 18 quilómetros 
do centro da cldade e con 
17.000 al unos".• 

Primeira Liña 
celebra as Xornadas 
lndependen~stas 

Primeira Liña, movimento 
integrado no BNG, celebra do 
20 ao 29 de Xaneiro as 11 
Xornadas Independentistas co 
lema "Desde a cultura, a 
independéncia" en duas 
cidades: Santiago e Vigo. 
Ademais de membros deste 
colectivo, participan ao redor 
de temas como os méios de 
comunicación, identidade 
nacional e proxecto cultural, 
Margarita Ledo, Manuel 
Outeiriño, Pepe C.arreiro, Chus 
Pato, lgor Lugris, Elvira Souto, 
Antó:i Reixa, Manuel Portas e 
Alfonso Álvarez Cáccamo, 
entre outros. En Santiago as 
mesas redondas celébranse 
na galeria Sargadelos e en 
Vigo na libraría "A caixa de 
Pandara". Todos os actos son , 

. ás oito da tarde.• 
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O discurso unitário está a cada máis roto aos d~z anos do Pacto de Ajuria Enea 

O presidente Ardanza 
propón negociar primeiramente con, HB 
~B. LAXE 

O lehendakari José António 
Ardanza propuxo negociar 
con HB primeiramente para 
que esta organización "recla
me de ETA que desbloquee a 
situación e abra de verdade 
as portas ao diálogo". Asi o 
asegurou no seu discurso 
conmemorativo do décimo 
aniversário do Pacto de Aju
ria Enea. O discurso unitário 
que pretende impoñer o PP 
está tan esgotado que, pésie 
a que ninguén se atreva a 
cuestionalo abertamente, as 
voces discrepantes son cada 
vez maiores e medran os in
tentos de procurar novos 
vieiros que poñan fin á solu
ción da violéncia en Euskadi. 

Cada vez que ETA realiza un no
vo atentado, sobre todo se é 
contra un concelleiro do PP en 
Euskadi, a dereita española arre
mete tanto contra ETA e HB, co
mo contra o PNV. Cunha diferén
cia, a estratéxia de ET A é pre
meditada. Os atentados contra 
concelleiros do PP van dirixidos 
a mudar unha situación política 
na que o PP se sentia complaci
do e podía asumila sen cámbios 
mentres medra o seu crédito po
lítico. Pero o PNV e o autogover
no vasco sofren idéntica presión 
con asalto ao seu eleitorado e in
tentos de recorte das competén
cias en matérias de orde pública. 

Só neste contexto se entende o 
discurso do lehendakari na con
m em oración dos 1 o anos da 
criación do Pacto de Ejuria Enea. 
José António Ardanza afirma que 
ET A é un problema dos bascos e 
non un conflito entre Euskadi e o 
Estado. Pola contra, o ministro 
do Interior, Mayor Oreja, non tar
dou en retrucarlle que é un "pro
blema de Estado". 

Semella que mudaron as tornas 
entre nacionalistas e españolis
tas. Pero estas posición hai que 
entendelas na decisión do Go
verno, presionado poi as FOP, 
de que policía e Garda Civil re
cuperen o protagonismo na loita 
antiterrorista que, co desplegue 
da policía autonómica esta lles 
veu comendo. Os conflitos de 
"orde público" sempre foron un 
ponto importante de fricción en
tre o governo autonómico basco 
e o Estado, acrescentándose 
nos últimos tempos mália ao 
apoio do PNV ao PP en Madrid. 

A dereita española está a explo
tar a nova situación dos atenta
dos a concelleiros do PP para re
cuperar competéncias para a po
licía. Así, primeiramente, púxose 
en marcha unha campaña de 
propaganda para convencer á 
opinión pública de que aos con
celleiros do PP "mátanos como 
pardaus", en titular dci xornal pró
ximo a Aznar, El Mundo. Tenta
ban pór así de manifesto a "des
protección" que sofren os cárre
gos éleitos do PP en Euskadi, co
ma se en Madrid ET A non aten
tase contra militares con· múlti
ples escoltas, ou contra persona-
1 idades que- v.an~©8-sds ··O presi-

Mobilización en Bilbao após a morte de Miguel Angel Blanco, concelleiro do PP en Ermua. 

dente do govemo de Franco, Ca
rrero Blanco, ao no seu día candi
dato do PP, José Maria Aznar. 

O seguinte paso foi pór de ma
nifesto que a policía autonómica 
basca non era quen de darlle 
proteción aos concelleiros. Non 
é casual que Fraga lribarne fose 
un dos primeiros en saltar á opi
nión pública facendo referéncia 
ao apartado constitucional, in
cluido a proposta sua, polo que 
o Estado pode intervir nas Co
munidades Autónomas. Fraga o 
que viña propoñendo era a polí
tica que el implantou os oito me
ses que estivo de ministro da 
governación en 1976: sementar 
Euskadi de tanquetas nas que 
paseasen os cárregos do PP e 
restrinxir dereitos consitucionais 
que, daquela, non habia. É pre
ciso recordar que, neses oito 
meses, ETA matou a doce per
soas, pesia a operar tamén os 
grupos parapoliciais Batallón 

Vasco-Español , Triple A e Anti
terrorismo ET A. 

. Esta campaña abriu unha fenda 
na política do PNV e o consellei
ro do Interior basco, José Maria 
Atutxa, que afirmaba que "nun
ca aceptarei unha imposición do 
governo central na nosa política 
de seguridade", tivo que permitir 
tres días despois que a policia 
española escoltase a algúns cá-
rregos do PP. · 

Novas vias de solución 

O PP pretende impoñer tamén 
un discurso político unitário que 
non é outro que o seu , ampa
rándose nunha parte do suscrito 
no Pacto de Ajuria Enea (fronte 
antiterrorista) , pero non aceitan
do a segunda parte, a que se 
refire ás vias de pacificación. 
Esa frente antiterrorista é a que 
funciona como o Espíritu de Er
mua que, co apoio da maioria 

A. EmÉ 

Pacto de lexislatura · 

Aznar--Pujol 

O anúncio formal realizado por Jordi Pujol, despois de se entrevistar 
por un tempo de seis horas con José Maria Amar na Moncloa, de 
que tanto o seu Govemo como o central teñen a firme vontade de 
non disolver os parlamentos antes dos respectivos fins das lexislatu
ras, proporciónalle ao acorde un certo carácter de pacto de lexislatu
ra. En anteriores ocasións, Pujol sempre situaba o final da colabora
ción de CiU co PP no próximo mes de· Maio, logo de revisars.e os 
requisito para entrar na moeda única europea e, todo o máis, até a 
negociación dos orzamentos de .1999. É preciso valorar tamén ·que, 
despois de estar enfrontados en duas votacións -sobre o ensino das 
humanidades e a lei do catalán-, Pujol non apresentou nengunha 
contrapartida ao apoio de CiU ao PP, contrnriamente aoque sem
pre foco. Nen sequer mencionou a reclamación dun novo modelo de 
financiamento autonómico para despois de Maastricht, como viña 
demandando. Nos próximos días terán que sair dados para entender 
·tanta unanimidade. + 

dos médiós de comunicación se 
converte en pensamento único 
sen que ninguén se atreva a 
cuestionalo abertamente, so pe- · 
na de ser alcumado como "ami
go e colaborador dos teroristas". 

No Pacto de Madrid só o BNG 
se sae deste guión prefixado 
polo PP. Pésie a esa imposi
ción, da que van na man un 
sector do PSOE e o PP, o PNV 
procura novas fórmulas. Neste 
senso é reveladora a proposta 
do lehendakari afirmando que 
HB pode ser admitida "como re
presentante lexítima do proxec
to de esquerda abertzale,, a un 
diálogo productivo e resolutivo". 

O PNV pretende que as bases 
sociais abertzales reclamen de 
ET A que "desbloquea a situación 
e abra de verdade as portas ao 
diálogo". Fontes do PNV afirman 
que, cada vez máis, existen mo
vimentos no entorno de HB que 
están a cuestionar os últimos 
atentados. e que, tanto nesta or
ganización como en ET A, se es
tá a dar unha discusión sobre a· 
estratéxia, convencidos de que 
os atentados contra os cárregos 
do PP pretenden doblegar a in
transixéncia deste partido. 

O PNV trata de recuperar a na
tureza política de HB, para que 
funcione a semellanza do Sinn 
Fein. O exemplo da ministra in
glesa Mo Mowlan visitando na 
cadea aos presos unionistas, 
nos mesmos dias que se esta
ban a producir atentados sangui~ 
ñentos, p·ara pedirlles que non 
se pechase o proceso de paz , 
ólla:se como modelo para unha 
saida. Desde o PNV considera 
que o PP, para manter a colabo
ración europea antiterrorista, ten 
que dar pasos cara a paz. Cáda 
vez hai máis voces dentro e fóra 
de Euskadi que, rachando o 
pensamento único, afirman que 
xa non vale a reflexión entre bos 
e maos que mantén a todos na 
mesma posición.+ 
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Críticas ao rei por pedir 
que aumente . 
o orzamento militar 

O discurso que o rei Juan Car
los deu o dia 6 de Xaheiro con 
motivo da Pascoa militar pro
vocou as críticas desde o 
PSOE e IU que calificaron a 
sua proposta de incrementar o 
gasto militar de "inxustificada 
e imprópria". Joaquin Almunia, 
secretário xeral do PSOE, si
nalou que ·sobre as decisións 
nas que non hai consenso no 
Congreso, o reí non debería 
opinar. Para Almunia, non ten 
sentido que nos vindeiros 
anos medre o orzamento do 
Ministério de Defensa. O 
voceiro de Defensa de 1 U, 
Willy Meyer, sinalou que esas 
declaracións non son compe
téncia do reí e que existe 
"contradicción co papel de 
mediación e arbitraxe que lle 
atribue a Constitución". Desde 
IU, lembrouse qu.e hai oütras 
caréncias ecohémicas .rio Es
tado que non teñen que ver 
cos gastos militares.+ 

Galindo non-declara 
ante Garzón 

Como xa é habitual desde 
que foi encarcerado polo ca
so do asasinato de Lasa e 
Zabala, o xeneral da Garda 
Civil, Enrique Rodríguez Ga
lindo, non quixo declarar 
ánte o xuiz Baltasar Garzón. 
O ma~istrado investiga os 
asasinatos das cinco 
primeiras vítimas dos Gal, 
entre as que se atopa José 
Ramón Oñaderra. Tanto Ga
lindo como os gardas civis 
Pedro Gómez Nieto e 
Enrique Dorado Villalobos 
limitáronse a sinalar que 
son inocentes na Audiéncia 
Nacional o Xoves 8 de 
Xaneiro. No mes de Novem
bro os tres encausados ta
mén se ampararon no direi
to constitucional de non de
clarar. Galindo segue ofere
céndose a continuar no cár
cere ate o xuízo polo ·Caso 
de Lasa e Zabala a cámbio 
de que os outros dous pre- -
sos sexan liberados.+ 

-
O número de obxectores 
de consciéncia medra 
no Estado nun 36,5% 

A dirección xeral de Obxección 
de Consciéncia terá que percu
rar novas destinos para os 
127.304 mozos que solicitaron 
no pasado ano a obxección 
como altemativa ao servizo 
militar. Esta cifra significa un 
36,5% máis que no ano 1996, 
cando o número de solicitudes 
foi de 93.279 para pouco máis 
de setenta mil prazas convo
cadas. A1nda que o Ministerio 
de Xustiza sinala que se vai 
normalizando o número de 
prazas solicitadas en relación 
as convocadas, o certo é que 
ainda hai cen ·mil obxectores 
de anos pasados sen destino. 
CIU ten apresentado no Con
greso unha proposición de lei 
na que pede que o periodo de 
Prestacións Social Substitutó
ria pase de trece a nove me
ses, o que facilitaría a Xustiza 
a colocación dos 

· . ob~ectores. +·. , '· . , , ·-
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A Escala de Mecánica dé Armada, centro principal de tortur~s, motivo de deb~te na Arxentina · , 

A Fisé:alia quer pechar 
o proceso da ~udiéncia aos xenocidas arxentinos 
eo-x.c. 

O intento por paralisar as in
vestigacións de Baltasar G.ar
zó n sobre os desaparecidos· 
na ditadura militar arxentina, 
coinciden no tem_po coa' polé
mica levantada en B_uenos Ai
res por un decreto de ·Menem 

. que pretende derrubar a Es
cola de Mecánica de Armada, 
o principal. templo do horror e 
a tortura, onde morreron máis 
de 5.000 persoas. A totalidade 

. de organizacións de defensa 
dos direitos humanos esixen 
a derogación do decreto, 
mentres vários deputados do 
FREPASO peden a deroga
ción das leis de impunidade. 

Vários milJeiros de persoas be
rraban "Asesinos! Asesinos!" 
nas portas da centenária Esca
la de Mecánica da Armada en 
Buenos Aires o pasado Luns 
12 de Xaneiro. Na cabeza do 
grupo as pancartas da agrupa
. ción Hijos, ·que reune aos des-

. cendentes dos desaparecidos, 
e ao seu carón as org,aniza
cións das Nais de Maio,· orga
nismos de Direitos Humanos, a 
CTA, e djferentes líd_er,es s.o
ciais. Respostabañ asi ao in
tento de Carlos Menem de en
terrar a memória colectiva, pro
pondo un brindis ao sol que se
ria demoler o edifício e erguer 
"un monumento á reconci-· 
liación". Fronte a iso a deman- · 
da de que non se tente destruir ·' 
a proba vivente que é a ESMA 
e mesmó ·que sexa Muse u_ do 
Horror, que clame o ete.rno 
"Nunca Máis!". · 

Manifestación ~ Nais da Pra'JlG de Maio. 

Os manifestantes· que acudían 
no serán do estío porteño, ache
gáronse ao groso cord(m polici~I 
fortemente per:trechado, berran
do consignas como "Olé, olá, 
como as n·azis vailles pasar: on
de vaian ímolos topar", pero as 
lembranzas do espanto estoura
ron con indignación ao chegar á 
cancela do edifício estoupando ' 
nun unísono clamor de' "Asesi
nos! Asesinos!" -

A crónica do diário Página 12, 
recolle as palabras dos orado
res, que iniciou Osvaldo Ba
rros, ada Asociacian de ExDe
tidos Desaparecidos, que lem
brou a alguns dos que foron os 
seus compañeiros de encerro · 
(de 5.000 ingresados,. apenas 
100 sairon con vida da ESMA) . 
"Posiblemente estexan -baixo 
-esta terra húmida de sangue 
Josefina Villaflor, a tía .Irene, 

GUSTAVO ERCOLE 

Enrique Ardetti, Juan Carlos 
Chiaravalli, Fa-nando Brodsky 
e tantos coma nós, que aquí 
chegaron mareados pola cara
pucha". 

Lembrou cando un grupo de 
cuarenta detidos foi trasladado 
a unha casa no Tigre para bur
lar unha inspección da Comi
sión lnteramericana de Derei
tos Humanos (CIDH) en Agos-

to-Setembro de 1979. "Non po
demos movernos e se berra
mos seria inútil -lembrou. Be
rramos, Juan Palanca baixa fu-

. rioso e lévanos a golpes a unha 
barranqueira. Vannos matar na 
noite, soan as armas e caimos 
na lama, é outro simulacro de 
fusilarnento. Cando nos voltan 
aqui, á ESMA, os marinos fes
texan a burla á CIDH e a ESMA 
volve á normalidade. Entre os 
berros da picana escoitamos a 
voz do Gordo Muñoz, clamando 
que os arxentinos somos direi
tos e humanos". 

Estela de Carlota, presidenta 
das Aboas da Praza de Maio 
estimulou a non esquencer 
"aos cinco mil herois que por 
aqui pasaron, ás nais que fo
ron despoxadas de seus tillos 
e decímoslle ·aos mozos: non 
esquenzades , lembrade dia a 
dia: Xuizo e Castigo aos culpá
beis". 

En contraste con esta idea a 
Fiscalia Xeral do Estado, di
rixida polo opusdeista Jesus 
Cardenal , ven de avaliar a 
tese do fiscal da Audiéncia 
Nacional que se opón ás in
vestigacións que neste órga
no leva Baltasar Garzón, e 
que conseguiron apartar o 
manto de siléncio interna
cional que caira sobre o xe
n ocí dí o dos golpistas de 
1976. Agora a resolución fi
nal está nas mans está na 
Sala do Penal da Audiéncia, 
porque Garzón esixe que se 
plantexe como contlito de 
competéncia. • 

OSÉCULODO COMUNISMO 

Vivimos un tempo no que,semella prevale
cer a ideoloxia, por putra parte· moi antiga, 
da usura, e corremos o risco de pensar,, ago
ra que remata, que todo" o século- XX fOi 
conservador. Sen embafgo, desde os seus 
inícios, e seguindo unha cemente iniciada a 
meados do séct,ÜQ -anterior, a idea de .solida
riedade · marcou o rumbo das distintas so
ciedades, desde a alemana, cun 'proletaria
do que estivo a ponto de protagonizar a pri- . 
meira revo}úción socialista da liistória, até 
a rusa, a china e, xa a partir dos anos cin
cuenta, as do chamado terceiro mundo, co- · 
as loítas de liberación nadonal que puxe-

-ron fin ao colonialismo. O co.munisrno é a 
idea matriz desta efervescéncia social. Non 
é casual que -de seiscentas divisións nazis 
destruidas tia ofensiva aliada da 11 Guerra 
Mundial, unhas cincoce~tas fosen aniqui
ladas-na frente do Leste. 

Pensp nisto, despo_is do· debate familiar que 
suscitou hai poucos días unha notícia da te
levisión e que unha amiga me conta. Na 
pantalla nárr;ise a matanza de campesiños 
de Chiapas a rnans de paramilitares. A 
avoa, duns setenta anos, pergunta: "E lo_go 
quen os matou?" "O governo", respóstalle 
unha fiUa. "E logo o govemo é comunista?" 
volve perguntar a vella. Entón a filla aclara 
que "co.rnunista non é sinónimo tle asesi
no". Se a esta escea lle engadirnos outros 

·dous persoaxes: o do xenro que exclama 

MANuEL VEIGA 

que o na,dal non está para falar de política e 
o· do avó.. o home da vella, que .sempre lle 
gardou simpatía ao mestre cornupista que 
tivo na sua aldea en 

máis próximo do apocalíptico que do social. 

tempos da república e 

En 1871 o corresponsal do periódico 
World de Nova lorque 
entrevistaba en Lon

que asiste, entre irnpá- · N 
vido e irónico, á con- a pantalla nárrase 
versa, teremos o cadro d 
contraditório .do ·'que o a matanza e 
comunismo representa 
hoxe entre nós. 

.. . 

Estes días· o libro máis 
·polémico en Fráncia é 
un qve se_ títula algo asi 
corno Os mortos do co~ 
munismo e nel o autor · 
trata de cuantificar o 
número de crirnes co;
metidos por governos 
comunistas ep todo o 
rn:µndo. A suma total 
parece próxima aos cen 
millóns de vítirnas. No 
Estado español só o diá
rio ABC publicou unha 
arrw la reseña, de várias 
páxinas, do mesmo. 
Lendo ese libro, un ten 
a impresión_de qu~ as 
cousas acaban como 

, ·campesiños en ... 
Chiapas. A avoa 

pergunta: "E logo 
quen os matoü?" . 

"O " governo , 
respóstalle 

unha filla. "E logo'· 
~ . o governo e 

. 7" 1 comunista. vo ve 
perguntar a vella. 

dres a Ca.dos Marx e 
a sua primeira per
gunta trata sobre o 
mistério e o medo que 
suscitan en todas pa~, 
tes as organizacións 
de trab.alladores, co, 
ordenadas na recén 
criada Internacional. 
R. Landor, que asi se 
chamaba o xomalista, 
fala v;árias veces, fa
céndose eco d'~nha 
opinión dominant~ 
nos xomais da época, 
de conspiración, de 
trama escura, ·etc. As 
racionais e diáfanas 
respostas do autor do 
Capital non logran 
erradicar del esa im-
presión. Agora, grá
cias a autores como 
Fukuyáma oll ao· do li, 
bro que ven de ser 
editado en 'París, se-

empezaron, é dicer, co predomínio dun capi
talismo que ve na esquerda un movimento 

mella que a idea comunista volve a r-eco
brirse dun fulgor case demoníaco. Nada 

/ / 

máis lonxe por certo da int 
seus mentores que tratar n 
até o exceso, a sua d ctrina c m ci n f
fica e materiali ta. En t d ca , n n e -
be dúbida de que Marx e s m rxi ta n 
xeral basearon as suas teses p lf ticas brc 
todo na economía e na oci 1 xia, á avc
sas do núcleo ideolóxico, sostén d nazi -
mo, que bebeu de teorías psicolóxicas c , 
mo a do inconscente colectivo, xenéticas 
e filosóficas, próximas por veces ao irra
cionalismo . 

Mongane Wally Serote, poeta negro, na
tural do país que ven de librar a última 
grande revolución exitosa: Suláfrica, es
crebe que "No corazón desta época/ son as 
cousas sinxelas as que se esquecen/ envile
cidas/ e profanadas;.están petrificadas nun 
pasado fora do .noso alcance". Torno esta 
cita do último libro de ensaios publicado 
pola prérnio Nobel Nadine Gordimer e no 
que tamén se pode ler: "Durante décadas, 
a Unión Soviética foi practicarnente o 
único país que oferecia apoio conczreto 
-diñeir6 e formación militar- tanto ao 
Partido Comunista de África do Sul corno 
ao Congreso Nacional Africano na loita 
qmtra o apartheid, mentres os Estados 

· Unidos e a Grande ·Bretaña quedaban sa
tisfeitos ernitindo condeas contra o racis
mo á vez que apoiaban aos governos do · 
apartheid, un tras outro". • 
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Manifestación disofta en Alxer despois da explosión de várias granadas. GEORGES MERILLON 

As explotacións petrolíferas e os gaseodutos nunca sofriron n~ngun ~tentado 

O exército autor principal das matanzas -de Alxéria 
-0- M.V. 

Os dados máis recentes so
bre as matanzas de Alxéria 
mostran xa ás claras que 
moitas das matanzas rexis
tradas non son obra de gru
pos islámicos. O exército 
non só ten responsabilidade, 
senón que mesmo é o princi
pal executor de moitas delas. 
Esta é a versión do conflito 
que oferecen alguns xornals 
franceses, até agora reácios 
a criticar ao governo alxeriano. 

A arbitrária anulación da vitória 
eleitoral do Frente Islámico de 
Salvación e o asesinato do pre
sidente Budiaf foron o dispara
dor do actual enfrentamento . 
Xa na década 

en Sidi Musa tora obra da xen
darmeria. Non podia ser doutra 
maneira, toda vez que moitos 
dos asesinatos se cometian 
dentro de mezquitas e as víti
mas eran musulmáns , nenas 
inclu idos . A vers ión guverna
mental de que os autores eran 
fanáticos árabes extremistas 
que operaban para "vengarse 
dun Deus que non os escoita", 
perden peso en todas partes e 
comeza a darse por máis críbel 
a versión de que se trata de 
operacións mil itares, dfsimula
das baixo unha grande mano
bra de intoxicación informativa. 

Por outra parte chama a aten
ción a eficiente proteción que o 
Exército mantén sobre as insta-

lacións petrolei
ras do Sahara e dos oitenta , os 

problemas do go
verno da FLN pa
ra facer frente ao 
pago da débeda 
externa exixido 
por Ocidente deu 
lugar a unha re
volta popular que 
culminou con oi
tocentos mortos. 
Desde o "roubo" 
da vitória á Fren
te Islámica, a 
maioria da pren
sa ocidental e a 
sesgada informa
ción do governo 
de Alxer acusa-

O suministro 
sobre o oleoduto 
e gaseoduto que 
atravesan o in
menso térritório 
alxeriano até 
Gazauet e a 
fronteira marro
quina, en con
traste coa sur
prendente inepti-

ron ao FIS de 
promover matan-
zas de persoas 
"cómplices dos 
extranxeiros", pe-

de gas e petróleo 
a España e 
a outros paises 
·da Unión 
Europea 
continua 
incrementándose 
a bon ritmo. 

tu de do m'esmo 
exército para de
te r aos culpá
beis das matan
zas. Máis chama 
a atención a pro
ximidad e dos 
cuarteis e depó
sitos de ¡;urnas 
do exército, si
tuados a ·veces, 
coma no caso 
de duas barria-

ro xa en Marzo de 1994 come
zaba a ser evidente que moitas 
das matanzas en bairros popu
lares eran obra dos servizos 
secretos. O xornalista inglés 
Robert Fisk puido confirmar 
que a carnicería levada a cabo 

das de Bentalha, a 200 metros 
do escenário de masivos asesi
natos .. As zonas máis castiga
das pala violéncia, a Mitiya e os 
arrabaldos de Alxer, votaran 
masivamente, ao FIS e consti
tuen, para o govérno e para os 

escuadróns da morte, un cria
deiro de islamistas. 

Dividir á FLN 

A represión guvernamental co
brárase primeiro as suas vítimas 
dentro da própria FLN , organi
zación que liderou a indepen
déncia en 1962. Todos os seus 
líderes históricos opostos a se
guir ao pe da letra as directrices 
ocidentais foron asesinados. 
Non só foi o presidente Budiaf, 
senón tamén o principal dirixen
te sindical , Benhamuda e outros 
moitos responsábeis da Frente. 

Alxéria na actualidade, e a pe
sar da guerra, é un bon alumno 
do Fondo Monetário Interna
cional. Os actuais governantes 
levaron a cabo un proceso de 
privatización á rusa que puxo en 
mans de compañias enerxéticas 
europeas e norteamericanas o 
monopólio estatal do petróleo. ·A 
violación dos dereitos humanos 

non parece ter afectado dema
siado ao mundo empresarial. O 
suministro de gas e-petróleo a 
España e a outros paises da · 
Unión Europea continua incre
mentándose a bon ritmo: 

Outra das áreas máis castiga
das polas matanzas correspon
de ás antigas granxas socialis
tas. Todo fai pensar que o-s 
grandes consórcios alimentários 
exixian unha limpeza prévia. 
Alain Joxe sinalaba o pasado 11 
de Novembro en Le Monde que 
"calquer observador das matan
zas organizadas en terras ricas 
e de expansión urbana sabe 
que non se asesina en masa 
nesta clase de territórios sen 
que haxa detrás unha operación 
financeira: tien para recriar os 
latifúndios, provocando a fuga 
precipitada dos membros das 
cooperativas fundadas despois 
da independéncia, ben para 
despexar o terreo con miras a 
unha especulación urbana".• 

O Pinochet neoliberal 

.A incapacidade da precária democrácia chilena para desfacerse do 
xeneral Pinochet non é casual. O golpe de estado do 11 de Setem, 

· bro de 1973, fraguado na vila turística de Viña del Mar, baixo os 
auspfcios dos servícios de intelixéncia norteamericanos, como xa se 
pode saber con certeza grácias aos últimos documentos desclasificados 
polo Pentágono, serviu para defenestrar o máis firme intento de so, 
cialismo democrático (é dicer, nado dunhas eleicións) do continen, 
te. Hoxe o miragre ·económico chileno apoiase nun 40% de cidadáns 
que viven baixo os níveis oficiais de pobreza. Como dado ilustrativo 
s~rva o de que neste país de máis de 14 millóns de habitantes edí, 
tanse menos de cen libros ao ano (no mesmo periodo ·publícanse 
máis de mil en galego). A pervivéncia :dun militarismo vixiante é 
quizá necesária para o sostenimento, sen conflitos sociais, do neoli, 
beralismo que patrocinan os Estados Unidos.• 
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Un acordo anglo-irlandés 
• aproX1ma . 

o fin do conflito do Ulster 
A criazón dun consello 
interguvernamental, un 
consello ministerial Norte-Sul 
con poderes executivos e 
representación irlandesa e a 
constitución dun Parlamento 
con competéncias en 
agricultura, desenvolvimento 
económico, educación, meio 
ambiente, sanidade e 
turismo son os acordes 
chegados entre o Reino' 
Unido e Irlanda e que 
poderian constituir unha 
primeira medida para a 
finalización do confl ito 
colonial británico en Irlanda 
do Norte. 

Tanto unionistas como 
nacionalistas saudaron o 
plano e o Sinn Féin dixo que 
apoiará calquer acordo que 
non perpetue a división de 
Irlanda.+ 

Os lstados Unidos 
decide que inspectores 
-da ONU van ao ·Iraq 

A equipa de inspectores de 
desarme da Organización 
das Nacións Unidas, ONU, 
que investiga a presenza 
de armas químicas e 
bactereolóxicas no Iraq, 
tala inglés · 
de Norte-América. 

O chefe da misión, Scott 
· Ritter, é un marine que 
participou n""a guerra do 
Golfo de 1991. Ritter non é 
a primeira vez que dirixe 
unha equipa de expertos 
no Iraq e en várias 
ocasións foi denunciado 
polas autoridades locais 
por realizar actividades de 
espionaxe. 

A equipa, de dezaseis 
persoas, está integrada por 
nove norte-americanos, 
cinco británicos, un ruso e 
un australiano. Iraq exixiu 
que houbera un maior 
equilibro na composición 
da misión e vetou a 
Ritter.• -......... 

O Norte de Chipre e 
Turquia dan os primeiros 

• pasos para umrse 
A falta de tacto da Unión 
Europea no seu camiño de 
ampliación, ao rexeitar. 
praticamente a Turquia como 
futuro integrante en base á 
falta de respeito aos direitos 
hu!llanos, provocou que este 
país dese un paso máis no 
proceso de integración do 
Norte da illa de Chipre baixo 

- a st.ia soberanía. 

o citado paso consistiu en ~ 
unificar as diplomácias 
exteriores da illa e o 
continente. A decisión turca 
tamén foi debida a que a 
finais do pasado ano, a 
Unión Europea irivitou ao 
governo grecochipriota da illa 
-que controla o Sul. de 
Chipre- para abrir 
negociacións para aderirse á 
Comunidade. • 
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Enrique Curiel 
marchara para 
Madrid decindo: 
"voume porqüe áqui 
non hai nivel". Agora 
é pretendente a 
candidato do PSOE á 
alcaldia de Vigo. 
Cando ll'e piden que 

1- faga i.Jnha análise da 
_ 1 situación política 
1 declara: "pasei un · 
: mes de vacacións. en 
·1 Vigo e xa percebira o 
1 ruxe-ruxe do · Bloque". 
1 Qué xénio ! Que 
1 inmersión na cidade! 
1 Até os colonos 
: ingleses lle Uñan máis 

1 respeito a. Quénia e 
1 ao movimento Mau-
1 mau._ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O delegado do 
governo en Galiza, 
Xan Miguel Diz 
Guedes, ven de 
recriminar ao Bloque 
a sua oposición ao 
euro. Calquera, e 
so.bre todo calquer 
político doutro 
partido, pode 
discrepar da postura 
dos nacionalistas. 
Pero que o faga o 
xefe da policia dá a 
entender que a 
defensa do euro é un 
asunto de orde 

1 pública. Coma cando 
: Franco· pedia que non · 

1 se fi~e~en . 
1 · comentários sobre a 
1 devaluación da 
1 moeda. 
1 
1 

.• 

: . 
11Náo ofendam mais 

. l a Deus, que ja está 
1 muito ofendido!", pon · 
1 un cartel diocesano á 
1-· ·porta dünha igrexa ·de 
1 Braga. Será qye no 
: ceo hai un marcador 

1 electrónico para os 

':.~'f.~~~~;~/~p~~) '(1 ~·:-· ~ 1 .i: ~~ 
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Emorvisa 
"Desde el más estricto cumpli
miento_ de la normativa higiéni
co-sanitaria", reza a primeira 
parte dos anúncios publicitários 
cos· que desde hai algún tempo 
nos fai rir Emorvisa. Pero non é 
esta frase a que fai que me se
xa imposíbel conter as sonoras 
gargalladas que nacen no meu 
peito; Non é esta, xa que desc9-
ñezo totalmente o xeito de tra
ballar desta empresa no aspec-
to hixién-ico- r 
sanitário se-
nón a seguin-
te, . estoutra 0$.directivos de 
que no.s espe-
ta un cinismo 
d if i ci.I m-ente 
s u p.e r á b e l ~ 
"Desde el in-

Emorvisa, 
descoñecen a _ 
Ordenanza de 

d e c 1 i n a b 1 e Nonnalización 
respeto de la 
Legislación vi- Lingüística. 
gente". lmaxi-
nan vostedes 
a Mario Con-
de ria TVE dicíndonos isa de 
"Hacienda somos todos". Pois o 
mesmiño. 

Seica os directivos de Emorvisa, 
empresa concesionária dun ser
vício público, descoñecen a 
O.N.L. (Ordenanza de Normali
zación Lingüística) do Concello 
de Vigo,-n·a que se establece 
que a língua que _usarán este ti
po de empresas en todos os 
seus comunicados e funciona
mento cotiá deberá ·ser o gale
ga. Disque. está publicada e to
do, oian, non ha ser tan compli
cado conseguila. De todos os 
xeitos, se n.on poden facerse 
cunha cópia, eu comprométome 
a lla facilitar. Pero como coido 
que non é este un caso de des
coñecemento da leí, deduzo que 
se trata dun incumprimento 
conscente e intencionado. 

Chegado este..,ponto, e se quera 
s~r co·nsecuente comigo mes
mo, e quitarme este ataque de 
riso dunha vez (sempre preferín 
tomarme as causas polo lado 
humorístico, non se trabuquen), 
debo esixir aos meus, aos na
sos representantes no Concello 
que .fagan que Emorvisa, e co
ma ela o resto das concesioná
ri as que incumpren a· O.N.L., 
acate esta ordenanza de inme
diato. 6 esíxollo ao grupo qe go
verno (PP) precisamente por ser 
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os directos responsábeis deste 
reiterado incumprimento, ao 
BNG pala súa condición de na
cionalistas e habituais defenso
res da língua galega (demóstre
no, señores!), e ao PSOE para 
que vaia facendo efectivo ese 
anunciado xiro cara ao galeguis
mo: eis unha boa oportunidade, 
non a deixen pasar.+ 

MARcos FERREIRA AMoEDO 
(.Y100) 

Criticando ao crítico 
Deixoume abraiada a lixeireza 
con que Xosé M. Eiré despé!chou 
na reseña a novela Calzados Lo
/a de Suso de Toro. Lembro a 
dura controvérsia que tivo o au
tor eon vários contendentes nes
tas páxinas hai máis-dun ano, 
entre eles este citado reseñador, 
e despois de lela cismo se ésa 
reseña non foi axuste de contas 

co escritor, que parece ter case 
tantos inemigos como leitores. 

A novela non é ningún paso 
átrás, é outra volta de torca dun 
autor que nos surprende aos lei
tores en cada libro. Non sei co:i 
qué critérios 'extrañós leu o críti
co a novela: o mesmo lle reco-

FEDEERReS 

A información aparecida no 
anterior número, titulada "O 
Congreso recoñece o direito 
a galeguizar nemes e apeli
dos", non era correcta, toda 
vez que o aprobado polo 
pleno foi, en realidade, a to
ma en consideración da pro
posición de lei, que deberá 
seguir ainda vários trámites 
reg u lamentários. + 
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ñece que "a dosificación do sus
pense e lago o mantemento da 
gradación climática están moi 
logrados", "complexidade estru
tural", "fondo e preciso estúdio 
da sicoloxia 

· dos persona
xes, máis lo 
grado nas fe-
mi ni nas, den- Confunde un 
tro dunha tra-
ma atraínte ", exercício de 

· que lle nega estilo 
tamén todo 
valor ao libro. deliberado, e 
Que lle pede eficaz, 
a unha nove-
la? Non sei se con ."torpeza 
o reseñador estilística.". 
terá lido moita 
literatura ac-
tual pero con-
funde un 
exercício de estilo deliberado, e 
eficaz, con ''torpeza estilística". 
O que sei ben é que só en 
Adiós María de X. Torres e en 
Historias de emigrantes de Nei
ra Vilas vin tan ben tratado o te
ma do desarraigo que coñezo 
ben, ademais de moitos outros 
temas, histórias e personaxes 
dun libro cunha fondura e sensi
bilidade emocionante. 

Só podo dicer que o autor nos 
aledou a moitos as vacacións e 
que creo que o reseñador non 
leu esta novela, se cadra trabu
couna con outra. + 

MARIA P. G. HERMo 
(SANTIAGO DE C OMPOSTELA) 

O profesorado 
na universidade 
Gostaríame poñer de manifesto 
a miña indignación polo mal fa
cer dunha inmensa maioria de 
traballadores pertencentes ao 
colectivo do profesorado da uni
versidade. 

Cando comentando esta situa
ción cos meus compañeiros me 
respostan : "E que lle vas facer? 
Teste que fastidiar!". Pois eu né
gome a ter que calar. Porque 
quen cala outorga e nada máis 
lonxe da miña intención. Porque 
isa significa que pagas un diñei
ral pola matrícula universitária 
para lago non poder ir a clase 
porque o profesor/a non sabe ex
plicar, non ten a matéria prepara-
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1 Superlópez, ven de 
: sofrer un grave · 

1 acidente de 

Que pensa da lllulta pola cuota láctea 1 automóbil nunha 
1 estrada de Burgos. 
1 Despo!s do impacto 
1 baixou do coche 

talando só euskera e 

Oiga 

Estudante 

Paréceme mal. Creo que 
non obra produci6n lei, 
teira dentr d E tado, 
ainda ue i en Europa, 
per non me par ce xus, 
to ue re trinxan a no a 
produción. Eles limítan, 
no a produción para que 
outto países poidan pro, 
ducir máis. O colmo é 
multar por producir. A 
Xunta deberia intentar 
loitar mái pol intere, 
e a Galiz.a, como xa 

fai coa pesca. t 

Ánxel 

Avogada 

Estou in albis. Estas son 
restrici6ns da Comunida
de Europea, coa que ne, 
gociamos. Eu non sei se 
estará ben ou mal nego, 
ciado, pero teremos que 
aguantamos. Se estamos 
na Unión Europea tere
mos que cumprir as nor, 
mas da Comunidade. Dé, 
bese intentar conquerir 
máis cota, pero é difícil. 
Particularmente non sei 
e este ector é importan, 

te para Galiza. t 

Ramón 

Xubilaclo 

Creo que deberían con, 
sentir producir máis e a 
Xunta teria que presio, 
nar porque é a indicada. 
Vai haber unhas multas 
para os gadeiros que ex, 
cederon a produción 
asignada, pero deberian 
de perdonalas porque esa 
xente non o fixo a pro
pósito. A Xunta non de, 
beria apoiar as multas 
mesmo nos casos de su
perar a cota a posta, se 

, fai para producir máis. • 

Noé mi 

Estudante 

Non teño notícias cliso 
que me di de que multan 
aos gadeiros que produ, 
cen roáis leite que unha 
cantidade asignada. 
Tampouco sei que é o 
que fará a Xunta. Non 
sei a canto ascenderán 
. esas multas nen se a Ad, 
ministración galega acei, 
tará que se paguen. Se é 
así está mal porque a 
xente ten direito a pro
ducir e o govemo deberia 
garantir ese direito. t 

Maria 

Ama de casa 

Os gadeiros deben produ, 
cir todo o que podan por 
interese do país. Ade, 
mais así baixa un pouco 
o leite, que está caro. A 
Xunta non deberia mul, 
tar a esa xente porque 
multar por producir é ab, 
surdo, sobretodo cando 
non sobra produción na 
Galiza nen no Estado es, 
pañol. Contado, noñ sei 
se a culpa é da Xunta, do 
Governo central ou ' da 
Unión Europea. t 

da ou simplemente segue un sis
tema que "ninguén" é capaz de 
asimilar pero que el/eta leva até 
as últimas consecuéncias. O fra
caso da universidade non só é 
debido a dificultade da carreira, 
ou a que os alumnos non estu
dan. Está tamén unha procenta
xe moi importante na capacidade 
de transmitir o contido da maté
ria por parte do profesor/a. 

sexa cada vez maior. 

lsto que acabo de expor poderí
ase ver con claridade se permiti
sen escollar por parte do alum
nado ao profesorado que mellar 
lle conviñese. 

Racismo en 
Alacant e Murcia 

te sinalar que na horta de Mur
~ia, cun enorme numero de ma
rroquies, é moi frecuente deter 
aos maghrebies pola rua, pedín
dolles a docum~ntación e amea
zándoos co11 que lles pasará al
go moi grave se non regresan 
ao seu país. 

O profesor/a é a peza máis im
portante do ensino e polo tanto, 
vai repercutir nun canto por can
to na calidade dos profesionais 
que logren rematar os seus es
tudos. 

Pído que se evalue a capacida
de de cada quen para dar clase, 
porque considero insuficiente o 
actual sistema. Que un profesio
nal taña unha titulación e logre 
sacar unhas 
oposicións 
non significa 
que sexa apto 
para o ensino. 
Un profesio 
nal do ensino 
a maiores de 
coñecer ben a 
matéria que 
ten que ensi
nar aos seus 
alumnos debe 
tamén saber 

Pido que se 
evaluea 
capacidade de 
cada quen para 
dar clase. 

expresarse ben e con clar.idade. 
Requisito este do que carecen 
un gran número deles/as. 

Logo neutro apartado podería-
. mos meter aos que implantando 

un sistema de dar clase, ven co
mo ano tras ano fracasa extrepi
tosamente pero non fan nada 
por remedialo porque para 
eles/as é-lle moito máis doado 
dar clase así. 

Por todo isto pido no meu nome 
·e no dos meus compañeiros un
ha maior vixianza e control para 
que a calidade do ensino e, polo 
tanto, dos futuros profésionais 

Con esta medida solucionaríase 
iste problema, e plantexafiamo
nos outro de inmediato que se
ría o acugulamento de xente en 
determinadas aulas mentres ou
tras quedarían valeiras. E o mo
tivo xa todos o sabemos.• 

E. M.C. (OuTES) 

Calquer persoa mínimamente 
conscente coincide en conside
rar que desde a nefasta posta 
en funcionamento da lei de ex
tranxeria, a situación dos inmi
grantes no Estado español ten 
empeorado moitísimo. 

Por referirnos ás províncias de 
Murcia e Alacant, onde traballan 
en condicións lamentábeis miles 
de norteafricanos, en moitos ca
sos sen papeis legalizados, bas-

Gonzalo 

NON, 
OE. VOTOS 
Ao P P,~. 

Xa non é a primeira malleira que 
se ten producido, e moitos inmi
grantes, marroquies e alxeria
nos sobre todo, toman todo tipo 
de precaucións ao seu alcance, 
como o de sair en grupos pala 
rua. Controis, controis e mais 
controis. "Se te colla sen papeis, -
mauro de merda, nen Alá te sal
vará". 

Moitos norteafricanos e tamén 
africanos viven nunha zozobra 
permanente, sentíndose cons
tantemente acosados. O tema 
dos papeis é gravísimo, xa que 
mqitos deles non os poden con
querir pola sua situación laboral. 
lso por non 
talar das ame-
az as coma a 
do actual al
calde de Ala
cant que pre-. 
tende conver
tir a esta cida
de na primeira 
do Estado sen 
mendicidade 
na rua. 

Moitos marro
q u i es e alxe

Osdonosde 
bares e 
restaurantes 
tomaron a 
medida de 
proibir a entrada 
a todo tipo de 
africanos nos 

rianos non se 
atreven a de- seus 
nunciar aspa- establecimentos. 
lloscas, por 
medo a que 
as agresións 
sexan na pró-
xima ocasión mais fortes, e por
que -saben que a policía nunha 
bqa medida é cómplice desa si
tuación e participa plenamente 
dos acontecementos. . 

A situación empiorou ·moito para 

1 

- alemán. Os médicos 
din que esa auséncia 
do castelán nas suas 
primeiras · 
declaracións, xusto _ 

·con persoas que-só. 
coñecian este 
idioma, é unha 
mostra da forte 
conmoción nos 
primeiros momentos. 
Seguro que esa é a 
razón. De todos 
modos imaxínense o 
que pasaria se a 
vítim·a do acidente 
chega a ser P~jol. 

· Un neno de dez 
anos escrebeulle a 
Deus a seguinte 

~carta:SeñorDeus,o 
meu pai está no 
paro, a miña nai é 
alcólica, pero eu 
pehso conseguir 
unha bolsa para 
poder estudar. 
Queria perguntarlle, 
a vostede _que é 
omniscente, en que 
carreira debo 
matricularme para 
ter un traballo 
seguro o dia de 
mañá. 

Conta Azaña nos 
seus recén editados 
diários .que despois de 
que o militar 
responsábel da 
matanza de Casas 
Viejas se lle 
presentase no seu · 
despacho, puido 
deducir axiña, polo 
tamaño e disposición 
do seu cráneo, que 
era un home pouco 
intelixente. Daquela 
estaban ajnda moi en 
boga as teorias sócio
biolóxicas e 
antropométricas. Seria 
absurdo calificar agora 
a Azaña de racista. 
Igual que é exaxerado 



1 
1 
1 
1 

calificar do mesmo a 
Sabino Arana. 

Ségundo El País (do 
14 de .Xaneiro) a 
ponte das Pias foi un 
"regalo d~ Franco á 
sua cidade natal". 
Astano teria sido· o 
segundo. Pois s~ lles 
quedou por dicer que 
o terceiro tora o 
cabalo.+ 

.• 
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os ·alxerianos desde as eleicións 
de 1991 no que o FIS gañou de
mocráticamente o proceso elei- . 
toral, e onde escomenzou a 

- Guerra Civií en Alxeria. No· sec
tor de arabe da tJniversidade de 
Alacant -das máis importantes 
do Estado- os alumnos maghre
bies coinciden en sinalar o au
mento da represión que se pal
pa na facultada, represión qu.e 
aumentou até limites difícilmen'
te imaxinábeis, senda perseguí- . 
dos cunha frecuéncia inusitada. 

En Alacant atópase unha das 

. ' 
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colónias máis grandes do Esta
do de alxerianos (ten a seu ori
xe na radicalización . da guerra 
de Alxeria de 1954-1962) e non 
se pode . dicer nen moito menos 
qu_e estéan integrados, senon 
que viven no seu baírro-guetto 
buscándose a vida, a pesares 
dos problemas de todo tipo que 

· teñen que aturar. Unha porcen
taxe deles teñen pequenos ne
gócios cos que mal que ben van 
solucionando do niillor xeito que 
poden a sua vida. 

Pero o que rebasa todo o imaxi-

nábel é o que sucedeu hai pou
co en Elx (Elche). Os danos de 
bares e restaurantes tomaron a · 
medida de proibir a entrada a 
todo tipo de africanos nos seus 
establecimentos. 

Cando falas cun grupo de afri
canos en xeneral, todos coinci
den en sinalar o racismo en au
mento que se amasa na socie
dade española (algúns relatan 
as malleiras ás que se viran so
metidos pala policía española), 
racismo que vai penetrando 
pouco a pouco en sectores cada 
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vez· máis amplos da sociedade, 
e qo .que as autoridades xudi
ciais e policiais salen ser cóm
plices ou facer a vista gorda an
te o que está sucedendo, dei
xando apodrecer claramente es
ta situación. 

Este racismo puro e duro ben 
poderia catalogarse como fas
cismo simple e intolerante, xer
molo .do mais abxecto da socie
dade. + 

MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
(ALACANT) 

~ 40 fascículos ~. 10 audiofitas ~ 1 lapis máxico 
. . 
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o ·seminário de Sociolingüística ~ MIGUEL A. FERNÁN, VÉLLO 

A dous meses de renovar a directiva · 
que anunciara maior incidéncia social 

-O- CARME VIDAL 

A Acádemia Galega pechou sen 
volta e de súpeto o Seminário 
de Sociolingüística cando este 
departamento tiña investiga, 
ci6n en marcha e ainda se lle 

taba a tirar bo proveito aos 
oito millón de dados recollidos 
na elaboración do Mapa Socio, 
lingüí tico. A medida fai e 
f ctiva a pouco d tomar po e, 
ión a nova dir ctiva ,presidida 

por Francisco F. del Riego e 
con Constantino Garcia como 
ecretário, e unha vez e escoi, 

taron numerosas voces, algun, 
has dentro da própria institu, 
ción, nas que e demandaba da 
Académia unha maior convic, 
ción no e tudo ociolingüísti, 
co encamiñado á normaliza, 
ción. O Mapa Sociolingüi tico 
deseo ol ido polo Seminário 
botara por terra a teoria do bi, 
lingüismo harmónico promoví, 
do pola Xunta e puxera sobre 
a mesa a falta de vontade á ho, 
ra de desenvol er un proxecto 
de normalización lingüística. 

va t -
ta 
fi-

tud ci lin-
ü tic , tamén única face da 

Ac dém ia qu inc m daba ma
nifi tam nt a d p rtam nt da 
Xunta dirixid r Manuel Re, 
gu ir . A irección Xeral de P -
lítica Lingüí tica n gára e a apre, 
entar publicamente o último vo

lume do Mapa Soci lingüf tico 
que estudaba as atitudes lingüísti
cas dos galegos. No primeiro vo-
1 ume faciase público o coñece, 
mento do idioma, no segundo o 
seu uso e no terceiro os resultados 
deixaban á vista a boa atitude do 
galego de cara á língua co que se · 
demonstraba que unha adecuada 
política lingüística poderla conse
guir a nomalización xa que a po
voación non está en contra do 
galego. Daba as claves tamén pa
ra incidir no ensino e ir máis alá · 
nas medidas normalizadoras. 

Unha vez apresentado o último 
volume do Mapa, o Seminário 
de Sociolingüística -no que 
traballaban tres investigadore~ 

Constantino Garclo foi situado pola Xunta á fronte do Centro Ramón ~iñ.eiro, pora 
controlar fenoeomente os estvdos sobre a línguo. Na seu dia Regueiro lenmeiro eseu• 
douM nos resultodos do Mapo Lingüístico denontes que se fixesen públKios,. 'Cando 
os nuultados do Seminário agora suprimido botaban por tena a politka seguid~ po
lo PP na Xunta, púxolle proa oo organismo eJoborador, que agora é e iminodo. 

b l eiro , dirixid s p r 
ca rdenad re científi 

- tma n eu hab r uns ito 
millón e da 

Lingüística -non hai outm nin 
nas Universidades nen en insti
tutos de investigación- víñase 

xestando desde 
meses atrás. En grande vaha 

qu e p ian 
tirar d ci iva 
c nclu ión de ca
ra á planificación 
e normalización 
lingü fstica. O 
acervo documen
tal poderia er ex, 
plotado por cal; 
quer institución 
ou governo inte
resado en apoiar o 
avance do galega. 

Ü tallante 
: peche do 

Abril os investi
gadores tiveron 
que deixar o piso 
que ocupaban en 
Compostela para 
transladarse ás 
dependéncias 
ocupadas polo 
SemináI;io de Le
xicografia dirixi
do por Constanti
no Garcia. O Se, 
minário de Sodo, 
lingü.ística fora o -
únic-o departa, 
mento da Acadé, 

~ Seminário, . 
: que xa no 
·existe como tal, 
deixa en 
marcha vários . 

, Diversos concellos 
galegos, entre eles 
o de Santiago, ti, 
ñan xa solicitado 

~ proxectos . 
: inconclusos. 

do Seminário que 
Hes dese conta po-
lo miudo da sua situación para 
poder levar a cabo unha política 
lingüística máis acaida ás .suas 
condicións .. O Seminário a ta1 
altura non só non tiña porque 
dar grandes gastos senón que in; 
cluso poderia autofinanciarse a 
meio dos informes solicitados 
por diversas entidades. 

O desmantelamento do único 
departamento galego de socio, 

mia que cons-e, 
guira as palmas de 

. moitos organis, 
mos e asociacións en defensa da 
Línguá que empregaran os seus 
dados para demandar unha máis 
firme política de normalización 
da Xunta. ·' 

Blpqueo das inv_estigacións 

O tallante peche do Seminário; 
que xa non existe como tal, dei
xa en marcha vários proxectos 
ihcol)clusos. A tal altura estábá, 

se realizando un estudo finan 
ciado pola UE, en colaboración 
con outros centros_ eur.opeus, so; 
bre os usos da lingua -e as redes 
sociais. O departamento socioli
güístico participara tamén no 
proxecto Euromosaic no que se 
contrastaba o estado de diferen
tes línguas minorizadas na Euro; 
pa. O nível investigador dos ga
legos, innovador en canto á me; 
todoloxia aplicada, fora gabado 
en distintos foros - interf}.a -
cionais. 

~icións Xerais de Gali~'ri _, 
acaba de pór-, n-rudibrerías,. .. 
reeditada na colección Biblioteca· 
das Letras-Galegas, a obra.Seráogna 
de Alfonso Pexégueiro, aqtiel 
feIJUoso libro armado de poemas 
que vira a luz baixo o cuño de 
Rompente no ano 1976. Máis de 
20 anos, pois, e regresa Pexegueiro 
co seu Seraogna ( Angoares) a nos 
restaurar, lectores vellos,.o tremar 
da poesía~que se le, que se toca no 
verbo secreto e espiral da vida e 
que resoa na conciencia como 
unha voz atada ás raíces necesarias 
domáis noso. Nestes tempos de 
insoportábel frivolidade que algúns 
me-smo proclaman e defenden, 
cando a -poesia ás veces se 
confunde co exercicio banal ou 
coa inmediatez sen alma, regresa 
Pexegueiro traéndonos a tensión 

- · , < dupha poética que sabe 
.A sua ~~~e ~ra .que e 0 Mapa _ longamente das feridas da 

·-· Soct0lm~ms~1;0 non se pecha . experiencia; como non, no plano 
-c~~ _publ~cac10n dos · tres volu; - individual do poeta que-realiza as 
mes. Socialmente os resultados 
séguense,a-utiliíar e-aparecen re; 
flectidos en .nU1J!érosas investi
.gacións ~ publi~aéió.ps. Dos -pa; 
rám~tros.~obfidos p-ódianse .tirar 
ainda grandes- estudos e os pró, 
prios ·investigadores estaban a 
trabalfar na situación lingüística 

máis severas incursións nos 
territorios do eu eno planG · 
colectivo qué concebe a j'e::-altdade 

_como unha dialéctica na que se 
- - obxectiva a dor social e os seus 

dramas. 

das cidades, avaliando as dife- (JZ) 
ré17~ias porbairr~s d_e ~corde. coa - --J. tJ ecuperar agora Seraogna non 

- ma1s actual;soc1olox1a urba~:ia: só era necesario senón 
Este traballo estaba a piq,ues de indispensábel. A poesía galega é -
se rematar, quedando so pen, un continuum ético e estético na 
dente p~e da investigación s~, historia, un proceso intenso de fe 
bre tres cidades. A metodoloxia no idioma e unha demostración 
empregada polos investigadores contundente da existencia-dun 
facilitaba ~ ~~cceso aos dad~s e universo propio e independente 
calq~er_::ar:•abel d~ nosa reahda- . _ que latexa vivo neste ser de amor 
de lm.gms~!~ª podm sacarse sen dum e entrañábel que chamamos 
grandes dthculda:des da base de Galiza · 
dados elaborada. · 

O Seminár.io ' 'füa sendo desde 
hai tempo unha. pull.la. na lJax pa
gufona e na hamu:mia buscada 
desde a Xunta con todos os or; 
ganismos culturais. N~ri s6 dei
xaba sen argumentos ás ~eorias 
hngüísücas do executivo galega 
senón que os seus estudos acada
ban dimensión e impacto social 
e conformaban un discurso de 
normalización posíbe( desen
volvido desde a cientificidade 
das investigacións sociais. A 
Xunta fai prevalecer o seu domí
nio económico sobre .calquer 
sorte de entidade xa que,. por 
exemplo, a Académia non conta 
cunha partida orzamentárfa pró, 
pria senón que depende da dis, 
ponibilidade da administración 
galega á hora de financiar pro; 
xectos concretos.-

A nova directiva -saida· do últi;. 
mo plen-ário pon nas mans de 
Constantino darcia - director 
do controvertido Centro Ra~ón 
Piñeiro-, a secretaria da Acadé, 
mia e as responsabilidades máxi~ 
mas nos campos de Lingüística e -
Lexicografia. O poder exereido __ 
por García nos organismos nos . -
que ocupa altos cargos directi
vos acredítano máis unha vez 
como un importante peón das 
decisión tomadas pola Dirección 
Xeral de Política Lingüístiea. + 

Alfonso Pexegueiro é unha 
peza clave neste devalar positivo 
que é para nós a lírica galega 
contemporánea. Cando se estude 
con lucidez e sen estereotipos a 
poesía galega do noso tempo, a 
obra poética de Alfonso 
Pe)_(egueiro ocupará o alto lugar 

· qae~Ue corresponde. Seraogna, con 
· máis de 20 anos labrados na súa 

figura poética, trae neste recén 
estreado 1998 todo o vento fresco 
dunha poesía que alimenta o noso 
espírito: óptica de sensibilidade 
marxista e revolucionaria, 
palpitación telúrica nas olladas ao 
mundo, erotismo e sensualidade 
reais e textuais, linguaxe rica· en 
imaxes e símbolos a crear -

-- at1!1ósferas e clim:_:i.s poétktis. 

Alfonso Pexegueiro,..que ''.': 
naceu no barrfo de Cabalóñ., na 
par~oquia ponteareá d~ Angoa~es, 
cumpre o vindeiro 19 de abril- ' -
cincuenta anos . l?o_eta pa.i e po~ta 
maior da lírica.galega de·hoxe. · 
Vaia aquí a nosa admir.aeión para 
o autor de Seraogna celebrando os 
versos de seu que regresan a nós: 
''.E fuximos/ ata af o gamos nunlia 
muller de sol: cunea de liberdade". + 

-- 1 
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• .Concertos 
de Budiño 
en Madrid e 
Badaxoz 

....•................................•...............................•................................. . . 
• Música, teatro, exposicións e. debates 
no novo calendário da sala Nasa 

Durante Xaneiro Xosé Manuel 
Budiño representa a Galiza no 
programa Artistas en Ruta que 
organiza a Asociación de 
Intérpretes e Executantes de 
España e que se desenvolve por 
várias cidades do Estado. As 
primeiras actuacións serán na 
sala Suristán de Madrid o 
Venres 16 e na Tragaluz de 
Badaxoz o Sábado 1 7. O 
pasado mes de Outubro o seu 
disco Paralaia foi elexido pola 
revista londinense Folkroots 
como un dos cinco mellares 
discos do mes. O programa 
Trébede da RNE escolleuno 
tamén como un dos discos 
noveis de 1997. + 

T ranscorridos uns cinco meses 
desde que pechou as suas 
portas para comezar as obras 
de remodelación, a sala Nasa 
reinícia a sua actividade coa 
imaxe interior cámbiada pero _ 
mantendo a mesma filosofia 
coa que nasceu hai xa cinco 
anos. Pésie todo, Miguel de 
Lira, un dos responsábeis qa 
Sala e membro do grupo de_ 
teatro Chévere, sinala que 
nesta nova xeira tarrién se 
poden destacar algúns cámbios 
na programación, "cunha 
maior estabilidade e coeréncia, 
sen perder a flexibilidade, para 
que o público poida ter máis 
clara a liña de acción". En 
<liante, a programación da 
Sala Nasa comezará a sua 
actividade os Xoves, nos que 
teñen previsto concertos, 

cunha altemáncia de. estilos. 
"A renovación non ven dada 
tanto polos cámbios no espazo 
senón pola liña de 
programación. Pretendemos 
abrimos a outros colectivos e 
asumir e compartir as 
responsabilidades dos actos 
que se fagan", sinala Miguel de 
Lira. 

O Venres apreséntase como o 
dia máis flexíbel. Por unha 
banda, e seguindo a 
traxectória de Cinasa, 
proxectaranse curtos 
cinematográficos galegos e do 
exterior, tentando contar coa 
intervención dos realizadores. 
"Sera unha área reservada para 
falar do que nos interesa 
arredor dunha mesa redonda", 
din dobre o debate que deron 

. -

en chamar Zoona, ao tempo 
que manterán a Nasa 
Académia, como encontro de 
artistas de distintos campos. 
Os Sábados quedan reservados 
para o café,teatro, festas, 
concerto de noites cubanas, 
organizadas coa colaboración 
da asociación Francisco 
Villa-mil e noites de flamenco. 
Cada mes haberá unha semana 
adicada a unha compañia de 
teatro, porque "non podemos
esquecer que detrás da sala 
está a compañia Chévere". 

O calendário de actuacións do 
mes de Xaneiro inclue ás 
compañias La torre infiel e 
Perestroika A, T AK, o grupo 
folk Os Cempés e o grupo de 
Vallecas Hechos contra el 
decoro.+ 

•Homenaxe 
a Castelao 
en Bos Aires 

....................................................................................................... 

O 10 de Xaneiro celebrouse en 
Bos Aires un acto de 
homenaxe a Castelao, cunha 
oferenda floral na Praza que 
leva o seu nome na Avenida 9 
de Xullo. En nome das 
organizacións convocantes 
-Fundación Folclórica Xeito 
Novo, o grupo de música 
tradicional.Os Xouxeles, a, 
Federación de Sociedades 
Galegas ,a CIG e o BNG
interviu Francisc;:o Lores 
Masca to, 
quen declarou que se "en 

Galiza a Xunta ten unha 
política de marxinación e 
esquecemento da figura da 
emigración, nos desde aqui 

seguiremos na lo ita para que o 
noso guieiro nacional ocupe o 
lugar que lle corresponde". · 
Tamén estiveron presentes no 
acto representantes da Central 
dos Traballadores Arxentinos 
(CTA) .+ 

• Convocado o 
prémio Antón 
Losada Diéguez 
O concello de Borborás e o do 
Carballiño veñen de convocar 
a XIII edición do Prémio 
Literário Antón Losada Diéguez 
que agasalla con 500.000 a 
·duas obras xa publicadas, unha 

Xavier Rodríguez Baixeras e Cláudio Rodríguez Fer. 

• Pallarés, Baixeras e 
Rodríguez Fer recitan na Coruña 
Dentro 9o ciclo de recitais da faculdade de Filoloxia 
da Coruña celébrase o acto "Tres poetas dos 80" o Martes 20 de 
Xaneiro ás doce e média da mañá. Participan Pilar Pallarés, Xavier 
Rodríguez Baixeiras. • 

no eido da criación literária e 
outra no da investigación. O 
prazo de apresentación dos 
libros (no concello de -
Borborás) remata o 31 de 
Xaneiro e o xuri só tomará en 
consideración os impresos no 
ano 199(. • 

• Colectivos 
xuven1s 
demandan galega 

¡ 

no cinema 
Oespois de que a mocidade da 

- Mesa pala Normalización 
Lingüística comezara a 

• Santi Gutiérrez 
gaña o 4º 
Concurso 
de Caricaturistas 
Noveis 
Santiago Gutiérrez, Santi, gañou 
o prémio á mellar colección de 
caricaturas, dotado cen mil 
pesetas, no IV Concurso Galega 
de Caricaturistas Noveis que 
convoca a Casa da_Xuventude 
de Ourense. No marco da IV 
Bienal da Caricatura este traballü 
de seis obras -nas que 
caricaturiza a Fidel Castro, 
Mancho Borrajo, Anxo 
Guerreiro, Femando Santos, 
Carlos'Núñez e Vlado Gudelj
estará exposto na própria Casa 
da Xuventude durante a 
primeira quincena de Marzo. Os 
carros accésit~ de vintecinco mil 
pesetas, foron para Suso 
Sanmartín pola obra que 
representa a Méndez Ferrin, 
Xoan Carlos Abraldes pola sua 
caricatura de Caneda e 
Femando Vázquez, Francisco 
Xosé Padín Franxo, pola sua de 
Anxo Guerreiro e David 
Quinteiro pola de Carlos 
Portela, o doutor TNT do 
Xabarin Clube.+ 

campaña de demanda do 
galega do cinema, son xa 
diferentes colectivos xuvenis 
os que suscreben esta 
solicitude ante a consellaria 
de Cultura. 

A raiz da disposición da 
distribuidora Buenavista, 
responsábel dos filmes de Walt 
Disney, de dobrar a fita 
Hércules empre que a Xunta 
subvencionara o proceso, a 
mocidade da Mesa pediu a 
dirección de Política 
Lingüística que rivera en conta 
esta iniciativa. Ademais 
solicitan que se negocie coas 
difusoras de video a 
distribución de películas xa 
dobradas ao galega pola 
TVG.t 

Augusto 
César 
lendoiro 
caricaturizado 
por Santi, 
gañadordo 
concurso de 
Ourense 

ANOSA TERRA 

•Cursos 
sobre a História 
de Galiza 
Do 20 de Xaneiro ao 18 de 
Febreiro na Coruña 
desenvolverase un curso sobre 
a História de Galiza, desde a 
Prehistória até a actualidade, 
que organiza a Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega en 
colaboración coa Agrupación 
Cultural Alexandre Bóveda e a 
CIG. 

O curso estará levado por 
Felipe Arias Vil, Anselmo 
López Carreira, Camilo 
Nogueira, Pegerto Saavedra, 
Joam Carmona Badia e Xan 
Fraga Rodríguez e impartira e 
proximamente en Ferrol 
Santiago (Ver ANT n 2812, 
pax 22). • 

•Un libro 
solidário 
cos insubmisos 
Elias e Ramiro 
O grupo de apoio a Elias Rozas e 
Ramiro Paz, os dou in ubmi o 
galego preso na cadea militar 
de Alcalá de Henare , ven e 
publicar un libr de p emas no 
que participan 36 poetas 
titulado Vis a Vis. 

A sua apresentación ten lugar o 
Venres 16 na galeria Sargadelo 
de Compostela. Asemade o 
Martes 20 ás dez e média da 
noite vaise celebrar un recital de 
poesía no pub Tarasca no que 
participarán Uxio No oneira, 
lgor Lugri Anxo Quintela 
Ana Romani, Xo é Lui ant 
Cabanas e Luz Fandiñ . t 
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ANOSA TERBA 

Actualidad e 
do fascismo 

Título: Fascism. 
Autor: Mark Neocleous. 
Editorial: open University Pcess. 

Ainda que este colectivo non se' 
caracteriza por ter moitos mem
bros con sentido do humor pare
ce ser que entre os teólogos hou
bo alguén que dixo que a mellor 
trampa do diaño era a de facemos 
crer que non existía. Dubido eu 
que exi ta un ente anxélico que 
recorra a estas cambadelas mais o 
que si parece fara de toda dúbida 
é que cert diaños, máis perigo-

qu o m i calumina o Luzbel, 
difunden ao catro ventos a falsa 

pécie de que o fascismo é cousa 
do pasado. Ocuparse do tema de

ria e r tarea hi tórica, case 
arqu lóxica comun do m r
tai deberiamo ab temo de de
enterrar ap lillado e quelete . 

Pois ben, iso non é verdade; o fas
cismo segue viviño e seguirá a es
tala até que a humanidade non 
atine en conquerir xeitos de con
viv ncia uperior, solidária e coo
perativa ue d terre para mpre 
as formas de p er (económico, 
ideolóxico , emocional, 
político,etc ... ) coas que uns eres 
humano oprimen a outro . Da
quela, equi ócanse os que se pr~ 
cupan pola resurrección do fuscis-
mo. O fuscismo non pcxle resuci
tar pola inxela razón de que non 
morr u. O:>rno n di Mark Neo
cleou no eu lumino o, denso e 
pequeno (95 páxinas de texto) li

¡; 'Fase· m" : "o rexim fusc ' -
fo ron derrotad rnai o fase · -

bre iveu n id -
". O que ucede é 

ua im oloxia 

Magog 

María Gándara 

MAGOG 
María Gándara 

A guerra do Golfo foi a culiminación dunha pol'rtica de demonización de paises, que 
serve de coartado para a imposición dunha orde nova. 

cambiou as suas ideas esenciais se
guen permeando o modo pensar 
de amplas capas dirixentes. Escu
dándose estas baixo o disfraz da 
democracia, dominan, manipulan 
ao par que desprezan as formas 
máis arcaicas, nostálxicas e tea
trais (ás veces moi perigosas)) que 
a rnoitos enganan polo seu carác
ter aparentemente marxinal. 

Ainda que as formas que o fascis-
mo asumiu e asume en diferentes 
contextos son moi variadas Neú' 
cleous subliña tres referentes inte
rrelacionado que se atopan con 
maior ou menor intensidade en 
tod . Estes son os de nación, gue
rra e natureza. Os dous primeiros 
mencionados son fáceis de identi
ficar (nacionalismo e belicismo) 
rnentres que o terceiro, rnáis sola
pado, non meno perigoso e en 
certo xeito de rneirande actualida
de merece que centremo hoxe 
nel a nosa atención. A n a refle
xión, máis que apoiarse glo a e pi
ratea sen escrúpulo algun a obra 
precitada así e rn un recente ar
rig de J eph Schwartz (na revis
ta Radical Philosophy de Novem
br -Decernbro do 1997) . . Existen 

...,.... -·.· 

por suposto outras autores que, no 
seu momento, erguéronse contra 
as recorrentes e diferentes distor
sións do concepto de "natureza" 
incoporadas en ideoloxías reaccio
nárias corno a sociobioloxia ou en · 
novas maneiras de racismo "cien
tífico" encobertas bai.Ko as apare
tes diferéncias 
de apptudes 
en tr~ grupos 
humanos re- O obxectivo 
flexadas nos central do 
resultados de 
probas (tests) 
de medición 

fascismo, no 
que 

do Coeficien- conceme ao 
te Intelectual 
(CI). Ainda 
que rnoi de 
actualidade 
"made in 
USA", non 
en trarernos 
nisto para non 
sobrecargar a 
paciéncia dos 

carpo 
humano, 
conduce á 
extinción da 
sexualidade. 

nosos leitores. Voltemos a centrar
nos no terceiro elemento mencio
nado por Neocleous. 

O fascismo asimila metaforica-

NARRATIVA 

- ~ 

· mente sociedade e natureza. A 
sociedade concébese coma un en
te natural polo que debemos 
adoptar ante ela os métodos usa
dos para mantéla e cuÍtivala no 
seu "xeito natural"; arrincando 
por exemplo as malas herbas. A 
elasticidade do concepto de natu
reza permite ao fascismo (como 
sinala a filósofa feminista Kate 
Soper) declarar "contrário á na
tureza" todo aquelo contrário á 
sua concepción organicista e xe
rarquizada da sociedade opóndose 
á diversidade do desexo humano 
( declarándoo enfermizo, afemina
do, criminal, xudeu, 
comunista,etc.) Incapaz de loitar 
contra a explotáción e de liberar, 
na realidade, ao desexo humano, 
o fascismo invoca á natureza á fin 
de apla.Stalo. O obxectivo central 
do fascismo, no que-concerne ao , 
corpo humano, conduce á extin
ción da sexualidade. Un corolário 
disto é a "exaltación neurótica 
dun ideal machista. de home no
vo san, viril, aristocrático, audaz 
voluntarioso, unha espécie de su
perhorne dominador. Como con
trapartida o resto do xénero hu
mano quedaría reducido a algo 
inferior aos animais e mesmo ás 
plantas, a un· mero -obxecto sus
ceptíbel de servir a fins experi
mentais. Estes superhomes esfa
rian particularmente ben dotados 
para a loita. pola supervivéncia do 
rnáis forte que, segundo unha fal
sa e calumniosa atribución ªº 
darwinismo, seria o destino da es-

. pécie. O belicismo implícito na 
idea excluinte e dominadora de 
nación e a loita despiadada da 
competitividade serían asi coe-

- rente coa idea fascista ou fascis
. toidede "natureza". lsto é asi ain-_ 

da que certos economistas, servi
dores do sistema, sentirianse es
candalizados se lles sinalásernos 
que falar da taxa "natural" de pa
ro non é senón un lonxano coro-

(Pasa- á páxina seguinte) 

Novela histórica de ambiente medieval, que contempla as tres constelacións culturais 
daquel tempo: cristianismo, xudaísmo e i_slamismo. A fluidez dos diálogos; o dominio 
do celme da lingua, desde un rexistro actual e nada arcaizante; o xogo con diversos 
espacios e o singular sentido da ironía e do humor logran introducirnos con agarimo 
e liberdade nun mundo diferente ó noso. · 
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conta de libros 

Luz de Novembro. 
de Bemardin¿ Graña 
"E, por fin, xeneral, xa vas fedendo". 
Dese xeito come.~a o poema Luz de No
vembro que dá título ao último poemá
rio de Bemardino Graña e cuxos 
versos foron es
critos na ma
drugada do 21 
deNovembro 
de 1975, horas 
despois da marte 
de Franco. O po
eta de Cangas 
reune neste libro 
de. Espiral Maior 
versos vellos e no
vas, todos eles iné
ditos, que confor
man dua5 homena
xes: aos vivos e aos 
martas. Miguel Hemández, Avilés de · 
Taramancos, Cribeiro, Laxeiro, Fiz Ver
gara e_González Garcés son lembrados 
por Bemardino Graña. Entre os vivos, o 
seu próprio fillo e a sua compañeira, o 
escultor Manuel Coia, o monfortino 
Manuel Maria e a sua mullet Saleta e, 
tamén, Palestina. • 

O tempo 
do Padre Sarmiento 
En 1995 celebrábanse os trescentbs 
anos do nascimento do Padre Sarmien
to cuh Congreso organizad~ polo Con
sello da Cultura e a 
Universida
de de San
tiago. Agora 
publícanse -as 
actas deste 
event~ baixo 
o título O Pa
dre Sarmiento 
e o seu tempo. 
Expertos nos 
anos da Ilustra
ción analisan as 
contribucións 
de Sarmiento ás 
eiéncias sociais, á mediciña, á língua,"" 
ao folclore e á educación.• 

Vidas estragadas 
no labirinto 
A loucura e desarraigamento afecta aos 
tres personaxes cuxas vidas se cruzan na 
novela de Francisco X. Fer-
nández Naval 
Sombras no labi
rinto, que edita 
Sotelo Blanco. O 
único habitante 
do lugar, o policía 
que volta á altfea e 
unha mull~r tola 
son: os protagonistas 
dunha história que 
se desenvolve cando 
a atentado do Exér
cito Guerrilleiro con
tra o c;halet d_e Fraga. 
Fernández Naval gañou o Xerais hai no
ve anos con O bosque das antas, á que lle 
seguiría Tempo de crepúsculo.• 

As mentiras da OTAN 
· Cando no. pasado mes de Xullo 

celebrábase o cúmio da OTAN en Ma
drid, a plataforma contra esta organiza
ción de Madrid celebraba uns actos pa
ralelos de resposta. Neles 
apresentáronse análises e ponéncias 
que agota se recollen en Las viejas 
mentiras de la nueva OTAN. O libro, 
editado pola própia plataforma, quer 
reabrir o debate pechado co re
ferendum espa; 
ñol de 1986 sen 
eludir temas co-

. mo a integración 
plena do Estado 
español no Trata
do e os novas es
cenários de mter
vención da 
OTAN.• 
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(Ven da páxina anterior) 

lário do que antes apontamos. 

A apropriación da idea de natu, 
reza como médio de lexitimar a 
explotación e as diferéncias de 
clase ten un longo historial que 
vai desde Aristóteles; para o que 
a división da sociedade en ho, 
mes libres e escravos derivábase 
dunha orde natural, ao ideal do 
superhome ário dos nazis. Porén, 
non esquencemos que mesmo 
estes trataban de lexitimar a sua 
ideoloxia racista basándose 
nunha mendaz base antropomé, 
trica "científica" e a idea, total, 
mente mítica, de raza ária. 

Onde Hitler falaba nacións 
"proletárias" e burguésas hoxe 
ouvimos dicer que a "comunida, 
de de nacións democráticas" de, 
ben ae preparar a "paz" armán, 
dose ante o perigo que represen, 
tan certos chamados, na · líng\la· 
do império, "rogue states", ter, 
mo que significaria algo asi co, 
mo estados revoltosos ou delin, 
cuentes. Disto algo sabe o probe 
povo do Iraq, vítima dun tirano 
refmgnante e de qemocráticas e 

. intelixentes armas de bombar, 
deo. A guerra militar (a fetén) 
parece que foi, polo momento, 
substituida pala guerra económi, 
ca da sagrada competéncia mo, 
nopolista pero xa ternos unha 
manchea de estudos que nos 
perfilJ:ln a inevitablidade das 
guerras futuras. Lembremos, en, 
tre moitos e como exemplo, o }¡, 
bro dó profesor Huntigton (El 
choque de las civilizaciones) que a 
falta de motivacións tórpemepre 
materialistas tenta vendernos 
armas ( recortendo ao "inevitá, 
bel enfrontamento entre cultu, 
ras"). Cultura, 'outra verba 
comentemente elástica. 

Fundamentalismo xenético 

A contrapartida no plano da 
idea de '"natureza" do belicismo 
apenas _ velado de Huntington 
vennos dado polo "fun9amenta~ 
lismo xenético" do que nos fala 
Schwartz, que tivo as suas últi, 
mas escaramuzas nunha polémi, 
ca na revista científca Nature, 
pero que atopou un eco carrega, 
do de razón na prensa popular, 

· que rezou nun titular: "os xenes 
din que os nenas serán nenas e 
as nenas sensitivas". 

Schwarz pasa revista a unha lon, 
ga série de falsificacións cons, 
cente~ realizadas par:a servirse do 
CI como base ideolóxica pero 
chega ."á subtilmente argumen, 
tada conclusión de que OS . erras 
de interpretación ou análise .de 
dados moitas veces non suceden 
porque os "investigadores igno, 
ren ou ffon apliquen os métodos 
científi~os que se impoñen na 
verificación de hipótes~s senón 
porque a -investigación -reflexa ' 
os valores e os orzamentos da 
cultura na que están mergulla, 
dos os investigadores". A reso, 
nánéia histórico,cultural que 
existe na nosa sociedade expli, 
caria a teimuda insisténcia nos 
factores hereditários e represen, 
taria unha derivación da· doctri, 
na prot_estante da predestina, 
ción. Isto resulta 'útil para elabo, 
rar unha ideoloxia xustificadora 
dos. priviléxios de diferentes ca, 

pas da burguesía. As "rendas de 
-capacidade" (isto é , o diferen, 
cial económico que se deriva de 
ter a voz de Plácido Domingo, 
unhas pernas como as de Romá, 
rio, etc.) transmutariqse no con, 
cepto de "intelixéncia herdada". 
Como sucede cos cartos esta po, 
deria medirse, como o .diñeiro 
poderia herdarse e, como os car, 
tos, algunha xente tería máis 
que outra. 

Ainda que moitas veces critica, 
do, o fundamentalismo xenético 
segue a ser demasiado poderoso 
para poder ser descartado por 
unha análise socio_;histórica. En 
non pequena parte isto sucede, 
di Schwartz, "porque ternos un 
coñetemento incompleto do 
que nos fai ser humanos. Parece 
que sabemos que o sexo é unha 
categoría fundamental, ¿é neno 
ou nena? Pero tamén sucede que 
as e~pectativas dos pai.s, as 
identificacións inconscerúes dis, 
tos e os comportamentos que 
<lestes feitos se deducen, fan que 
nenas· e nenos receban diferente 
atención no trato materno,pa, 
terno". Mais, segue Schwartz, . 
estas diferéncias tempranas 
"crian rasgos ·psicolóxicos tan 
personais, fixos e inmutábeis 
que revipten a apariéncia de xe, 
néticos. pola sua permanéncia e 
falla de plastic-idade. Todo is to 
conduce a que a.5 teorías xenéti, · 
cas sobre as capacidades do ser 
humano situen os factores cau, 
sais do cómportamenfo humano 

. nun universo mítico pseudo,ma, 
terialista no que os xenes poidan 
ser utlizados como un postulado 
básico que nos permitiría expli, 
car calisquer causa ou compor, 
tamento desde a agresividade á 
xenofobia", As teorias xenéticas 
convertiríanse no idealismo filo, 
sófico dunha época cientifista, 
nun ideal~sm9 aceitábel porque 
xa non apelaria a un princípio 
trascendente senón ao "material 
xenético". 

Schwartz plantea ao final do seu 
ensaio tres liñas de teorización 
para comprender o éxito destas 
teorias. A primeira derivariase 
de que ao situar a autonomía 
humana no ADN situámola nun , 
"lugar seguro", fara do alcance 
das forzas sociais · sobre as que 
non podemos exercer control. 
Citando con rexouba o que 
Marx escrebeu referíndose á re, 
lixión, o noso autor dinos: "O 
ADN convértese asi no salaio 
da criatura oprimida, no corazón 
dun mundo sen corazón, na al, 
ma dun mundo desalmado". 

A segunda chave de comprensión 
centrariase na iri.ércia da iiritolo, 
xia' indiv-idualist~ occidental, non 
xa tan só pala fesístenda a unha 
análise social das clases, senórr por 
algo máis específicamente occi, 
"dei;:i.tal que se refire á "ruptura coa 
grande cadea do ser". O meu· "eu . 
real" seria o meu ADN- ceiba· 'de 
vencellos sociais, atafegado .na 
loita de todos contra todos. Asi 
négase ou rexéitase a idea de que 
é o vencello emocional o que ·xo
ga o papel máis fundamental na 
formación do ser humano. Esta 
atitude 1'segue as vicisitudes ' dun 
patriarcalismo no que as mulleres 
levan a cabo o menosprezado la~ 
bar de sustentar as relacións inter, 

persoais". A converxéncia de pa, 
triarcado, sociedade clasista e 
época cientifista criarían <leste 
xeito as condicións para un pode, 
roso "fundamentalismo xenético", 
que se veria reflexado nos traba, 
llos da' comunidade científica. 
Posteriormente isto redundaria 
nunha reafirmactón amplamente 
compartida de certas creéncias; 
creéncias nunca postas en cues, 

. tión e profundamente sentidas. 

O terceiro factor baséase no es, 
caso coñecemento que ternos de 
nós mesmos e a dificuldade con 
que certas novas teorías suplan, 
tan ás máis aceitadas. Asi, por 
exemplo, as teorías freudianas 
centradas nun hedonismo bioló, 
xico pechan o paso ás de 
W.R.D. Fairbaim que, apoián, 
dose nunha ricaz experiéncia 
clínica, chegou nos anos 40 á 
conclusión de que o ser humano 
busca antes unha relación social 
antes o pracer biolóxico propos, 
to por Freud. Todo isto cond1:1ce 
a ·unha visión distorsionada da 
realidade na que tanto os roles 
sexuais como os resultados das 
evaluacións sobre o CI; a crimi, 
nalidade, as perturbacións psico, 
lóxicas (ansiedades, fóbias, de, 
presións, ... ) ubícanse interior, 
mente, nun idealizado xenoma, 
desprazándoas do mundo exte, 
rior da experi~ncia vivida.+ 

X.F_. PÉREZ-OIA 

E rga, .-unha 
. / 

xenerac1on 
histórica 
Título: Erga, un lume que prendeu. 
Autor: Vários. 

Editorial; Comités Abertos de Faculdade. 

Os estudantes que se organizan 
nos CAF tiveron o acerto de fa, 
cerlle un libro a ERGA, a histó, 
rica _organización estudantil e 
reivindicativa nacida en- 1972 e 
disolta en 1988. Non todos os 
esforzos lúcidos encontran bos 
herdeiros e _menos ainda nos pai., 
ses sen história. Non é tópico 
decilo porque ERGA, mália os 

· seus quince anos de andaina, só 
foi legalizada polo governo nas 

· postrimeirias da sua existéncia. 
O libro agora editado que recolle 
as testemuñas de dazoito dos seus 
membros, pertencentes a cada 
unha. das distintas_ épocas, corre 
o risco de permanecer igual de 
clandestmo que a organización 

- que o motívou. E non porque 
non .vaia ter difusión, senón por, 
que esta será de man en man, 
sen grandes titulares, nen gaban, 
zas, élo mesmo modo que conse, 
guiu. os. maiores log.ros a própria 
EI~GA e que se artellou, en·xeral 

, e. con poucas excepcións, todo o 
mov.imento nacionalista :desde 
antes' da tran:sic'Íón. 

A explosión.de ERGA, poi& ER, 
GA fo( un movemento bq.stante 
masivo, hiperactiro e determi, 
nante no futuro do país, débese 
á co!-'lfluéncia de dous elemen, 
tos: o acceso por primeira vez á 

universidade (que multiplicou 
por aqueles anos o seu número 
de alunos) de fillos de famílias 
de clase popular (nomeadamen, 
to labregos) e un tempo históri, 
co caracterizado polo infcio do 
proceso de extinción do réxime 
daquela vixente que facia <loado 
aventurar un proceso de cámbio. 
Pódese dicer, ademais, que ER, 
GA nace dunha xeneración con 
pouca memória histórica (cruel, 
mente e a 
manten ta 
cerceada) que 
coñecia o 
Sempre en 
Galiza e pou, 
co máis, pero 
tamén sen o 
lastre do me, 
do que inte, 

o 
importante é 
queERGA 
deu 
asentado 

riorizaran po, tres ou catro 
la forza os verdades 
seus país. Foi b, · 
entón unha · asicas. 
xeneración 
conscente de 
que o futuro 

· ia ser distinto e que buscaba con 
veeméncia aos seus primoxeni, 
tores ideolóxicos no galeguismo 
paseaJ.o, exilado ou silenciado e 
tamén nos movementos de libe, 
ración nacional tan en alza na, 
quel momento. Pouco quedara 
de certo daqueles galeguistas, 
por iso cando Beiras, Manuel 
Maria ou Paco Rodríguez daban 
unha conferéncia, ná que con, 
fluía altura intelectual con arrior 
ao país, os rapaces de ER, 
GA axitaban 
as bandeiras 
como moví, 
dos por unha 
descarga eléc, 
trica. Era o re, 
encentro coa 
memória e coas 
raices. Era o seu 
idioma. 

Aqueles mozos e 
mozas (había 
moitas rapazas en 
ERGA ainda que 
no libro só escreba 
unha) pelexaron, 
como lem bra Suá, 
rez Canal, contra o 
"marxismo ortodo, 
xo" que estaba de 
moda na universida, 
de e que facia rexou, 
ba constante da cultura gal ga 
(confundida, ao estilo centrali ta, 
con atraso). Aqueles marxistas 
nominais esquecian a primeira le, 
ción de Marx: a necesidade de es, 
tablecer a teoría e a praxe desde 
cada situación concreta. Eran mi, 
méticos que é o pior que se pode 
ser en polític.a> por iso non foron 
capaces de pa5ar a alfándega da 
transición e do tempo e por iso 
trunfou, ás aves.as, o espíritu dos 
ERGAS. Os estudantes naciona, 
listas dos setenta, alcumados de 
burros,. de túzaros e de andar con 
zocos, sairon, como se di no libro, 
ben preparados <lesa escala de 
reinv1dicación e esforzo militante, 
até servir, como se pode ver hoxe, 
para traballar en calquer eido po, 
lítico e social con éxito. Eles 
constituen a xeneración que en, 
cama na actualidade a esperanza 
dun cámbio político en Galiza. · 

Non seria xusto, con todo, 
chantar un valado ao redor do 

ANOSA TERRA 

que foi a militáncia de ERGA 
para definir o que é bon é o que 
é mao. Moitos non estaban alf e 
hoxe están. Alguns si estaban e 
hoxe forman no bando do cazo, 
pero iso non é o importante. O 
importante é que ERGA deu 
asentado tres ou catro verdades 
básicas: Galiza como referéncia 
principal, non mitificación do 
estudantado como clase dirixen, 
te (como sinala Duarte Correa), 
senón imbricación con todo o 
movimento nacionalista (ER, 
GA tivo como se sabe un papel 
sobranceiro na construción do 
sindicalismo, tanto obreir co, 
mo labrego, por exemplo) e, co, 
mo lembra pala ua parte Pep 
Salvadore , unha xener idade 
que levaba a dar "praticamente 
todo polo ideai en receb r n , 
da a cámbio, agá a ati fación 
de ver cumpridas as arela ". 

ERGA tiv rros, h ub úcia 
de caso de ectarismo, m i pró, 
prio dun tempo n qu e taba 
quente a herdanza -autoritári e 
tamén dunha época na que ha, 
bia que definir e e tomar po ¡, 
cións clave todo os dia . Nestor 
Rego lembra que e e sectari mo, 
nunca e cureceu nen negou a 
exi céncia de debate int rno. 
Houbo debate até a extenua, 
ción. Outra causa é que falta e 
experiéncia política e cadro 
maiores que servisen de con e, 
lleiros (por unha razón allea ao 

próprio movi, 
mento, como 
xa se expli, 
cou máis 
arriba). De 
feíto non 
foron o 
erro 
que con, 
ducir n a 
ERGA á 

Non é este libro o traballo defi
nitivo, nen moito menos, sobre 
a época, nen sequera sobre a 
própria organización que lle dá 
motivo, pero si unha aportación 
positiva e exemplar, enriquece, 
dora por esas testemuñas perso, 
ais de quen o viviu (completá, 
beis con todo ó que se queira), 
pero que en todo caso non se 
poden negar e que, por último, 
está na liña dunha historiografía 
moderna, menos perxuíciosa, 
áxil e viva e non na desa outra 
ensimesmada e pechada que 
desde os tempos da universidade 
carpetovetónica atafega as men, 
tes co seu baro lo.• 

M. VEIGA 

AJ 
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~~~~-~111 ~.Tea~tro~111~~~~-
.Para antes 
de facer teatro 
Título: Teoría e técnica teatral. 

Autor. Yários. Co rdenado por Manuel F. 
Vietes. 

Editorial: Laiovenro. 

Teño subliñado máis dunha 
vez nesta mesma sección de A 
Nosa Terra o meu particular in
tere e por toda aquelas pezas 
literaria , exan do xénero que 

xan, que veñan ax udar dun 
x it anovad r á n rmaliza
ción da no a língua e cultura. 
e id que é certo que no últi
m an m it temo cam iña
do, mái ainda quedan moito 
bur t p r encher neste traba
llo d común. 

merecer o volume de Laiovento 
do que irnos falar axiña, pois 
dou por sabido que a nosa xente 
non sofre de papanatismo, sabe 
afastar o grao da palla e cando é 
preciso fiar polo miúdo. 

O volume introducido e coorde
nado por F.M. Vieites está divi
dido. en tres grandes apartados . 
·O primeiro fala da teoría, o se
gundo trata da formación nun 
senso pedagóxico e un terceiro 
(o máis amplo dos tres) está adi
cado á realización. 

Todo o volume de Laiovento 
ten un claro matiz didáctico 
tanto na súa intención como 
na úa metodoloxía e estrutura
ción, mesmo o seu anexo é un· 
ha "proposta de desenvo lve
mento curricular". 

Véxan e enón os exemplos se
guintes. No artículo de Oti Ríos, 
que leva por título "Principios de 
producción teatral" o autor fa¡. 
nos unha proposta de planifica
ción, temporalización e até nos 

111 conta de discos 11-1 -
A velocidade 
do frio, 
de libro 
a disco 

Editorial: Xera1 . 

res, consis
te en plas
mar nun 
compacto a 
outra visión 
do séu libro. 
A que non 
se pode in
cluir cando a 
novela vai só en papel. O arou
sán, ao que lle gasta tanto a mú
sica como a literatura ( é mem
bro do grupo Korosi Damas) es
colle fragmentos dos atormenta
dos personaxes de ' A velocidad~ 
do frio e cria o fundo sonoro que 
se agacha tras as páxinas impre
sas. Pódese intuir a trama da no
ve la: personaxes masculinos 
atormentados tras perdas irrecu- · 

\ ·(\ '" - ~ .... .. (" - .. ' 

perábeis e un conxunto de se
cundários que residen entre o 
futbol e o asilo. A chave do dis
co, como na novela, esta no so
fri mento como acompañante 
permanente (O tempo só varre 
para debaixo da alfombra) a causa 
da perda do querido e na presén
cia do automóbil como desenca
deante das traxédias. 

Seixas é o responsábel da música 
que erve de guia do texto e que, 
polo tanto, é cambiante como 
o momento que viven os seus 

rotagoni tas. A labor do músi
Carl Castro, Alfonso Fras

anci Frut , hai que enga
d irlle a ap rtación fund~ental 
d e ar Morai , ue e encarre
ga tanc da pr gramad n como 
d pian na Hist6ria de Roque o 
parapléxico. A guitarra de Seixas 

(xa coñecida 
por Korosi 
Danzas), 
quen adapta 
ao eu sofri
mento temas 
como What 
a wonderful 
world, que 
pop u larizou 
Louis Ams
tromg, ou 
Moonriver, 
de Manci
ni, acom
paña ade
ma is as 
palabras 
máis rai-

bosas de A velocidade do frio. 
Ana Romani, Carlos Blanco, 
Quico Cadaval, Lino Braxe e 
]osito Porto, entre outros, 
arroupan ao profesor de filosofía 
de Arousa neste seu experimen
to. Tamén a pequena Laura, 
quen pecha o disco parafrasean
do a Lou Reed, e quen semella 
dar un_youco de luz a tanto pa-
decimen to.• , 

A.E. 

..... { ¡.' 

Manuel F. Vieites. 

propón un modelo de orzamen
tación. Outro máis: baixo o títu
lo de "Ó ensino teatral e Galiza" 
Vieites elabora unha estupenda 
compilación da didáctica do tea
tro en todos os seus estádios, 
dende a escala infantil até a 
Universidade, a nível lexislativo 

actual, xunto cunha série de in
teresantes propostas alternativas 
o complementadoras que poden 
servh de axuda non só aos profe
so res senón 
mesmo ás au-
toridades 
educativas, 
alomenos co
ma interesan
te documen
to de debate 
e reflexión. 

Ovolume 
ten un claro 
matiz 
didáctico 
tanto na súa 
intención 

Permítanse-
me noustante 
duas tachas. 
Non puiden 
por menos de 
botar en falta 
unha série d~ 
sinatu ras 
chaves para 

-cómo nasúa 
metodoloxía 
e 
estruturación. 

entenderen o mundo do teatro 
grego actual. Por dtar só tres 
que neste momento teñ9 na 
idea: Vidal Bolaño; Sito Parada 
e Pancho Pillado. T amén acho 
en falla a proposta de autores de 
texto coma tais, sen desprezar 

por suposto, a opinión dos auto
-res de obras teatrais que coma 
asinantes de artigos aparecen no 
"elenco". E xa finalmente, coido 
que. non había estar de roáis o 
ponto de v ista dalgunhas das 
persoas qe nos ámetos académi
cos univeristários están a traba
llar neses 'e idos onde mora Ta
lía. 

Mais cóllanseme estes apuntes 
coma humildosa proposta cara 
unha segunda parte ou calisquer 
xeito de con,tinuidade qué habe
rá que lle dar aos estudos sob do 

· . tema e que tiveron que agardar 
ata o ano de 1997 para poder 
ollar en galego un volume espe
cífico que tratase tal disciplina. 

De doada leitura e polo seu inte
rese e mesmo até pola sua singula
ridade (ogallá que sexa por piuco 
empo) o libro debe ria ter o seu lu
gar nas bibliotecas de toda5 as per
soas e institucións que teñan un 
mínimo de contactos co tema.• 

X.M. DE ·CASTRO ERROTETA 

MONOGRAFIAS DA HISTORIA DE GALICIA 

J{istoria da Música -
(jafega 

Cantos, cantigas e cánticos 
Maria Pifar Jf.Un 

xa á venda 

O Cine en (jaficia 
Xosé 9'.&gueira 

xa á venda 

A 
EDICIÓNS 
ABOIADBBA 
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Susana,Seivane, gaiteira 
'Aprendin dos gaiteiros tradi~ionais como meu avó, déles tirei o estilo' 

* CARM E VI DAL 

Toc(;m con Milladoiro est'e verán po concerto de .Lug9 e de ... 
rnonstrou que o sen é .rnáis que técnica. Susana Seivane le ... ' 
va toda a vida pegad~ ~ gaita, desde' nena cando o- sen xo ... 

Susana Seivane non lem bra 
-cando non sabia tocar a gaita, · 
"desde que teño memória xoga
ba con ela". "Comecei de pe
quena, cando meu· pai me fixo 
unha como de xoguete, porque 
cunha normal acabaria co om
breiro e arrastrarianme os farra
pos. Cando tiña oito ou nove 
anos xa tiv.en unha rnáis grande" 
lembra a gaiteira. . 

"A xente dime que nacin conde
nada a tocar gaita e eu digo, que 
condena tan bonita!. Asi foi, ro
deada de gaitas, desde moi pe
qt.iena. Aos catro anos aprend.in 
a tocar, cando -vivía en Barcelo
na e tocabamos na banda T oxos 
e Xestas" di Susana Seivane fa
cendo gala do plural que perco
rre a sua vida vinculada á música · 
tradicional galega. Tal vez ta
rnén por iso non vexa o seu futu
ro como solista, nun momento 
no que os gaiteiros están a ter 
protagonismo por si mesmos, 
con coñecidas individualidades. 
Os seus proxectos están no seu 
grupo folk co que quer gravar 
unha maqueta e na formación da 
banda de gaitas de Elviña. · 

Formouse na casa, ao pé de seu 
avó e de seu pai, pola que a rniu
do pasaban alguns dos máis co
ñecidos gaiteiros na busca das 
prestixiadas gaitas do obradoiro 
Seivane. "Coñecin gaiteiros im
portantes e fixábame no seu esti
lo, na forma de ·tocar de persoas 
corno Ricardo Por.tela para aca
dar o estilo que teño agora" di a 

_ gaiteira a quen Moxenas lle adi
_cou unha peza chamada "A aga
chadiña" porque confiaba en que 
aquela nena que tan boa man ti
ña coa gaita aaria no futuro 

.: nunha extraord_inária gaiteira. 

Con tan bos augúrios, Susana 
Seivane aprendeu a apreciar a 
tradición familiar e xunto coa · 
interpretación comezou a traba
llar tamén no taller de gaitas que 
rexenta toda a família, a comezar 
polo avó que continua a supervi
sar a construcción das gaitas e a 
seguir seu pai e seu tic que, xun
to co curmán e a nai que se en
carga de facer as fundas, comple- . 
i:an o persoal da familiar empresa 
radicada en Cambre. 

Susana é a terceira xeración 
dunha saga na que non hai per
soa que ,non teña relacJón coas_ 
gaitas. E. da primeira na que as 
mulleres amáis de to_car corne
zan a meterse na construcción, 
en tarefas distintas á confección 
da vestimenta do instrumento. 
"Antes había rnáis pandereitei
ras e a muller estaba máis rela
cionada co cante, pero afortuna
damente iso evolucionou e xa 
comezamos a entrar en todos os. 
traballos. De todas maneiras, o 
papel da muller foi fundamental 
na música tradicional. Meu avó 
.aprendeu a tocar pezas na gaita 
porque ·sua nai llas cantaba'.~ 
anota Susana Seivane. _ 

No seu grupo folk cántase -"dei
xárase de cantar, .e é bo recu:.. 
perara a voz que estaba moi es-: 
quecida e a xente quere recupe
rala", sinala- e recupéranse pezas 
tradicionais con arranxos novos 
que está a pegar ben na xente 
despois das tres actuacións pú
blicas que tiveron . "Hai que 
conservar e valorar a nasa músi
ca, tamén é bo traer ritmos de 
fóra pero non mesturar duas tra
d ición.s diferentes. Gostü das 
bandas escocesas pero non te
ñen que ·ver coa nosa cultura" · 
sinala Susana Seivane para quen 
unha banda tradicional das na
sas queda ben mellor"'que moita 
xente tocando sen xeito xa que 
é imposíbel · que se poñan de 

guete preferido era· o punteiro até agorá que dirixe unha 
banda e toca nun .grupo folk ch~mado "Vaite emhora". A 
sua· prirneira gaita era unha Seivane, corno o sen apelido, 
un dos rnáis prestixiosos na história da artesania da gaita. 

acordo para tocar a ritmo, unha 
bandiña galega está mÓito· me
llor, máis sinxelo e máis noso". 

"Hai moitos gaiteiros descoñeci
dos que son moi bes, eu aprendin 
de Ricardo Portela e Moxenas, 
admiro a Bieito Romero SJ.Ue é un 
bo gaiteiro e gosto de Carlos Nú
ñez pero é ·un estilo diferente" 
?firma a gaiteira definirido o seu 
xeito de tocar como "á usania 
tradicional, sen moitos· adornos, 
máis ~impo. Non se pode ser téc
nico ao cen por cen, toco as pe
zas como as sinto, non preveo o 
que vai pa.Sar. Fago adornos pero 
deixo que sé note a melodia". 

Dezaseis anos tocando danlle. a 
~ ... 

ANXO IGLESIAS 

Susana unha grande familiaride 
coa gaita _que se nota cando fa
la. Nas festas da casa, cada 
quen saca a sua gaJ_ta e o avó 
até pode tirar un anto1lo que 
ten colgado na sua particular 
exposición con máis dun mi
Ueiro de incrustacións de nácar 
no punteiro e no ronco. 

Na casa viviuse de preto todo o 
cámbio sofrido no mundo das 
gaitas. "Agora estamos nun re
xurdimento, cada vez hai máis 
grupos e máis nenos que tocan a · 
gaita. Meu avó cando ve ísto 
sinte unha grande emoción pro
que el viviu nunha etapa na que 
se ridiculizaba ao gaiteiro e á gai
ta" comenta Susana Seivane. • 

ANOSA TERRA 

De Ricardo 
Portela a Mike 
Oldfield 
Susana Seivane distingue ás ga itas 
do obradoiro familiar de lonxe, 
"polo torneado, polas fundas ... é 
fácil". A marca é sinal de calidade, e 
os mellares gaiteiros non tiveron 
reparo en gabar as suas bondade . 
Cando Mike Olfield pegou na de 
Bieito Romero quixo ter unha da 
mesma inatura. Agora, na á 
principal do obradoir hai unha 
foto do mú ico c agradeccment 
xunto a t do un e nxunto d 
retrato de p rsonalidadc con gaita 
do eivane que conform n un 
parti ular antuário. 

E nun lugar d ta d , Ri ard 
Portel que , conscguiu a ug , 
despois de p rd r a ua _g ita, cand 
topo u cunha seivane. A par, X é 
Maria eivan , mpr r tratado 

r p itad fun ador do 
tam 'n di tinto 

membr da família, v 
vestido co traxe tradicional. A 
calidade con gufronna a b e de 
moi t traballo e es tu dar o 
funcionamenco das gait , 
con ervando a tradición p r tam ' n 
buscando o p rfeccionamem . 
segredo está todo no bradoir n 
musicais madeiras ben tratadas -
buxo galega ou granadillo de 
Mo~bique, que pasan un ete 
anos secando no armacén- cortadas 
polo corazón para eliminarlles a 
matéria menos estábel ou no fol, de 
cabrito preparado, e para dar coma 
de modernidade, tamén de g re-tex 
un material que acae en á gaita. 

rde na 

minuci 
rad ir . 

pr 
e mplé a 
m m lu ar, 

nd tamén 
gardan as 
planchas de 
prata ou alpaca 
que darán os 

adornos das gaitas acompañando o 
torneado trad~cional. O ponto final 
quédalle á nai de Susana que 
prepara as preciosas fundas de 
veludo de multitude de cores.Para 
ser constructor, hai que ser gaiteiro 
e apreciar os particulares sons do 
instrumento e asi se produce esa 
inevitábel unión que paree~ facer 
soar ao próprio obradoiro. Alvaro, o 
fillo de Xosé Maria e pai de Susana, 
destaca o contacto directo cos 
gaiteiros e gábase do papel que a sua 
família ten no mundo das gaitas. No 
primeiro piso, artellaron unha 
curiosa exposición de gaitas. 
Gardan desde a pequena de Susana 
até os requintados instrumentos 
pensados na imaxLnación <to 
patriarca. As marcas de identidade 
dun apelido que traballa para 
prestixiar a nosa gaita. • 
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BARRAS E ESTRELAS LITERARIAS 
Hai un tempo participei nunha xuntanza de no
vo escritores, ainda que non todos eramos es
crit re n vos si a maioria. A verdade é que 
non n moi P,artidario ir a estas causas porque 
logo tardo varios dias en recuperar o ánimo. 
Non podo evitar deprimirme escoitando a tipos 
que se supón que van conformar ó futuro da li
teratura galega laiándose co descurso de que a 
sociedade non nos entende. Tan tenros e xa 
con esa leira, que está ben para os que cumpri
ron corenta e como non pasaron de aí non te
ñen outro alicerce para xustificar o seu fracaso 
que o da in.compresión colectiva e o de poñer a 
parir a e e coetáneos seus que venden várias 
edición das súas obras. 

É terrible ver que os novas escritores galegas~ 
ñan con revitalizar as tertulias, unha forma como 
outra calquera de favorecer o desenrolo da hoste
lería en perx.ufzo do da propia creación. É terrible 
comprobar que os escritores novos alporfzanse 
por u n n Ues fale da Literatura como exer
cici intelectual, en 'n como industria de lecer 
-con todas connotacións culturais que se quei
ran engadir ó lecer- na que trata de colocar uns 
producto nun mercado que se corresponde con 

a sociedade pola que se sinten despreciados, esa 
sociedade que non e achega ás súas fórnices, e 
que está integrada por consumidores/lectores. 

O beram ir xa pen ando nas razóns polas que 
non e da uperado a barreira de dous mil vo, 
luntari que teñen o bo co turne de comprar 
literatura escrita en galega. Porque se hai alome
n -son as que me constan- <lúas obras re
centes que le an máis de vinte exemplares ven
did e outras varias que e achegan a esa cifra, 
quere dicir que, descartando o lectores abriga
do do en ino, hai uns cinco mil compradores 
ocasionai que non on habituais porque a litera
tura que e fai no paí non lles resulta atractiva. 

Quizá. o grande pro lema é que escritores ga, 
leg tán mái ocupado do eu ego que do eu 

ue tean má· interesad en cambiar a 
a literatura que en ter beneficio eco
d u fi rzo -e, o mo consecuencia 

)AUREGUIZAR 

escritores 
galegas están 

máis ocupados 
do seu ego que 

do seu peto" 

cliso, favorecer á industria editorial galega-. Iso 
que leva a que, malia que o sistema literario gale
go acadara un nivel moi aceptable en cando a 
calidade e cantidade da edición, non o fixo en 
desenrolo do mercado, porque, todos sabemos 
que o noso mercado son 
os institutos e eses dous 
mil voluntarios ós que al
gún día haberá que facer 
un monumento como o 
que se fixo ós heroes de 
Vietnam. As causas asi, e 
os escritores mirándose o 
embigo e facendo obras 
personais cunha carga de 
profundidade de mensa
xe, facendo onanismo 
caducifolio que, ó que 
parece, non pasa de inte
resar a uns cantos com
pañeiros de barra; discu
tindo sobre literatura na
cional oú nacionalista, 
en vez de tentar de ache
garse un pouco -á penas 
un pouc~ ós gustos do 
público. 

As coRsecuencias son 
que os críticos escasean 
e non ternos axentes li, 

ble. Supoño que isto non o tomarán en seri~ nin 
os que o argumentan, pero recoñezo que o ocio 
que permite o cultivo do conto --e non vou fa, 
cer o chiste fácil- do xeito que se fai en Galicia 
na maiorías dos casos -é decir, de vagar- dá 

para maquinar ideas tan 
peregrinas como esta. 
Non quixera pensar que 
esa afirmación agacha 
que é máis complexo 
técnicamente e máis 
traballoso argallar unha 
novela que dez relatos. 

terarios, que actualmen, '-='"""''--~--------"="---....l.i.:.----"-.---' 

Tamén faltan colectivi
dades o agrupacións, 
aparte de ocuparse de 
poñer rosas vermellas 
no Panteón de Galegas 
Ilustres e de organizar 
cuchipandas - moi pro, 
veitodas tamén. para a 
hostelería- sobre figu, 
ras senlleiras, deberan 
empezar a preocuparse 
de causas que afectan ós 
que publican, se me 
ocurren agora cues 
tións como os dereitos 
neutras linguas, a ca
dencia dos contratos 
ou o cobro palas cola, 

te son <lúas figuras inex, 
cusables nos sistemas desenvolvidos. Non é que 
o seu papel non estea cuberto, pero están de
sempeñándoo ós docentes que, digo eu, non lles 
pagan para ocuparse por cales son os libros que 
teñen calidade para que sé programen/vendan 
nin por conseguir algúns ingresos para-extraor
dinarios ós escritores a través das charlas nos 
centros. 

A iso se unen perxuízos cara a medios narrativos 
tan cheos de posibilidades como é a novela e se 
fala do conto como máis propio do país, mentres 
que a novela. se considera como algo propio da 
literatura feita en castelán e polo tanto rexeita-

CALI boracións én medios de 
comunicación ou en textos de encarga. 

Evidentement~ son cuestións que se ven ó lonxe 
porque os cheques que dos dereitos non dan pa
ra moito máis que para cambiar o filtro de aceite 
do coche, pero deberan dar se pensaramos algo 
mais neses cinco mil eventuais que miran con 
simpatía o idioma e que soamente piden non ter 
que pagar dúas c:nil pesetas para que non se Hes 
aburra con revisións do "Ulysses". Entre rnen
tres, seguirán atopándose cos escritores nos bares 
e favorecendo o desenrolo da hostelería.+ 

}AUREGUIZAR é escritor 

r------, 
Chame ao 

Tlf. (986) 43 38 30 
e solicite as nosas 

tarifas publicitárias 

A NOSA TEBB.A 
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A paixón do presiderite Alcalá Zamora 
No pasado nadal moitísimos es, 
pañois entretiveron o seu lecer 
lendo Los cuadernos robados de 
Manuel Azaña. E cada u"n, supo, 

· ño, interesariase polo que tiña 
máis liazon coas súas propias lem, 
branzas e co seu ámbito territo, 
rial. A min, como galego, intere, 
soume particularmente canto es, 
cribe Azaña respecto a Casares 
Quiroga, a súa filla María Victo, 
ria e aos moitos paisáns que o mi'. 
nistro coruñés de Gobernación 
fuco gobernadores civís de media"' 
España. Tanto que o seu número 
chegou a. preocupar ao Presidente 
da República, Alcalá Zamora: 

"El Presidente -escribe Azaña o 
3,xn, 1932- le ha tirado aÍgu: 
nas puntadas a Casares por si 
hay o no muchos gobernadores . 
con apellido gallego. Casares 
tiene serenidad sufidente para 
echar estas cosas a broma". 

D
ur~te b~a pa~te do tem, 
po que abarcan tales 
Cuadernos -::-do verao 

trinta e dous ao do trinta e tres- '" 
Santiago Casares Quiroga esti, 
vo doente e non embargantes 
Azaña retívoo no Ministerio ·de 
Gobernacióri, -porqÚe o estima' . · 
ba moito, cecáis demasiado. 

Non así D. Niceto Alcalá Zam°' 
ra, a quen lle traía sen coidado a 
pésima. saúde do adaíl da QR, 
GA; mais· non a da súa rapariga, 
aquela nena que xa·no exilio 
convertiriase na célebré actriz da 

escena francesa, amante e musa 
de Alb"ert Camus. Diso laiábase 
o sempre delicado ministro ao 
xefe do goberno (o 4,111,JJ). 

"Me cuenta Casares -anota Aza, 
ña,- qúe Don Niceto ha llamado 
por teléfono todos los días, algu, 
·nos dos veces, par~ preguntar 
por la salud -de María Victoria, y 
aunque Casares · se ponía al telé, 
fono nunca le preguntó por su 
salud personal; tanto que, un 
día; Cas.ares le contestó: Y o tam, 
bién estoy mejor". 

· Melloraran, sen dúbida, San, 
· , tiago Casares e a súa filla 

naqueles -primeiros días de 
marzo, xa que estaban casi a 
morrer cando os visitou, na súa 
casa· un-' mes antes -o 5 de Fe~, 
breiro- o presidente do Conse, 
llo de Ministros, quedando ,im, 
presionadísimo. O que trasluce 
na súa anotación daquela xor, 
nada: Casar.es "~stá con gripe 
desde hace ocho días, y su hija 
está gravísima, con pleuresía. 
Estoy asustado por este amigo". 

Carro días despois repite a obra 
. de miseri~ordiar Eligna dun bo 
cristiáil: ."He ido a visitar a Ca, 
sares, que está como un muerto. 
No sé como resiste. Se marcha 
de Madrid unos días con la es, 
peranza de reponerse". 

Vaise Santiago Casares a Ron·, 
da, coa súa dona e con Vitoli, 
ña, a súa nena que tamén a:lí, _ 

convalecerá. Vaise en pleno de, 
bate parlamentario e xornalísti, 
co polos sanguentos sucesos de 
Casas Viejas, que Manuel Aza, 
ña afronta soio, coma presiden, 
te, ministro da Guera e encar, 
gado de Gobernacipn. 

Malia son días felices para Vitola 
-como a chama seu pai- que 
canta entón dez primaveras, pero 
aínda non se dá canta da grave, 
dade das circunstancias. Acaba 
de sufrir, asegún ela mesma recor, 
daría, "unha formidábel bronco, 
neumonía ¡doble!'>, e non unha 
pleuresía, como apuntaba Azaña. 
A súa lembranza de Ronda doulle 
motivo a María Casares para es, 
é:ribir ~a das preciosas páxinas 
de Residente pri.vilexiada; a súa au
tobiografía na que tanto resaltan 
as memorias da mocedade. Páxi
nas qüe, pola alta tensión des, 
criptiva e potenci~ poética, seme, 
llan escritas por Rainér Mª Rilke, 
o sublime poeta que lle precedeu 
no canto de "Aquela xoia sus, 
pendida no borde do abismo". 

Mais Azaña necesita a Casares, e 
o tres de Marzo dilleque valva a 
Madrid. Vaise arranxando pouco . 
a pouco o asunto de Casas Vie, 
'jas e a súa saúde. Ata mellaran 
nos seguintes meses as relacións 
qo político herculimo co Presi, 
dente da República, O 25 de 
Maio, D. Niceto, presidindo o 
Consello de Ministros, felicita a 
Casares Quiroga polo bon fun, 
cionamento da orde pública: 

"Estas alabanzas, le dejarán 'I: us, 
ted pasmado ... ", engádelle. 

Logo "revolviendo en el tema · 
de los elogios inesperados a 
Casares - anota Azaña-, se las 

arregla para decir «como dicen 
las P arridas hay que separar a los 
padres de los hijos, porque María 
Victoria, la hija de Santiago, es 
unha pasión del presidente»". 

¿Cal era a causa de que Vitola 
Casares, a eximia comedianta do 
porvir, fose xa de rapaciña, a pa, 
sión do 1 Presidente da Il Repúbli, 
ca Española, asegún o testimonio 
do seu II Presidente? Atopo ara, 
zón noutra páxina de Residente 
privilexiada. Onde María Casares 
lembra as visitas que de rapaciña 
facía ao Cárcere Modelo, na que 
estaba preso o seu pai e outro 
membros do Comité Revolucio, 
nario. E conta: "Ás veces seguia á 
mamá no seu percorrido dos locu, 
totjos, para saudar aos compañei, 
ros de papá, moitás dos cales for, 
marían axiña o Gobemo da 11 
República, e entregar en propia 
man a Niceto Alcalá Zamora, fu, 
turo presidente, bonecos de cho, 
colare, a fin de satisfacer a sua 
afeizón polos doces e deleitar o re, 
al amor que sentía polos rapaces". 

Foron, pois, aquelas tan doces e 
pequenas v~itas o motivo da Jxri, 
xón do Presidente, pola nena de 
Santiago Casares, e de que cha, 
mara tantas veces por teléfono 
cando estaba. ela moi enfermiña. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

7 5 cábodano do pasamento de Murguía 
É o vindeiro 2 .de febreiro, se, 
tenta e cinco cabodano do pa, 
samento de Murguía, ¿quen se 
acordará de levarlle un ramiño 
de flores ao coruñés cemiterio 
de San Amaro? . -

Don Manuel Murguía foi un 
home que dedicou a súa 
vida a ensalzar Galicia, a 

recoller datos de todos e de todo 
o que tivese .que ver co seu país, 
ata facer que as súas obras fosen o · 
prólogo de todos os estudios-sobre 
historia, lingua e etnografía, .pero 
cando xa era un velliño que cau, 
saba graci? aos pícaros que o vían 

· paseando polos Cantóns coruñe, 
ses, coa súa levita e sombreiro de 
copa, foise envolvendo no veo-do · 
esquecemento, minorizando a súa 
importáriéia ou poñéndolle pegas 
porque non rematou de facer algo · 
ou porque _ non o fixo como os 
nov9s xuíces quixeran. 

Cóntase que era un ancián de ca, 
se oitenta anos, culto e afábel en 
palabras de Azorín, cando foi a 
Madrid para reclamar unha pen, 
sión que lle pertencía polos serví, 
cios prestados como arquiveiro 
en Simancas, na Delegación de 
Facenda da Coruña ou na bibJio, 
teca da Universidade de Santia, 
go. Andou coa súa levita corta e 
"anticuado" sombreiro de copa de 

ministerio en ministerio, de 
antesala en antesala, e sem
pre, todos lle dicían aquilo de 
"vamos a ver", "estamos en 
ello", "mañana le doy una res, 
puesta"; ata que, despois de 
quince días de infructífera pe, 
regrinaxe, desilusionad9 e de, 
samparado, encartou a levita, 
gardou o seu sombreiro e vol, 
veu a Galicia, para seguir in, 
do, cada mañá, ao seu_ despa, 
cho da Real Academia, onde 
procuraba elaborar o que na,. 
quel intre el coidaba de pri, 
mordial importancia: un die, 
donarlo e unha gramática de 
Galego. 

Este home que chego~ ~ 
ver da súa primeirp. no, 
vela, "Désde el Cielo" 

nove edicións nun só ano e 
que fose traducida a varios idio, 
mas, que cobraba de varios pe, 
riódicos á vez e tiña daquela dú, 
as · serven tes, pasou unha vellez 
calamitosa. 

El, que cando lle nacera a primei, 
ra filla escribiu o primeiro libro 
recomendad<;> para a lectura nas 
escolas galegas, "La Primera Luz", 
escrito co único fin de que os ne, 
nos aprendesen a ler con temas 
próximos a eles, pasou os seus de, 
rradeiros días agardando por unha 

pensión que lle permitise vivir. 

ª
do .morreu, o seu corpo 

oi levado ao Excmo. 
encello da Coruña e ro, 

deárono de flores mandadas de 
todas partes de dentro ~ fóra de -
Galicia, pelexábanse para que as
cintas das éoroas co nome. de ca, 
da ent!dade ficase en prirp.eira 
plana; púxose unha garda de 
honraªº lado do cadaleito, saíu 
a súa biografía en todos os perló, 
dicos da época, ensalzando a 

personalidacle do grande im, 
pulsor do rexurdimento na, 
cional de Galicia, editáron, 
se necrolóxicas de condo
lencia de todos os organis, 
mos e forzas vivas do país, 
coas palabras máis fermosas, 
incluso daqueles que, non 
había moito, lle deran largas 
no asunto da pensión por el 
reclamada. O Concello, 
porque a familia non tiña 
canos para pagar tanta hon, 
ra póstuina, costeou a súa 
campa e un enterro de pri, 
meira; e ao cabo duns anos, 
coa excepción de poucos 
homes de letras, Murguía fi
cou silenciado, ata o punto 
de que é practicamente im, 
posíbel encontrar a súa obra 
nas librerías. 

Este ano, ao cumprirse o 7 5 ani, 
versario do seu pasarnento, Mur, 
guía debería volver ao presente 
aínda que só fose polas palabras 
da dedicatoria do seu libro Gali, 
cia, onde une cun mesmo amor 
aos seus fillos, á súa esposa, Ro, 
salía de Castro e ao seu país. 

Porque, é de supoñer, que 
non debe ser tan caro 
reeditar a obra de quen 

foi chamado Patriarca das Le, 
tras.• 

ANOSA TERRA 

Antón 
Riveiro Coello 

'Non eser e bo para 
os prémios; gañei sesenta 
e non son coñecido' 

T eño encetad libro Un xogo 
de apócrifos, d X é Carl Can ¡, 
ro, Oralmente pola boca, de Cid 
Cabido, Galendario perpecu.o, d 
Xosé M<! Alvarez Cáccamo, e Tra, 
ballo de campo, de Seamus Heaney. 

Que recomenda ler? 

En galega, aos clásicos da nasa li, 
teratura, incluíndo a Méndez fe, 
rrin. Aos que lle gosta a prosa den
sa, Os camiños da vida ou calquera 
outra obra de Otero Pedrayo; os que 
percuran imaxinación teñen que ler 
a Cunqueiro e para os que queren 
sentirnento, leituras que baten no 
corazón, recomendaria a Castelao, 
as Causas e tamén o Sempre en GaJi, 
za. Xa fóra de aquí, a García Már, 
quez na sua totalidade e duas nove, 
las: La Uuvia amarilla, de Llamazares, 
e El Jinete polaco, de Muñoz Malina. 

En A historia de Chicho Antela, 
a sua primeira novela longa, fai 
unha viaxe no tempo e no espazo. 

Descrebe A Habana con certa 
amargura no principio da novela? 

As ringleiras nas que p r naxe 
descrebe o que topa ao chegar á Ha, 
bana son pensarnentos meus como 
autor. Non son unha crítica ao réxi
me de Cuba; o protagonista é un 
xomalista comprometido, cunhas 
ideas comunistas claras, pero atopa 
contrastes e contradiccións como 
cando sinala que a prostitución das 
rapazas serve para axudar á econo, 
mia familiar. Como autor, coñecin 
na Habana con xente que coincidia 
no seu apoio á Revolución pero que 
o estaba pasando mal. 

Chama a atención a cantidade de 
prémios que gañou. 

Teño sesenta prémios e non son 
un escritor coñecido. Non escrebo 
para os prémios pero facilitan que 
os meus libros podan ser publica, 
dos e cheguen aos leitores. • 

Escritor. Xinzo de Limia (1964) . 
Obras: A musa itinerante, Valquiria, Parque central . 
e outros relaws, Bruca Manigua e A marte esquecida. 
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A canción de 
Carla, de 

Ken Looach, 
na foto, 

poderase 
ollar no cido 

de cinema 
de BUEV. 

Na galeria 
Sargadelos 

de LUGO 
pódeseollar 

a obra da 
grande 
pintora 

surrealista 
Maruxa 

Mallo. 

O Trinque 
Libros 

A política da venganza. O histo
riador inglés Paul Prestan publica 
enPenínsula un mangado de en
saios con importantes claves sobre 
·a evolución da dereita e os milita
res sopre o franquismo. O por qué 
da non entrada na lI Guerra Mun-

dial, a obsesión exterminadora de 
Franco, as disputas internas polo 
poder de 1936 a 1975, unha análi
se da direita baixo a República e o 
seu labor conspirativo, .. . No estilo 
habitual: preciso nos datos e sen 
pexas na análise. + · 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

........................................................................... .-. 
Bue u 

•CINEMA 

COLECTIVO REBOLO 

Apre enea un ciclo de ci
nem para Xaneir , que re
rá lugar na Casa da Cultura 
o Venres á 22 h. para 
adulto , e o Domingos ás 
l 7 h. con esións infantis. 
Nesta semana pódese ollar 
o Venres 16, A canción de 
Carla de Ken Loach, e o 
Domingo 1 Asterix o 
Gladiador. Para a emana 
que ven o 23 pódese ver 
Un dos no os e o 25 Toy 
Story . Todas as pelfculas 
ceñen entrada de balde. 

Bure a 

EXPOSICIÓNS 

HI LIT XEADA 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

FELIPE CRIA 

•MÚSICA ' 

0RQUESTRA 
SINFÓNICA DE ÜALICIA 

A Orquestra Sinfónica de 
Galicia, baixo a dirección 
de Gloria Isabel Ramos, 
actua o Xoves 15 no Audi-

. tório, con música de Fer
nando Altu~. 

Ferrrol 
•MÚSlCA '. 

XENREIRA 

Estarán o Venres 23 na sa
la O Callejón ás 21,30. Pre
zo 500 pta. 

Carteleira 

~ABRE OS OLLOS. Despois do 
seu estreo con Tese, Amenebar 

demostra boas cualidades para o suspen
se. Aos seus vi.ntecatro anos supera á 
maioria dos autores norteamericanos do 
xénero. Para quen lle preSt:en as películas 
de soños e realidades virtuaís. Excédese 
con alguns enganos destinados a engaio; 
lar ao espectador. 

~O MAÑÁN NUNCA MO; 
RRE. Neste episódio, o axente 

007 enfréntase a un Cidadán Kane mo
derno que non dubida en provocar unha 
guerra encre o Reino Unido e a China 
para vender máis notícias. Coma sem
pre, coches rápidos, relóxios caros, moi
tas balas e mulleres rendidas aos encan
ros de Bond, James Bond. 

~ROBINSON CRUSOE. Pierce 
Brosnan repite na carteleira (ta; 

mén fai de Bond) e amasa a sua falta de 
dotes acrorais. El e máis o director son 
quen de convener a illa nun pedazo de 
selva asiática, onde Crusoe seria Rambo. 

~ESTRADAS SECUNDÁRIAS. 
Pai vividor e filio adolescente, en

tre estafa e engado, percorren a España 
dos últimos anos da ditadura nunha co
média sensibleira. António Resines fa
cendo de António Resines. 

~SITE ANOS NO TÍBET. Brad 
Pitt de aventureiro no Tíber 

nunha película cuxo obxectivo é a xusti
ficación dos colaboracionistas co nazis
mo e a condena do comunismo chinés. 

~A MIÑA ESTACION PREFE-
RIDA. Catherine Deneuve é a 

protagonista desta película francesa ben 
construida, ainda que falta de humor. O 
tema central, o amor dun home pala sua 
irmá, aparece pudorosamente deslucido. 

~ THE GAME. Un multimilloná-
no pon emoción na sua vida 

cunha espécie de xogo d rol. Michel 
Duglas produtor, ademai.s de protagonis
ta, ocupa permanentemente a pantalla 
para mo trar bre todo a uas limita
cións c mo acror. 

~L.A. CONFIDENCIAL. Revita
IR:s:3 lizacjón do éine negr~, coa corrup
ción da policia de los Angeles como 
tema. Bon filme de temporada, 

~ IN&OUT Kevin Klín~ prota-
goniza esta película contra a hi

pocresía social sobre a homosexua:lida
de. Comédia amábel que .escandalizou 
nos Estados Unidos, e cunha eséena de 
baile do protagonista da que se gaÍ:dará 
memória. · 

IJJK', DUAS RAPÁZAS DE HOXE. 
O director Mike leigh (Secretos e 

mentira) dirixe este retrato de duas mu
lleres que se reunen en Londres anos 
despois de rematar os estudos. O Londres 
post-thatcheruino nun cine ben cons
truido no que só renxe a doblaxe. 

~A CAMAREIRA DO TITA-
NIC. Bigas Luna acada un dos cú

mios da sua carreira con este filme inteli
xente que acaba senda unha homenaxe á 
profisión de actor. 

~ PERDITA DURAÑGO. A ex-
periéncia mexícana de Al~x de la 

Iglesia resólvese con éxito. Filme na liña 
cínica de T arantino que renova o xénero 
norteamericano de violéncia. Nada novo 
no fondo, pero frescura nas maneiras. 

tr?f'A VODA DO MEU MELLOR 
AM1GO. Julia Roberts .e a actriz . 

de moda nos Está.dos Unidos, Cameron 
Diaz compiten polÓ mesmo home nun 
filme doce que non destaca pala sua ori
xinalidade. 

~THE FULL MONTY. Un grupo 
de obreiros en paro deciden exi

birse espidos nun espectáculo para mu
lleres como único modo de obter diñei- -
ro. Película inglesa con moito humor, 
boa factura e crítica social. 

~CARNE TRÉMULA. Almodo-
var demostra oÜtra ~ez a sua habi

lidade para dirixir actores e a sua impo
ténc i a ante os guións enguedellados. 
Sobran algunhas imaxes tópicas nesta 
película con altos e baixos. + 

Lug_o __ _ MARUXA MALLO •MÚSICA 

• EXPOSICIÓNS 

MATILDE REYNOSO E 
MIGUEL PEREIRA 

Está aberra, desde o pasado 
13 de Xaneiro, na Bibliote
ca Pública, a exposición 
dos pintores Matilde Rey
noso e Miguel Pereira. 

MANOEL RODRIGUES 

Durante estes dias, a gale
ría Acuarela acolle a mos
tra do pintor Manoel Ro-
drigues. · 

Na galería Sargadelos está 
aberra a exposición que 
acolle a obra da gran pin
tora surrealista galega Ma
ruja Mallo. 

XENREIRA 

Actua o Xoves dia 15 na
. Sala Clavicémbalo ás 22 
horas. Prezo 500 pta. 

Oure·nse 
•COLÓQUIO 

MOCIDADE POLA 
No~AUZACióN 
LINGÜÍSTICA 

~ . 

O Sábado 17 de Xaneiro ás 
17 h, na Asociación Cultu-

~al Auriense, terá lugar a 
xuntanza da Mocidaae po; 
la Normalización Lingüís
tica, que pretende que esta 
reunión sexa ponto de par
tida para as activi.dades da 
sección xuvenil da Mesa na 
cidade das Burgas. Será un--
ha xuntanza a berta, a que~ 
convidan a todas as mozas 
e mozos con .sensibilidade 
lingüística. 

• EXPoSICIÓNS 

ISABEL DOMÍNGUEZ 

Durante estes dias _móstia
se, no Ateneo, a exposi
ción de escultura de [sabe! 
Dominguez. A galería ta
men acolle a exposicióQ do 
escultor Prieto. 

ORIOL VILA PuIG 

Derradeiros dias da exposi
ción do pintor barcelonés 
Oriol Vila Puig, na galeria '_ 
Marisa Marimón. 

•TEATRO 

MINISTROS POLA CARA 

Do 23- ao 25, no Teatro 
Principal, Encuadre Produc
cións representará a obra de. 
Ernesto Caballero Ministros 
pola Cara, baixo a dirección 
de Ant'onio Simón cos in
térpretes Antc:mio Durán 
Monis e Ernesto Chao. 

Pontee eso 

• EXPOSICIÓNS 

HISTÓRIA ÜNIVERSAL 

Durante estes Oias éstan 
expostos os debuxos da 
História Universal de Pepe 
Carreiro, editada por A 
Nosa TelTa. Abre ~o bar A · 
Barquiña. 

Pontevedra 
• -EXPOSICIQNS 

EL PASO 

O pasado Mércores dia 14 

inaugurouse, no M11seu 
Provincial, a exposición de 
obras do que foi o grupo El 
Paso.· · 

Redo-ndela 
•COLÓQUIO 

-A REFORMA 
DAS HUMANIDADES· 

O Venres 16 de Xaneiro ás 
20 h, na Casa da Cultura, 
haberá unha charla-colo
quio sobre o pla.no de re- '' 
forma do programa de do
céilciá. de humanidades, or
ganizada polo BNG, na 
que falará· Bieito Alo~so. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE E TECNOLOXIA 
DO VIDRO 

O Venres 16 de Xaneiro ás 
20 h, terá lugar a inaugura
ción da exposición Arre e 
Tecnoloxia do Vidro no Mu
seu do Povo Galega. 

MARINA OLIVARES 

Está aberra na Fundación 
Caixa Galicia a exposición 
da pintora Mari.na Olivares. 
A mostra permanecerá 
a berta. até 30 de Xaneiro. 

LAXEIRO,· CONDE E 
CuESAT 

Durante estes días na sala 
de exposicións de Área 
Central está- aberta a mos
tra colectiva, con obra dos 
pintores Laxeiro , Conde e 
Cuesat. 
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de 
PONTEVEDRA 
acolle a 
exposición 
adicada 
aogrupo 
El Paso. 
Na foto, 
un c~dro 
de Sóura. 

As obras 
de ·Laxeiro, 
na foto, 
Conde e 
C:uesat 
ocupan a 
sala de Área 
Central en 
SANTIAGO. 
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O Auditóño 
de Galicia 

adica unha 
exposición 
antolóxica 

ao pintor 
Urbano 
Lugris. 

ANISH KAPOOR 

O Xoves 15 de Xaneiro te
rá lugar 'no Centro Galego 
de Arte Contemporánea, a 
inauguración da exposi
ción do escultor indú 
Anish Kapoor. Trátase 
dunha instalación para a 
sala Dobre Espazo, que 
consiste nunha gran cúpu
la de 8 metros de diámetro 
suspendida no espazo que 
o espectador contempla 
desde un habitáculo cadra
do lixeiramente máis redu
cido. Pintada con pigmen- · 
tos vermellos, a cúpula é 
percibida como un profun
do valeiro que se prolonga 
alén do espazo real. 

URBANO LUGRIS 

Desde Decembro esta aber
ra a exposición de Urbano 
Lugrís n o Auditório de 
Galicia. Baixo o título de 
Viaxe arredor do mundo dun 
fabulador olvidado, recóllese 
a antolóxica máis impor
tante sobre Urbano Lugrís 
(1908-1973) que permete 
redescubrir ao pintor, escri- · 
tor e deseñador galego. Pó
dese visitar de Martes a 
Domingo de 12 a 19 h. A 
mostra permanecerá aberra 
até o 28 de Febreiro. 

•MÚSICA 

SEBASTIAN STRINGS 

O Xoves 22 de :Xaneiro , 
actuará a Orquesta de corda 
de Sebrutian Strings, baixo 
a dirección de Kati Se
bestyén. 

REAL FILHARMONlA 
DA GAUZA 

O Xoves di~ 15 ás 21 h, te
rá lugar n o Auditório de 
Galicia a actuación da Re
al Filharmonia da Galiza, 
baixo a dirección de Hel-' 
muth Rilling. o· prezo da 
entrada será de 1.400 pta. 

• LEITURAS 

Vrs AVIS 

Con motivo da apresenta
c ión do libro de poemas 

Convocatórias 
SEMANA DO MEIO AMBENTE 

A asociación ecoloxista Cempés orga
niza a Semana do Meioambente, o De
senvolvemento e a Cooperación . A cone
xión co terceiró mundo, que terá lugar 
do 19 ao 24 (ás oito da noite) de Xa
neiro no. salón 
de actos da 
agrupa c i ó·n 
ONCE (Can
tón Grande 6-
7) da Coruña. · 
Hai duas moda
lidades para 
participar: ins
cribindose, cha
mando ao telé
fono 929 87 23 
54 ou ben o pri
meiro dia da se
mana na ·Mesa 
da organiza
ción, co que se 
recibirá o dos
sier coa docu
mentación aportada poios ponentes, 
bibliografia e selección de artigos, ade
má is do certificado de asistancia; a 
cuota de i!lscripción. é de 2.500 pta. -
normal- e 2.000 pta -sócios e prazas de 
parados-. Tamén se pode asistir libre
mente a cada charla. O Luns 19, Ma
ria Villanueva, tratará o Impacto am
biental dos programru de cooperación in
ternacional. O 20 de Xaneiro, Clara 
Raposo mostrará a conexión entre ·o 
consumo nos paises desenvolvidos e a 
destrucción do meioambiente nos pai
ses empobrecidos. O Mércore~ 21 Xo
sé Antón Fernández Roxo falará da 
economia Mundial de Meioambente : 
unha convivencia difícil no sistema ca
pitalista. O aia 22 de Xaneiro terá lu
gar o Debate de Meioambente aos que 
estan convidados diferentes organiza
cións ecoloxistas, e no que tratarán o 
meioambente e o ·seu desenvolvemen
to. Fin_almenre a Semana rematará 
cuqha vis ita guiada ao C oncello de 
Allariz. Maior información no teléfo
no de inscripcións. 

I PRÉMIO CONCEPCIÓN ARENAL 

A Depuración Provincial de A Coru
ña convoca o primeiro Prémio sobre 
temas de interese social Concepción 
Arenal. Poden acceder todas as perso
as maiores de idade ou colectivos la
galmente constit~tfdos con traballos . 
de investigación ou labores no eido do 
benestar social relacionados coa pro
vincia da Coruña. A dote do concurso 
será de 1.000.000 pta. O prazo de en
trega dos traballos esta aberto até o 28 
de Febreiro de 1998. Maior informa
ción na deputacuión da Coruña. De
partamento de Cultura (Alferez Provi
sional, s/n 15006 A Coruña). 

PRÉMIO 
DE NARRACIÓNS XUVENlS 

A Fundación Caixa Galicia convoca 
o XI prémio de harracións xuvenís 
Rua Nova 1998. Poden participar to
dos os que non teñan cumplidos os 
18 anos o dia 1 de Abril do presente 
ano. A extensión mínima é de 25 fó
lios e a máxima de 125 fólios , meca
nografados a dobre espazo. Os traba
llos remitiranse por quintuplicado, 
xunto cos datos persoais, a Rua No
va, 33-2º. 15705 Santiago. Apartado 
de Correos 637. 15780 Santiago. Ou 
en calquer das ofic inas de obras so
ciais de Caixa Galicia en Santiago, 
A Coruña, Lugo, Ourense, Ponteve
dra, Ferrol e Vigo. O prazo de apre
sentación está aberto até o 2 de Mar
zo de 1998. O fallo do xurado darase 
a coñecer ao público o 1 de Abril de 
1998. Maior información no teléfono 
(981) 58 44 36. 

CURSOS ATENEO 

O Ateneo de Ourense organ iza un 
obradoiro de decoración e empaqueta
do, programado para o mes de fobrei
ro, con 6 sesións dunha hora, os Mar
tes, os Xoves e os Vemes, de 20 a 21 
horas. Para os sócios da asociación o 
curso terá un custe de 1.500 pta, e pa-

ra os non socios o prezo será de 2.000 
pta. O obradoiro será impartido por 
Mili Ruibal Fuentes. 

PRÉMIO ANTÓN LOSADA 
ÜIÉGUEZ 

Os Concellos ourensáns de Boborás e 
O Carballiño, convocan o prémio 
anual Antón Losada Diéguez, que te 
ano chega a sua décimo terceinI edi
ción. Consistirá nun total de 1.000.000 
pta. para premiar duas obras xa publica
das, unha delas no eido da Creación Li
teraria, e outra no eido da investigación. 
Cada unha das obras será premiada coa 
cantidade de 500.000 pta. Serán c nsi
deradas polo xurado as obras de cr a
ción literaria ou investigación, editadas 
por calquera editorial, particular ou ins
titución que publique libros en galego e 
que non fosen premiados noutro certa
me. Quedan excluidos textos de uso es
colar, edicións por fascículo e as de lu
xo ou de tirada restrinxida. O xurado 
terá en consideración todas aquelas 
obras que sexan incluidas dentro do ei
do da creación literaria ou no da inves
tigación: Nesta edición do prémio se
rán válidas as que teñan data de impre
sión compredida desde o 1 de Xaneiro 
de 1997 até o 31 de Decembro de 
1997. O prazo de entrega dos traballos 
péchase o 31 de Xaneiro de 1998. 
Maior información nos Concellos do 
Carballiño e Boborás. 

GUIÓNS 
DE CURT AMETRAXES 

O Clube de Cine e Vídeo da Corufia 
convoca a 11 edición do concurso de 
guións de curtametraxes, para perso
as de idades comprendidas entre os 
18 e os 35 anos que apresenten pro
xectos en forma de guión cinemato
gráfico de ficción nun máxi mo de 15 
follas. O prazo esta aberto até o 31 
de Xaneiro de 1998. Informa C lube 
de Cine e Vídeo. Casa do Francés. 
Campus da Zapateira A Coruña. Te
léfono (9~1) 16 70 OO. 

PRÉMIO 
DE MULLERES PINTORAS 

A Casa de Foro de Oureh e organiza 
o primeiro premi d Carmen R. L -
gísima de mulleres pintoras. O tra
ba !los entregaranse d hidamente 
protexido antes do 1 de F br ir do 
present ano. Informa a na própri 
Ca a For . 

VI CONCUR o L!TERARI E 
IV DE POESIA OBRE A I A 

Organizado polo Imán, Grupo d 
Apoio de r po itiv nf rm 
da 1 A. irixido o t do o públi 
ma ior de 14 ano . Os rraballo en 
prosa han de cubrir de 3 a 6 páxina 
mi;canografada a duplo espazo, e o 
poético un fólio como mínimo. O 
envio será nun sobre grande e baixo 
seudónimo, no interior nunha plica 
fara e con tar: eudónimo, nome 
apelido , enderezo e teléfono. Aque
la per oas que pre enren mái dun 
traballo deberán entrega[ en obre 
separados. O enderezo do grupo de 
apoiÓ O Imán é Apartado 301 . 
36080 Vigo. Os prémios on: n Li
teratura e Poe ia, 50.000 pta. para o 
primeiro, 40.000 para o segundo, e 
25.000 para o terceiro elexido. A da
ta de límite chega ao 31 de X¡ineiro 
de 1998. Maior información no telé
fono (986) 4 22 47. • 

Vis a vis, no que participan 
36 poetas galegas, v.a ise ce
lebrar un recital de poesia 
a cá:rrego de U xio N ovo
neyra, An.xo Quintela, 
Ana Romani, Xosé Luís 
Santos Cabanas e Luz Fan
diño. Será· no p'ub Tarasca 
o Martes 20 ás 22,30. 

V. igo 
•CINEMA 

da. De 18 a 21,30 h. 

MONDOÑEbo 
MÁIS PERTO 

MÚSICA PARA VER 

O 21 de Xaneiro inaugu
rarase a exposición Música 
para ver, na Sala Temática 

de Caixavigo. A mosrra 
acolle instrumento mu i
cais de diferente época . 

•TEATRO 

MINISTROS POLA CARA 

Encuadre Produccións re
presentará durante os dias · 
15 e 16 de Xaneiro no Tea
tro Principal, Ministros pola 
cara de Ernesto Caballero, 
dirixida por Antonio Si
món e interpretada por Er
nesto Chao e Antonio Du
rán Morris. 

CINE CLUBE LUMIERE 

Cine Clube Lumiere apre
senta o seu ciclo de cine
ma para Xaneiro, nesta se
mana pódese ollar: o Luns 
19 História dun pobre 
home de Ettore Scola 
(Italia-Francia, 1995). O 
26 comeza primeira xor
nada de cine cubano con 
Blue lvloon de Fernando 
Timossi Dolinski (1996) e 
Pon tu pensamiento en 
mi de Arturo Sotto 
(1996), A segunda xorna
da terá luga r o 2 7 con 
Melodrama e Quiéreme y 
verás. Todas as proxec
cións serán no auditório 
Caixavigo ás 20,30 h . 

Até o vindeiro mes de Fe
breiro, está aberra a expÜsi
ción Mondoñedo máis peno 
na Casa das Artes, colecti
va de artistas. A mostra 
acolle todo tipo de arte, 
desde a escultura en ferro 
ou madeira até a pintura 
máis avanguardis ta. 

MERCEDES GoNZÁLEZ 

A gintora Mercedes Gon
zález Estévez exive durante 
estes dias, no Caixavigo, a 
sua mostra de pintura. A 
exposición abre con horá
rio de 18 a 21,30 h. 

FRANCJ CO LLOREN 

A partir do Xove 15 de 
Xaneir e tá a rta a ex 
ición antolóxica de Fran

c 1 co Lloren . Abre c n 
horário d 18 a 21,30 h, na 
ala d expo ición d ai-

xavigo. 

•MÚSICA 

MARIA ]OÁO PIR 

Maria Jóóo 
Pires tocará 
o próximo 
dio 22 en 
VIGO. 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou chav~iro 

• EXPOSICIÓNS 

BENITO ÜRDÓÑEZ 

A sala Expovoz acolle du
rante estes dias a exposi
ción de fotografía, Mapa 
Mundi de Benito Ordoñez. 
A exposición abre cun ho
rário de 9 ,30 a 13 ;30 e de 
16,30 a 20,30 h. 

O 22 d Xan ir t rá lugar 
no aixavigo, actu ión 
da xenial pianista Maria 
] ao Pires. A p rtu u a 
atópa e entre mái for
midabl pianis as do no o 
tempo. Despois de actuar 
en salas de todo o mundo, 
chega a Vigo para ofrecer a 
sua interpretación de obra 
de Beethoven ou Schu bert. 
Taquilla tel fónica no 
(986) 23 80 51. 

THE MERRY MELODIES 

Xaime 
Quessada 
mostraos 
seus cadros 
no Centro 
Cultural 
Caixavigo. 

Chaveiro: 
Prezo 500 pto + 160 pto 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto 

Pagamento o meio de seles de 
correos ou ingreso no cónto 

de Coixo Golicio 
2091 0501 

683040001024 
Solicito o contidode 

que desexes oo 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

GRAVIDADES 

É o título da exposició,r~ fo
tográfica de Antón Alva
rez Villar no pub A Gaita 
Grileira e que pode ·ollarse 
até finais de mes. 

XAIME quESSADA 

Desde o 14 de Xaneiro está 
aberta no Centro Cultural 
Ca ixavigo, a exposición de 
pintura de Xaime Quessa-

O Xoves 15 de Xaneiro ás 
21,30 h, na sa la Odeón 
(rua de Roxelio Abalde), 
actuarán os Merry Melo
dies. 

•TEATRO 

CEGADA DE AMOR 

Desde o 9 e até o 18 de Xa
neiro no Caixavigo, La 
Cubana representará, Ce
gada con Amor de Jordi Mi
lán, un traballo que mistu
ra cinema e teatro. O argu
mento xira entorno a Es
trellita, unha nena orfa de 
17 .anos, que de v iaxe de 

Ca 

Í 

M 
n 



Coxigu ' ro'1 
un dos 

ortistos que 
parricipon 

na 
exposición 

Mondoñedo 
máis cerco. 

ANOSATERRA 

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

Anúncios de balde 
• Merco impresora Stylewriter de pta. por baixo da facial. Apartado de independentistas galegas, novas anti

repressivas, etc. Para além de umha 
separata de 2 páginas titulada Bruta
lidade p.olicial contra o independentis
mo no acto de investiduras de Fraga 
lribame. Escreber para o Apdo. 827 

Apple. Perguntar por Patricia no telf. Correios 32004. 28080 Madrid. 
(986) 27 68 46. 

• Mércase amplificador para baixo 
•Regalo números das revistas Man de 40 w. ou máis, a moi bon prezo, 
Comun e Telma. Interesados cha- tamén funda para baixo. Perguntar 
mar ao (981) 28 67 51 polas noites. · por Rodrigo no (986) 21 21 67. de Compostela. -

• Aluganse: 12 piso, 96 metros ca
drados, na Praza de Liáns, en Santa 
Cruz, Oleiros (A Coruña). E 22 piso, 
70 metros cadrados, en Francisco 
Añón da Coruña. Chamar ao teléfono· 
(981) 61 43 48. 

• Profesor de EXB (especialidade 
ciencias) e de fonnación vial. Todos 
os permisos de conducir. Ofrézome . 
para traballar en colexios, academias, 
auto-escolas. 5 anos de experiencia 
como profesor de autoescola (teoria e 
prácticas) . José Manuel (91) 376 07 23. 

• O número 53 de <;opyright (leia-5e 
"sopirrait"), revista electrónica de pen
samento, crítica e cria9áo em galego
portugues, reproduz em formato so
noro para ser escutada desde o seu 
computador em tempo real a que pos
sivelmente foi a derradeira entrevista 
feíta a Ricardo Garvalho Galero, pou
co antes do seu falecemento en 1990. 
Realizada por Pedro-Milhám Castelei
ro e Antom Malde, é intitulada "Sobre 
lfngua, cultura e política na Galiza". Os 
números anteriores mais recentes de 
Copyright incluem textos sobre arte, 
política, lingua e literatura. <;opyright 
está no enderec;o da rede http://www. 
udc.es/deplhclcac/sopirrait, e convida 
a tod@s a um passeio por esta nova 
forma de fazer cultura própria e comun. 

• Grupo de Ska-reggae de Vigo 
precisa trombón de varas e trom
peta para completar a sección de 
ventas no grupo. Teléfono (986) 43 
37 33 (Ornar) ou 41 81 73 (Manuel). 

• Grupo musical precisa local de 
ensaio . Grupos interesados em com
partir chamade ao (986) 41 09 62 (la
go) ou 41 71 73 (Manuel). 

• Ven de ser publicado o n2 6 do 
Abrente, voceiro de Primeira Liña 
(MLN) correspondente ao último tri
mestre de 1997. Solicitao ao aparta
do de correios 760 de Compostela 
enviando un seto por valor de 50 pta 

• Grupo de Folk non tradicional 
busca percusionista (congas, bon
gós .. ). Teléfono (986) 54 81 99. Per
guntar por Marcos. 
• Merco selos para franqueo con ou 
sen goma, usados estatais ou extran
xeiros e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas total ou parcialmente. Vendo 
selos de 21 , 32, 45, 65 , 100 e 200 

• Mestre acepta un traballo no seu 
cuarto aniversário de parado. Ma
nuel (981) 69 56 82. 

• Se tes o traballo dos Hertzainak, 
Amets Prefabrikatuak na sua ver
sión original (non copia caseira) em · 
formato MC ou LD, pom-te em con
tacto comigo. Podemos chegar a un 
bom trato. Também me interessa nas 
mesmas condi<táns o de M.C. D. Jó
dete. Teléfono (981) 36 25 80. Uxio. 

• Véndense cachorros de dogo ale
mán (gran danés). Cobraránse os 
gastos durante o periodo de xestación 
e lactáncia. Interesados chamar ao 
teif. 2218 32 de Vigo. 

•Clases de xaponés. Nativo. Teléfo
no 6213 55 Vigo. 

• Unce atopar en Santiago rapaces 
para formar grupo de rock estilo 
anos 70 e participar no concurso de 
maquetas de Ruta 66. Interesados 
chamar palas mañás ao 54 38 08. 

• Para a frente. Novo catálogo de 
materiais á venda do Movimento Defe
sa da Língua encontra-se já disponí
vel. Contribuí para o processo de nor
maliza9áo linguística. Pedidos ao MDI: 
apdo. 550 de Ourense. 

• Calendário Defesa da Ungua 98. Lu
ta_pela língua todos os dias do ano. Soli
cita-o ao MOL, apdo 550 de Ourense. 

• Véndense accións de A Nosa Te
rra por precisar dos cartas, Bon prezo. 
Teléfono: (986) 43 46 85 - 26 40 57. 

• Vendo catro rodas marca Pirelll 
1~-15novas e máis catro discos 
de Mercedes. Teléfono: (988) 2717 77. 

• Véndese piso ná rua Torrente 
Ballester, Vigo. 100 metros cadra
dos, garaxe e trasteiro. Excelentes 
condicións económicas. No teléfono 
(986) 42 18 45, palas tardes pergun
tar por César Pazos. 

• Os Comités Anti-repressivos da 
Galiza (CAR) envian gratuitamente o 
especial de 4 páginas de O Berro 
Seco/Decembro 97. A publica<;om 
contém informa<;om sobre os pressos 
independentistas galegas, a liberda
de de lnácio Martins, a cria<;om da 
Mesa pala volta á Terrados pressos 

•Véndese Siberian Husky, única 
camada na Galiza totalmente bran
ca, pedigre de campións e Rottwei
ler descendente de campión ale
mán, pedigre Rosa. Teléfono: (981) 
65 06 44 ou 909 47 53 02. 

• Véndese Maclntosh llCI, 20 Mb. 
de RAM, 1 Giga de disco duro, panta
lla de 14 pulgadas a cor. 100.000 pta. 
telf. (986) 37 57 26. 

• Véndese bici de carreiras Mén
d iz Columbus Thron Shimano 
RSX-STI. Pedais 'automáticos. A es
trenar. Teléfono (986) 45 11 84 ás 
noite~ . 80.000 pta. 

• Tentamos organizar un grupo de 
bisexuais rebeldes. Obxectivos, eri
térios e información no apartado 111. 
15300 Betanzos. A Coruña. 

• Vendo finca con casa para res
taurar en Pexegueiro (Tui). Telf: 929 
58 09 22. 

• Mercaría ordenador de segunda 
man con CD Rom. a poder ser coñ 
impresora. Tlf. 908 084 117. 

• Merco piso en Vigo, preferente
mente un primeiro. Sobre 10.000.000. 
(981) 46 05 67 e 929 02 43 48. 

• -Tradutora e interprete de galego, 
francés, ingl~s e castelán. Fanse to
do tipo de textos. Mari Fé no teléfono 
(986) 46 95 90. 

• Abisinia. Desexá colaboradores 
para revista cáustica . En galego 
(calquer versión). lroína e bon hu
mor· en: artigos, viñetas, contos, no
tas de prensa, collage , etc. Enviar 
cos dados persoais (fotocopia D.?.I. 
e teléfono). Celia López Otero , Av
da. de Vigo, 20 B. 36640 Pontecesu
res (Pontevedra).Teléfono e fax: 
(986) 55 71 96. 

• Merco ou alugo casa nos arre
dores de Pontevedra, teléfono (982) 
56 29 53. 

• O Clube de adictos a Deep Pur
ple de Vigo ven de sacar a revista 
Hush Magazine adicada á S.?ga De
ep Purple e ao rock dos 70. A venda 
en Elepé, La Columna, Virgin e nos 
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen 
na cafetería Diseño. 400 pts.+ 

ral Vallada.re , 2 ) actua 
gru d teatro A Lareira. 

horas na aula 5. Falarán 
rn rnbros da Asemblea Na
ciona l de bxección de 

Sargadelos, ás 20 horas e 
con motivo do vixésimo 
aniversário a UMG haberá 
unha ch.arla coa partici
pación do deputado Bieito 
Lobeira e do Responsábel 
de Zona da organización. 
Asimesmo apresentarán o 
último número do Guieiro, 
o seu voceiro + 

A LAREl 

•CHARLAS 

ALTERNATIVA Á MILI 

n ciéncia. Está organi-
zad lo Comités Abenos 
d Escola e Faculdade. 

20ANO DEUMG 

V nres 16, na Galeria 

Publicacións 

NOVASCTNL 

A Coordinadora de Traballadores de Normalización 
Lingüística ven de editar o cuarto número 
do seu voceiro Novas CTNL, 
que contén as bases dun 
novo curso sobre a situa
ción sociolingüística de 
Galiza, no que pretenden 
dar a coñecer as línguas mi
norizadas, facer un escudo so
bar o galega, aprender a se
leccionar e utilizar a informa
ción pertinente, en especial 
no traballó dos servizos lin
güísticos de institucións ou 
empresas, e aprender a cons
truir un di curso lingüístico 
axeitado á realidade da Galiza e 
á do servizo correspondente. As 
oito páxinas do voceiro tamén recollen outros cursos e 
actividades asi rnmo tamén novas de interése no ám
bito das línguas minorizadas, asi mesmo tamén"conten 
seccións de cartas e de publicacións. A revista canta 
cunha folla de inscrición, que conta con prezos espe
ciales para parados. CTNL ten o seu enderezo na rua 
da Ponte Pequena, 1-3~. Santiago. Maior información 
no teléfono (981) 56 22 65 .•. 

Encrucillada. XOAN COSTA 

Horizontais 

l. Adiviñeino, interpreteino 4. Folla de ferro, delga
da e estañada 8. Despistado, distraído 9. Abundan
te, fértil 10. Multinacional da moda de orixe galega 
12. Pilla de cabalo e bµrra 13. Acomodar, axustar 
unha causa con outra 15. Nota musical 16. Forma 
abreviada de está 19. Suaviza, modera, contén 22. 
Pelo da ovella e doutros animais 24. Forma do verbo 
ser 25. Encalco, presa 27. Nos verbos da primeira 

_ cónxugación, morfema de modo-tempo do copreté
rito 28. Abreviado, santo 29. Penda feita nas pezas 
·de roupa para meter por ela os botóns. 

Verticais 

l. Loita, competición, disputa entre persoas. 2. 
Tempo que unha persoa vive desde qué naceu 3. A 
muller do fillo en rel~ción aos pais deste 4. Ferra
menta que se üsa para pulir metais ou madeira 5. Fi
xen máis curto 6. lgual, _ se~ellante, ou da mesma 
forma ou frgura 7. Causa non atribuíbel á nada en 
concreto 11. Apodérome duñ navío 14. Temeroso 
1 7. Removía a terra co arado 18. Porm~ do prono
me persoal 20. Proveito, beneficio que se consegue 
de algo 21. Referido ao ano 23. O semanario A Na
sa T erra, en siglas 24. Contracción.+ 

Caldo de letras 

B N P F V U K A V P X H 
u B p N A D e e X y I Ñ 

o e e z D u s s K N A D 
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P V T ' B 
I D 

p V 

s 
s 
I 

A A 
I C 

C H 

N A O 
I M P 

L Y I 

R O V S H K T P N P K N 

Unba dúcea máis de compositores de música clásica. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 
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Persiste o segredo sobre o acciden.te de Palomares· do que se cumpren trinta e dous anos 

Catro·bombas atómicas censuradas 
~ G. LUCA 

As catro bombas baixaron 
desde un avión B-52 aciden
tado sobre a vila de Paloma
res, en Almeria: Duas pousa
ron con paracaidas sobre a 
praia pero as outras cairon di
re ita mente sobre o mar e 
fragmentaron a carga radiac
tiva. Eran bombas termonu
cleares, cun poder destructor 
que multiplicaba p.or '75 veces 
o da que os norteamericanos. 
deitaran sobre Hiroshima. 

Sucedera o 16 de Xaneiro de 
1966. A rede norte·¡;¡mericana de 
resposta nuclear inmediata con
taba con 340 bombardeiros xi
gantes 8-52, que voaban sobre 
os catre continentes. Cada avión 
cargaba catre bombas termonu
cleares de 1.5 megatoneladas. 
Os que sobrevoaban a penínsu
la, despegaban ao mencer da 
base de Saymour Johnson en 
Carolina do Norte, atravesaban 
o Atlántico e acompañaban a li
ña da fronteira turco-soviética. 
Na altura da costa de Levante, 
saíanlle ad paso avións de sub
minist~o da base norteamericana 
de Zaragoza para fornecelos de 
combustibel no aire. De regreso 
de Turquía, outro aparato daba
se de Morón repúñalle a reserva 
sobre chan andaluz antes de 
cruzar o mar 6utravolta. 

A causa do mal tempo, o 8-52 e 
o avión que viña darlle querose
no, chocaron e cairon en cha
mas sobre Almeria. O paracaí
das automático funcionou para 
duas das bombas pero ás outras 
duas ardéralle e ao chegar a su
perficie do mar o explosivo con
veocional rebentou, ardeu parte 
do núcleo e o vento espallou os 
óxidos de transuránidos.-As nu
bes radiactivas contaminaron 
unha extensa área do concello 
de Cuevas de Almanzora no que 
está situada a vila de Palomares. 

Os artefactos 

A censura do ministério de In
formación de Franco emitira de
seguida un comunicado para 

advertir que as bombas non se 
podian chamar na rádfo nen en 
letra impresa por este nome. 
Obrigatoriamente dariaselle o 
nome de obxectos desprendi
dos acidentalruente de dous 
avións de transporte. O ministro 
era Fraga. Ao cabo de dous 
meses,_. a axénciá oficial EFE, 
que dirixia Carlos Menda, inau
gurou ,o nome de artefactos pa
ra as bombas term_onucleares. 

Un. protocolo dos acordes milita
res hispano-norteamericanos de 
1953 concedía aos avións milita
res o direito de voar con armas 
nucleares sobre o territorio asi 

-como o de fornecelos de com
bustibel durante a travesía. Nen-

. gún outro pais europeu aliado de 
Norteamérica permitía esta clase 
de voos con recarga de combus
tible por cónsideralos dé risco al
tísimo. O Governo de Franco non 
presionou nen sequer para que 
as operacións de recarga se fixe
sen sobre alta- mar e non sobre 
un área densamente povoada. 

Cinco minutos depois do aciden
te, o mando norteamericano ti
vera notícia da perdas das catre 

bombas e dos dous avións. 
Duas horas máis tarde, a embai
xad a dos Estados Unidos en 
Madrid deu canta do suceso aos 
seus aliados. A primeira preocu
pación do Goyerno español foi a 
de pechar todas as portas á in
formación. A noticia da localiza
ción de duas bombas rachadas 
circulou por todas as axéncias 
occidentais pero o ministério de 
Fraga proibira mesmo a entrada 
dos diarios do resto do continen
te. Quería evit~r que se extende
se a alarma de contaminación. 

Durante os dias que seguiron, 
non apareceu por· Palomares 
nengún delegado da Xunta de 
Enerxia Nuclear, a pesar de 
que se sabia da desintegración 
das pezas das bombas e do ris
co de radiactividade. O dia 20, 
o exército aillou Palomares e 
ordeou a destrucción das collei
tas e a requisa da pesca. As 
análises da poboacióñ desco
breror:i 570 mulleres e homes 
contaminados por Plutónio-239 
e outros transuránidos pero ao 
cabo de 32 anos mantense en 
seg redo o resultado· do segui
mento epidemiolóxico. 

embaixador USA 
Biddle Duke, 

proclaman que en 
,, Palamares non PG~ 

'• nada. Un palki<I "<; 

da e~olto agác:h'Q$e 
no mar para non 

estorbar a foto. 

O dia 6 de Marzo, Xosé António 
Novais publicaba en Le Monde 
unha extensa reportaxe na que 
descobria a busca dunha das 
bombas perdidas no mar (un 
mariñeiro, Paco el de la Bomba, 
a localizaria pasado un tempo) 
e a operación de carga de terra 
de labor en caixóns, con destino 
á fábrica de armas atómicas de 
Aiken, nos estados Unidos. Es
te artigó foi o que provQcara a 
visita a Almeria de Fraga e de 
8iddle Duke, embaixador dos 
Estados Unidos, que se baña
ran no mar perante unha con
centración de fotógrafos , a 20 

. quilómetros de Palomares. 

Durante anos , Fraga non per
deu ocasión de vingarse de No
vais e chegou a exixir a 8eauve 
Méry, director de Le Monde, a 
cabeza do xornalista como con
dición para a circu lación do diá
rio en Madrid e Barcelona. O 
periódico defendera valente
mente ao seu redactor. A res
posta de Fraga foi decretar que 
dous inspectores de policia se
guisen dia e noite a Novais pa
ra evitar por meios físicos o que 
non conseguira a censura.• 

•SUPER OFERTA • SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e 

ÚLTIMA HORA J! 
DO S DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98 

IDA· E VOLTA 

ALGARVE I SEMANA SANTA 
APARTAMENTOS 4 PERSOAS (T·lJ 

DESDE 

NewYork ••••••••••••• 62.000 México ••••••••••••••••• 89.900 Quarteira ••••••••••••••••••••.••••••••• .-•••••••• 5.100 pta/noite 
Miami •••••••••••••••.•••• 69.000 
Hong KÓng ••••••••• 1 02. 900 
Orlando ••••••.••••••••• 65.000 
R~o de Janeiro ••• .-•• 89.900 
Santiago de Chile •• 89.900 

Caracas ••••• _ ••••••••••• 89. 900-
Bogotá ••••••••••••••••• 89.900 
·Johannesburgh ••• 103.900 
Buenos Aires ••••••• 1· 10.000 

Vilamoura ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 10.600 pta/noite 
. Montechoro ••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.200 pta/noite 
Alma~ao da Pera ••••••••••••••••• .-•••••••• 9.450 pta/noite 
Praia da Rocha •••••••••••••••••••••••••• ! .. 6.000 pta/noite 

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO ./;,- ---- ) 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS 00 PORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201309 VALEN~A DO MINHO 
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt 

Ramón 
Sampedro 

XosÉ A. GACIÑO 

N o paraiso imposíbel dos 
incrédulos, sen res nti
mentos, teria que haber 

un lugar -imposíbel claro- para 
homes como Ramón ampe
dro, que loitou pola lib rdad e 

. a dignidade da vida de tod s, 
paradoxicamente através da 
loita por unha morte digna. 

aparato repre r e o po r xu
dicial deben de que ar un tan
to fru erad 

VoLVER Ao REGO 

Durante a pasada campa, 
ña elei tora l Manuel 
Fraga repetiu innúme

ras veces que o BNG se pre
sentara a unhas eleicións euro
peas con HB. Unha vez cons
centes da fa1sedade do dato, 
numerosos méios (caso de El 
Pais ou a cadea SER) oferece
ron unha rectificación. Os 
únicos que non publicaron o 
desmentido foron os meios ga
legos. A pasada semana non só 
voltaron a oferecer titulares ao 
mesmo bulo, senón que os seus 
directores participan simulta
neamente en tertúlias e con, 
gresos falando de profisionali
dade. Deberian darlles un mas
ter de Pinocho. • 


