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A reconversión industrial que o Goberno do PSOE está a deddir p~ra Ga
l iza e o mazazo máis violento que a Administración prbpinou neste tem
po á clase. ~breira. A resposta dos núclees industriais .- .Ferrol .e Vi·ga-
desde o 1 ff .d'e abril dé 19"83 até hoxe,- é clatnorosa, repetitiva. Somente o 

~ sectar~smo partidista de certo~ dirixentes pesoístas se atreve a denostar 
. com'.o'd'e ;:feirante's" tais actos 'cle contestación laboral. 

. 6 Lib~o Br~nco ~ cia' Xuritá pára o mantimento indústrial deixa ªºdes
~ób~rtÓ~ ca-~to 'de faÍa,ci~ hai ''~~sc. plan'S gubernamenta.is .do Poder -Central. 
Pero nen' a ·Adminr'stración d~, E'stado nen a Xunta aterecen á Gáliza pro- · 

. ~e~tQ\:iiáJi~a$ ·_a!üi~\>g~ám~s sé~lcis. E l~téle . ~sixfqei, .~ . un rni_nimo a-pó;·: , 
na mesa dos colóqui9s das far.zas sociais. . ~: ~ · '" 

Falar de reconversión e de reindustrializ:ación en-~Galiza' e .lembÍ.ar a 
. 1 ~ - ~ 

corda na casa do aforcado. A burguesia galega non foi capaz de veicular a . 
industriaiización deste país; o poder central non quixo, nen tolerou, ta·l 
industrialización. So-mente sé n9s deu ou permitiu ·indústrias de "encla- 
ve", desbotadas dos paises desenvolvidos, como a Alumina de San Ci-
brán, ou Ce:iulosa's de Ponteve~Jr'a. • · '· 

. O~en tefía u.11 anaco de .. amor·.·~o pavo galega e queh teña capacidade 
de decisión ; teri' qué empezar por unha p1-añ'ificacióh ·füaderna,· raciorfal e 
re_ndábel d-as riquezas de ·G.afüa. Ante todo, cómpré Q nha infraestrutura 
viária de camiños .de ferro e estradas da que estamos .mou lonxe de ··t'e·r os 
mlnÍmos. Ós f!Osos-'ferr~·carris- son infE}.rior_e~ .aos-de ~riioitos p~íses1 colo- · 
niais. ,E esta infra~strutUr_a· volta· ~~r esé·nélal. · Haben-aÓ~ como· hai, -·furrós 
próprios E'. ma·n d'e ?.bfa, · por q~é · non se inícia esta ·realización préviá a 
calquer industrializa¿iórt? ' -· ·> '=- ',-.,: ·-; • • ·_,i : , · · · • · - •·. · .-

As matér.ias primas, tanto rriineiras coma· agradas~- ~iesqÜeirásrabún- '/ 
dan e son mer'ecentes de transfBrfnaci6n indu-strial in"situ .. A incapacida
de, despois de dous anos de xes~ión, da Xunta de 9aqza para articula·r un 
programa de reforma agrária, de aproveitamento e'_expl·oración dos 'man~ · .. 
tes víciñais, das águas fluviais e de baixura mariña, són unha probatlefini-

. fiva da sua ineptitude. De fac~o. a· falta . ~e _C:ompeté'ncias esteri lizaria ese 
· programa, pero seria ·evidente a todos os galegas a rlsponsabilidade única 

do poder central e r'ieste momento dun partido tan:dJntralista como anti~ 
galega, dUn partido riominalménte de ·esquerdas; · fWlazmente obréirista, · 
realmente ao· serv fcio do capitalismo e das grandes institucións miiitaris- "' 
tas , Otan, Bases americanas; etc. · ·. ~,- . 

Merltras o povo galégo non sexa capaz de abrir d~ _ olros e rexe·itar ·aos · 
seus estafadores de turno, mentr'as non confie eh si ·mesmo, seguiremos 
nás mans de AP ou do "PSOE para ludfbrio de proprios e estraños, nunha 
impoténcia secular e nun asoballamento vergoñento. 

Sair dun tal engano é función primordial da ani~acióri cultural a facer · 
. en Galiza. E isto dase, ·móvese, pero insuficif'.ntemente. O·dia 22 celebra~ : 
ba r¡i en Santiago os labregos das CCLL o 11 Congre_sÓ pa.ra seguir na busca .. 
de soludóns agrarias. A fins de marzo,· e na cidadé de · Lugo, un· f~ixe dé 
activistas e éientlficos celebran as 11 Xomadas Agrárias. As 1 -deron ideas, 

· plans; estas queren programar xa un sector: a explmación .produtiva da · 
·mórt'ta'Aa galega '. · · · . - . · 
· o dia 4 ·de tebreiro, gr.upas efe c~isÜai:lós,·:cotnp:rcitrJetidos. coa-Terra, -

, queren encender o Lume da Romaxe ao ~\Íirimba·o. ·Desdé San Roque até ·-·. , 
_-o éonxo, todo 'Santiago vai ·quecer co lurñe 'd~ri~a · Gai'iza · a andar por si-
:' rriesnia··t· ',. '···- · · .. ,, .: . . ,, .-.,,'· · ·.·; ...... ~. ·< .. · · ,_......,_ 

Co~o estes, hai moitos xérmolo·s que· prÜvén dci-"po\fo, que"rrace.d -da -
·esperanza ·e -da vóntade de 'sobreviver. -Oué tódainrs · mañs se. poñ·an--ao '' 
traballo e que alcaldes, figuriñas, acabe~ ' índose a Madrid en·busca dalgun · 
saxofón . . N'ós sós; · mellor: Porque capaCidade de'-pensar, de propor, hai 

- abando. Aí están ·alguns nas páxinas seguin_tes. O qué compre é, meios, 
·-vontade. O qt:te sobran son estorbos-, atrancc:>s:· os-maMós que ~por séculas 

nos teñen aferrollados aos Q_alegos e que deberriona~~ar.. 
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OUEIXAS A RENFE 

Señor director: 

Quixera .. , e-screQer- esú·s ·liñas . como 
. i - / ) . . 1: 

un ha testemuña ma is. da paciénCia ga~ 
lega a que nos vemos sometidos . to
dos os que necesitamos usar c;fost- sér
v ícios de · Rente. Esta é a peque na- his
tória dunh.a. viaxe de Santiago a Bar
ce'lona . . Par~ 1:1mpezar í.!''O · vetusto tÍe:n 

· qu~ me leva a Ourense. ñañ dispóñ de . 
ca lefa§fj~Q,· 'ft¡,~~~~~~~~~· :~,~ esta~Jó._p, 
sobre -;¡: as.:: 1fü135V &_1§:p0no-r:pe :: a _-~to.rn~r 
algo quente e fico. surpre,_nd.ido ao ver 

. que . ri.~ ~: 6:9f~t~ri~Aa ~~t9~ió!1 ·pon;..~l~·

. poñen ''dese ;set·Vf<::io'~: aebiao ( hór·a, 
-apesar c;los anúncios de pratos combi- · 
riadas. O quiosco da pr.~nsa ~~tamén 
permanecia fechado apesar da i:nl.dti
tude de xente que estaba esperando o 

_ tren que viña de \Ligo, ca seu retraso 
habitual. · - · 

Instalados a bordo, e cando quero 
tomar café, surpréndqrrie que non 
háxa baf-restaurante,_senón un mini
bar habilitado nUnha angosta cabina 
onde servían bebidas frias. E· _todo 
i~to para un.ha viaxe de máis de 20 
horas. Pero· o_ .pior viña á mañá se
guinte, cando a natural ánsia dQs pa
saxeiros por dar chegado aos seus 
pontos Gfe destino VphSe desv~necen
d.O pólos ·- contínuos . retrasos e para
das interminábeis en estacións que 
non veñen a .canta. D iante dos. nosos 
narices, -pasan trens rápidos, talgos, 
electrotréns, a velocidades ~levadas, e 
nós esperando a· que o candray que 
nos ten reservado Renfe se poña por 
fin en marcha. Ao- final chegamos á 

· estación 'términ0 ton ·duas ·horas de 
·retraso.: Se alglJn xerarca- de Rente 
me está ·lendo, pensará que , non é -
para tanto; que outras veces é pior. 
Pero a carta non ·vai -por ai'. Vai póla -
espléndida programacién da Rente;
que a piques de -c-hegar o ano 2000, -
dispón- dun meio de transporte. que 
.dura 20 h. e 15 ·minutos én cobí:ir a· 
distánCia que. separa as duas comi.mi
dades, · Gal iza e Catalunya. Tamén 
seria moito de desexar que os res-· 
ponsáheis de Renfé.· nos explicasen 

·pnr- qUé en ·Galiza ·non dispomos de 
liña- -terrea ·electrificada, 'a-.· no~ ser· 
que cóo iso traten ·de. ocultar a falta 
'de competénéia en escol.ler adecüa
dos motores p~ra .circt:Jlar ·por climas 
fríos e chuv.i'osós. Ou tamén pode ser 
que, hóxe igüal <:¡ue onte., nas sigan a 
consideraLcidadáns de terceira clase. 

~ .. ¡!f:-.t .... ~ ' 

"No inclus6 bita~e SQQ~~ ~j nf~r: ', "ve~ esnftv ~~rt·~~a~s ~~ la Jefatura Supe-
.· ' ' ' . '"Ji;'=-: . . • . . ·:. t . ~ . - ' ' . 

me do Marqtiés<dé Croix~a lon:f.e e·vi~ :: rior .de:·Pol-icia de Barcei-oría sota la 
tar a ~asa~~ ~-d(~~leg~~~ :P-~rtú~rhL.JJJehA.ntl) ~T:eriéfr,.ist~ _ tdt9s~ _ell,s: La 
procur'? en :_r~!;umo'·f.1,11:id~r: .,,_ -~ ~;·--."'~·>·~~;.,_stjlitJar:i_tat i:arran ,de· les .detencio_hs fo.u 

. 1° Ou~ íU~aJil ;- e alna~má1l~f p~r~r,.- lmportant .i -es l<.ce1ebr'aren~·mahifesta-
xwdicial, publicar 1Úsob1{está maté~ cions~ ;.a,sserhblees ·¡ v~güetpardials aÍ$ 
ria ' pola rmposibilidade actüal de llocs d'cofle'rer.i e·1s·:de-tinguts,:sobretol 
·cumprila, e _embora se propón polo a Sant ~ J U'st :; r>ewer.h .. ,Res¡.¡>eqte :,a 
Capitán Xeneral a confiscación dos aquest judici del dia-17, ed:elebrarart 
bens, é causa inútil, pois os que saen una manifestació a Barcelona ·i un 
a Portugal ,non os 'teñen. acte de· solidaritat a Sant Just com a 

2° Que contribuen á expatriación, · accio·ns més importants . 
o mal trato en Castela taxándolles o De l'acció d_e que .seís acusa he de . 
xornal,. e mesmo as quintas ~s que es- dir que es produí després que ICONA 
tán .obrigados. actués de forma incompetent, inútil 

3° Qµe o remédio está en dar acti- i incapacitada aÍs incendis genocides i 
v_idades á Galiza fundando Hospícios anti-etologics que es succeiren durapt 
nas Capitais: estabelecendo o fiaño tot l'e~tiu de 1982 demostrant que 

- do a~godón,. fomentando a pesca da més que un "Instituto para la Conser-
sárdiña; erixindo un consulafjo de·ca- vación de la Naturaleza" aques~ orgª-
mércio na Coruña e concedendo á nisme és una tapadora al servei del 
Galiza, como-o ten pedido, o ceibe Capital i deis seus interessos en-treure 
Cómércio ás Indias( ... ) el maxim benefici possible en un mí-

Galiza está moi povoada e ten de nim de temps sense, respectar de cap 
certó sobra de habitantes, porque ca· forma el patrimoni natural de hipo-
rece de artes, de comércio e de nave- teticament hauria de pertanyer al Po-
gación en que exercitarse. ble Treballador Catalá. Qui, dones, 

· Estabelézanse estes tres ramos o hauria de seure en la banqueta deis 
no ponto ficará remediado o mal." acusats, en Caries Benítez i en ·xavier 

Sábias palabras as de Campoma- Montan o ICONA i els dirigents?. Es 
nes, quen observaba perfeitamente a que !'ecosistema deis Pai'sos Catalans 
inutilidade de leis incongruentes e se no mereix cap respecte? . Pero és nor-
lamentaba (como fará, ar:lOs máis tar- mal que IEstat . Espanyol actui així 
de, Rosalia de Castro en "Castellanos per el seu caracter capitalista i explo-
de Castilla") do mal trato recebido tador, que els seus aparells policials i 
pólos nasos emigrantes en terra al lea, judicials aétuin en contra deis millors 
constatando asimesmo a necesidade lluitadors catalans i de la resta de Po-
dó desenvolvimento da artesania po- · bles Treballadors perque el contrari 
pu lar, a indústria e o comércio nas ci- seria negar-se a ell mateix. Pera· tam-
dades, e a pesca no litoral. Se enga- bé és normal que cada Poble es doti 
dimos a agricultura ternos aquí as cla- d'una organització armada, en aquest 
ves fundamentais nas que se debe ba- cas Terra Lliure, que ataqui el seus 
sear o leva'ntámento económico da enemics i .aquesta sigui reconeguda 
Galiza e a de_saparición da pantasma com a defensor~ deis interssos de la 
que supón o paro, sinónimo de emi: classe treballadora. 
gración. Potenciando estes sectores 1 després ens vénen parlant els de-
produtivos teremos solucionado o fensors del Capital de "cambios" i 
problema. A- _forma de levar a cabo "solidaridad", de "paz" i "terroris-
esa potenciacié>n xa é un·pr..oJ:>lehla de ·mo" i altres tonteries que non te-
tipo político, e de política ... mellar nen sentit fins que el Sistema Capi-
non falar. talista no sigui destruit i canviat per 

la construcció d'una nova societat 
LUGO 

fviES REPRESSIO CONTRA 
. EL POBLE TREBALLADOR 
CATA LA 

La · ~aó d'utilitzar aquesta secció de 
'~cartas" a A NOSA TER RA ve moti
vada pel non judici pólític que es ce
lebrara a I' Audiencia Nacional a Ma-

socialista. 

Xavier Rosselló 
BARCELONA 

NOVO ATENTADO NA SE 
DA UPG DE VIGO 

Alexandre Bernárdez: drid el "17 de gener proper, contra 
l'independentisme revolucionari cata-

BAR CE LONA . ~a. Aquest cop sera jutjat, com el 

Na madrugada do dia 23, produclase 
na nosa sé local de Vigo un novo 
atentado que xa é o segundo en mes 
e medio. 

Nesta acción fascista Hxose un 
corte na verxa da ventana introducin
do obxectos incendiários, ademais 
dun número de vainas de cartucho do 
calibre 7 ,62 mm. 

propassat 15 de novembre, en Caries 
,, ~--' . B~n(tez,, cqmpany imdependentista 

de Sant Just Desvern, pEfro junt a en 
• • "·;Q • Xavier Montan. Se'ls acusa a tots dos 

Por Manel Celso Matalobos· 
d'hav~r col.locat un explossiu a una 

SOBRE «EMIGHACION·: 
GALE.GA 

lJltir.ñar:ríénte coúen balbores de<que 
nos queren "devolver" aos irmáns 

· que, en grande número;· andan :dei-
xando a ~sua pele · e ~os seus suores po
lo mundo aG!iante. De todos é sabid~ 
que Suíza, Alemaña; .Arxentina e·ou
tros moitos pa{ses se nutren en bra-==. 
z'os e esforzos galegas que receben:•a 
aámbic;J:¡budas, desprécios _e mal pag0. 

Os intentos por resolver o proble
ma da; emigración galega veñen xa de 
moi · antigo., sen. que até o momento 
se dese coa solución a tan deiiéada 
cuestión. E ainda que pequemos de 
arcaicosº e . consideremos· qué non . 
sempre calquer tempo pasado foi me
llar, non- resistimos a tentación de 
trahcrebe.r an documento datado hai 
·máis de douscentbs anos, · no cal ~·se 

. plantexaba esta proble~ática. Referí-
monos · aó informe de Campomanes 
sobre a emigración galega e as formas 
de combati.la ( 1764),-do ca·I tradoci
mos unhas liñas (téñase prese"nte . q:U~ 

. estas verbas deben ser situadas nÜ-,seu 
contexto histórico): : • < ' 

_.,. oJicina .d'WdNA a Barcelona. 
Les seves deten.cions es produiren 

. el 15 i 16 de novembre de 1982 en 
, que també foren "segrestats" altres 
companys a Barcelona, el Baix Llo
bregat i Vilanova i la Geltrú, el quals 
_uns resten en llibertat provisional, 
pendents de judici, i uns altres en li
bertat sens~ carreos després d'aháver 

¡páss-at per I' Audiencia Nacional i ha-

OUTRQ Pf10DUTO GAL-EGO QUE 
- SE EXPORTA" ' 

O PASTOR' ELECTRICO 
APARTAD0 .322 N~DELA ~LUGOJ 

Unha "'.ez r'náis, a UPG quer de· 
nunciar ante _ a opinión pública a total 
impunidade destes · elementos, "' sen 
que as autoridades (gobernador civil, 
Policia) tomen l"Dedidas efeitivqs para 
pór fin a acontecímentos deste tipo. 
Esta actitutje contrasta significativa
mente coa .violéncia exercida en con
tra das movilizacións dos traballado
res en defensa dos seus direitos. 

· UNION DO POVO-GALEGO 

~~CA' 

praza d·e San Agustín; 1 O 
. - . -Telf. 22 67 43 

a-coruña 
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Rey de Roa foi césado, segundo 
Fraga "xa que de seguí~ AP 
¡:>erderia as eleicións en Galiza". 
Logo, en compensación para 
que dimitise, a Hey de Roa 
oferecíanlle un dos ·primeiros 
postes na lista da Coruña. 

. A quinta foi a vencida. 
Os i_ntereses económicos 
puderon con Rey d~ Roa. 
O martes 17 tomaba posesión o novo 
Conselleiro de Agricultura, Pesca e 
Alimentación da Xunta de Galiza. O 
designado foi Fernando Garrido Va
lenzuela. Rey de Roa presentara a 
sua carta de dimisión. Unha carta es
crita por el e non a que lle redactara 
o señor Barreiro. Rey de Roa dimi
tira "por fidelidade ao Presidente". 
Nesta carta tamén afirma que os de 
putados de AP serian capaces de vo
tar contra a Xunta, se el non dimitia. 

As presións J íñéronse ··suc~ciendo 
) ) 

desde hai tempo nun entramado no 
que as cabezas vis1beis son Morán e 
Eirís· Cabeza, que, ainda enfrentados, 
teñen os mesmos intereses. Relacio-

esta .defenestración, cando precisa
mente el está enfrentado con esta di
reita. 

Non seria insólito se Rey de Roa 
non fose posta no cargo pala sua pa
renta Maria Vitória Fernández Espa
ña e o seu grupo, coa que está hoxe . 

G·arrido 
Valenzuel~, 
un home con . , . 
<<exper1enc1a» 
"Se non foi capaz de levar adiante 
unha éooperativa, cómo pode "diri
xir unha consellaria", afirman os 
do grupo agrário de AP do f10VO 

Conselleir<?-d.e Agricultura, Pesca e 
_ AJJmenta.c;:ic;)ri, Fernando Garrido. 

Valenzuela. 
E nan lles falta moita razón~~ º 

seu paso por Pontesa r:ion. pud.o ser 
máis desastroso. Os labr..egos da 
zona · de Sil leda pediron créditos, 

nados coas importacións. construiuse a cooperativa, _e ae 
A política que levaba na Consella- pouco tempo desapareceu. Com-

ria Reu de Roa non era do gasto dos práranse uns ordenadores para .a 
intereses de personalidades de AP re- cooperativa, as máquinas desapa-
laci?nadas co comércio \Xterior; nen receron e algunhas foron vendidas 
con outros grupos que queren facer en Santiago. 
de Galiza, do campo galega, o seu co- Tamén se fala de factur9s sen 
to particular de exploración s. A sua pagar. 
política ia claramente encamiñada á Despois o señor Garrido Valen-
entrada no [Víercado Comun e inspi - zuela . i;narchou para Madrid · e 
rábase en parte na polt'tica agrária · montou unha empres~ - de consu/-
alemana. ting, ontj.e Jacian prox~ctos agrá-

A Feed Grain Council é unha mul- rios. Segundo a oficina de prensa 
tinacional que abastece de graos e da Xunta; Valenzuel~ realizo~,.:~·-· 
pensos a Gal iza. Na i111po~tación dun ~ __ pJoJs.ac:to_pa~ seis _matadeiros, 
baréo cárregado destes proaufus-:-Pü----unhatábrica' de queixos, un ase-
den-se gañ·~.w moitos cartos. Un obrei- rradeiro e unha planta para a ela-
ro do porto da Coruñ_a explicábanos boración de vi'ño. 
co1110 ''c;_;an.do chega o· báréo · os graos Na zona de Silleda, afirman la- , 
_veñ·~n .secos, pero déixanos no porto . bregas. cosque fa lamos que houbo 
várips dias e réganse cunha manguei- .. un tempo qu·e viñeron de Madrid e 
ra. Cando son vendidos aos compra- pergun·taban se tíñamos proxecto 
dores galegas, xá incharon e o peso para as granxas; Dician que tíña-
aumentou considerabelmente. Un mos que facelo e que, senón de-
bon negócio, sen dúbida",- nunciábanno~. 

Garrido Valenzuela é Enxeñei-

os 
intereses''_ 
:po.id8~(1n :;:~_ 
,. ' . ·1 .,• . . "J::,i..J-.:• :i· ;_-;:;· :,,.~ ·:t·.: 
ma.1s.,.)-!qu.e ;('. -aev ~:,_~:::~:"."3:~ ~:-, 
dé ·· R·oa 

,, 

> . 

enfreñtaE.la a-XuAta. Esta foi a .razón 
do -apoio de Barreiro ao c~se. 

pero .. Rey de Roa non ten nada 
que ver -politicamente coa "Totora". 

· O cesado cqnselleiro a'fi,rma que '.'.non 
son de AP nen nunca o. fun"·, a inda 
que tres meses despois de sentarse· na . 
conseHaria se afiliase 'ao partido de 
F r.aga -"por lea ltade _ao presidente~.', 

segundo as próprias palabr:as~ 

._ Se .fo.se parlarnentário .de · AP, ~e_ 
-tivese v9tos detrás, -outro gf!IO lle te
ri~ cantado nos _apoios de Ma.nuel 
~raga. , Pero -nunca ·foi un caciqu~ ~~:l.e 
votos. 

_ i=rªga xustif icou a sua ,ciestitución 
aducind_o. que, se seguiª, .perd~rian as 
eleicións en Galiza, seguf)do manife.s~ 
tou o pró¡:>rio ex~conselleirQ. Despois 
di·sto oferecéronlle., en compensadón· 
para que dil'T)i;t;ira, . un,,qQs. ·Primeir-os 
pastos n&,.:J•~;~? .. da Gor¡Uñ(l. -- 1 ncon-· 
gruéncias,: que por s!Jposw non ac.ei
tou o Rey de .Roa xa q1,1e, "se perden 
as eleicións por min, cómo logo me 
queren dar un bon posto ... " Pode · 
qGe as presións que lle chegaron a 
Fraga talasen de d.e~ercións e de reti
ro dos apoios económicos.-Podia ser· 
que se referise a isto cando falaba de 
perdelas. . 

Agora Rey de - Roa anun~iou que 
se marchaba de AP. 

T enslón.s na Xu nta 

A forma de producirse o cese de 
Rey de Roa, provocou enormes ten
sións na Xunta de Galiza. As tirante-
ce_s estiveron centradas sobretodo en-

· tre os i'ndepe ndentes e Barre ira "A 
Voz de Fraga", co_mo. q. .calif.icou. ,al-J 
gwén. · ,.i ,...,.,...,, 

Algun conselleiro independente 
falou até de dimitir. Pensando que 
para qué ian entrar en AP e pretender 
lavarlle a cara como o están facendo 
agora coa Xunta, se despois todo se
gue sendo o mesmo, e Fraga fai o 
que quer. 

A imaxe da Xunta e do Albor, _ 
quedou con este cese, amplamente 
deteriorada, xa que todo o mundo sa
be que Albor, por própria iniciativa, 
dado o seu carácter, é incapaz de di

Defenestrar pala direita dura 

E surprendente que un conselleiro 
sexa defenestrado pola "direita dura 
de f\.P'_' e apoiada polo se~or _B ;. ar.rar 

ro agrónomo e militou no PC. 
Agora era deputado por AP eñ' 
IVladrid. 

"' mitir a ninguén·. Qudou claro que,' de 
independéncia, nada, q1;.1e en Galiza 
manda Fraga, en Fraga mandan os in

-----------------,;.. te reses económicos. 

/ 

~o" ·Axunta111ent·o 
~cariCaturi·za · á
Diputa:Cián-~,dcf ~Coruiía- :._ 

-' .:e - f : 1 , ' 

r-----'-'-_;__" _' ..;..·~--- ~~_;..;,. __ ; -· _, ~-'- "Mensaxe s.~_bl .imin~t:' 
·~ , __ ",, _;f ... J ·-: .. f.,,. c .. c....\~ r .•.,: -~-i. ::. .· .. ; 

·~~,.:~;~~ f.'~ ~. P.am_yf.~a(~eQ?ij~~~.,,~,s :pr~0ei : 
_ t r.? t ~rp~!~,/ f~-~9t1i . . ?t}.xa~~P pate .nt~ 
. pe_rapt~ os ;.,[ug_uese.s qu.~ o~ seus gof 

. .~" 6er'nantes ~taníén ~ esf~n~ '(ocácfos ~poi' 

ó O' O .~-~.;~ o ~:~~.~~~~t~};/ i~~i~.~~~f~t~~~ 
·o ' ~· li· Matadeiro MunieipaL A perfeita dosi-

.r-1.__,...-·, ~ fica~ión da pr'eséncia entre o público 

li': Exc mo A x .. ,r1ta·m e n1 0 de l ugo 

que Sé -lle supón a t9da campaña des
té tipo aconsellou que, transcorridQ 
c~rto tempq, d~sde as fel{citacrórís de 
NcÍd ,~l;c fose "la-rÍ'z'aCfá ' uñh~ rt6va men'.;. 

',,,t "'· i : ~aX'e,:- ~rátase," Msta ' O-é:is:ió·n,;..,da pro-

:· o pr~stdente .da ·o¡p~~~iÓ~ _--_ ' , .. · ;_ m'Óci~h-:.B:o i'diohia"g~fo~o. · ií.m~olo, 
daCor'uña,l;:nrique !~~~{l~s;iy, _f~i ··.··e s9's.Cmp~ló ~}iu~ ·e~_!á .. seridó '. defal 

e publi~idade do uso éi~ gal.~g9 en .. '"' 'xeito'· e can · tal 'prcifus_ión, utili~ado 
., p~ga.tinas do Axuntafliento de Lugo _ .·.Po]as ii:istit,uclón_s-pú~lit:~s que paree~ 

· · ' ' ~ ' .. " q·µe · Qs_ rtjesf'!lcis_ gr~pos_ ~ocia is que 

='.os résponsábeis-de tí-~car a' i ·~a~e pa·- '· ~~ínpre' o '.déspre'"ciar6'n : o" esti'vifrarda
"terqaJista e ,autoritária á. q[Je nos ti~a, cendo, agora, omnipres.ente coa in: 
afeitas a direita, -non conteñtos coa Je.oción de exorciza lo, talmen!e do· 

· adopci_~n do populi~mo _co~o teoria m~~~o xeito ·que .se '.pasea ao diañ~ 
política e da .. galeguid.ade e 9 a~to,n9 - nalgunhas procesións catól'icas. O que 
mismo (a "batasunización" á que alu- vou contar agora non ven moito a 
diu un atrévido coment9rista político canto pero a ºrealidade é que, para al·-
'madrileño) como ar~Ji ~lei.to r;al, ~sur- .. g-uén non avisado, . poderia p9recer 
préndennos ª9()í~ utúiz~ndo maxis_. ~- que o gal~go está empapando as ins-
tralm.ente as máis v·angardistas técni- táncias do poder e, incluso, as capas 
cas p4bi'icitárias. , , · m.áis altas da socledade. Foi ·o que lle 

Foi o Axuntame-nto da Coruña pasou ao meu amigo danés que non 
-durante o mandato da anterior cor- sabe nen -palabra de nengunlía das 

.:: • l.,.. ~ 

'poración o. prirneiro que puxo en prá- 1 ínguas ibéricas e que, cando p~sou 
tica unha polítiC:a de. ~riación d,e ima- .. aqui uns dias nas últimás festas,, coi-
xe que a presid;da por Francisco Váz- dou que agora estaban -no poder os 
·quez convlirtiu en pedra angular da da . AN-PG, ·si ho, aqueles que anda-
_xest.ión .. munici.pal, ent~~ .outras· cp4- l;lan hai sete ano.s con aquelas pegati-
:sas, p~rque, como di ·~¡,q ; Q latinaxó, -nas azúi's_ que re~aban ;,~n galeg~, ~é 
c"in.telec;tus ·ap.retatus, )g;i.scurre qu~ lle parece". Pois non., o qúe aconsella 
·arrábea" I habia que face.rlle ver ªº e iñforrna ago~a "Pode falarme en 'ga'-
'el~itorad.o que se . esta~.~ .. defenciendo lego'' é .o l:\xur:itamento de _~ Lugo _e o 
.a ddád~ tal e como se 

1

prometera na seu alcalde _é.de AiÍªn<~~ PppuJ~.r~. '."Cla~ 
:Campaña eleitoral:_ ali Jévannos unha ro que, nótaselles a taita de prática . ) - . . - .. '' -

· 'Gonsellarii:i., aqw-i _rno_ntarnos un festi- ou, se· non e asi', non _sel qué raio de 
·:val de cine con toda a .brillan.tina .que .. · norma'üva :conf!iti,.v-~'. -~tili·z~rian 'para 
~se precise ~ ·ali em¡'gra .u ñha Cápita'nia_... pór'- '~xpre~ÍÓn "tan 're

1

buscad.a,· .candó 

~Xen~r:.aJ r. .f!.ql!i montélr-no.s un panfleto _ todo o níundo sabe .que. rion se di 
~periódicp'_.mun-ici·p~l .pará. que sigi;I a- - ,;podes ·CO_!ltarme un conto" - senón 
im~ra.r .á .história do . xq~mafismo- co~ ;'pódesrne cqntar u~ canto".... · . 
~rnñ_és. Per·o : i~to .-xa .no!1 ... é ~ popuÚs-· . ·.E dita todQ o anterior, xa se pode 
:mo da d(re.ita do que seó;·rom~tia fa- entrar !10 importante, na dúbida, ne) 
~lar_ aq r;:omezo, porque -n~ . Coruñª xa. int~Úogante Principal- que desperta~ -
~non manda un partido-de;direitas,-ou - as _pegatinás e ca.rte.is que Suso Peña 
:.n..o.n? ._ ·=' _ . . debw_<ou para ~d~Gación do.s lucen-

A reconversión áa direliá - ·> -

· Pero, como as disqulsiciÓ.ns p~,l í-
· ticas son un ·cofíazo: sobr·~!ó«:'i~ c~n
do aí á volta de dous anos están un-

. has eleicións autonómicas 'nas que 
absterse, eu teño o bon siso de falar 
de caricaturas, o asunto que ven ago
ra a conto. Foi neste estado de cou ~ 
sas cando o alcalde de Lugb; Vicente 
Quiroga, se decatou ge · que non" s'e 
i~i a nln~ons-- con cÓn'celÍais que des
~~écian o considerábel encañto que 
engade a .u.nha cidade histórica a pre
s-éncia dunha Gu-árdia feminina, polo · 
simples feito de que, como todas as 
cousas feminina.s, pode quedae em
barazada, Decideu xa que logo, que o 
mal trago que stipón para un goberno 
municipal en minoria, aguilloado po
los contrincantes do PSOE e máis po
los inimigos de Coalición Galega, ten 
a mellór solucis>n nun~a fuxida cara 
adiante consistente nunha campaña 
de imaxe "como as que fan eses rapa
ces que traballan na publicidade". E, 
aproveitando que en Lugo hai moi 
lfons debuxantes e publicistas aló se 

ses: Por qué ese sorrinte personaxé 
que ·sé supón' répresenta a un funcio
nário ou a calquer o~tro representan
tei do peder·,- é .tan cagadiño ao Pre.si
de.nte da Deputaciól) da c ·oruña, En
rique Marfany Oanes? Ocórrenseme 
duas e?<plicacións: ou Suso Peña ti
ña feita unha caricatura do máis des
tacado representante en Galiza do 
Partido-Demócrata Popular, coaliga
do con AP e que ten chegado·a soa ~ 

cbffl6 &fü:iidató' ' d'a: 'c~alición 'Popu• 
lar para ocupar a Presidéncia da Xun, 
ta nas . próximas eleicións, e lle pare
ce que daba perfectamente a imaxe 
de funcion~rio cando os do Concello 
de Lugo lle f ixeron o encargo da pe
gatina, ou viceversa. 

Se nengunha das duas explicacións 
ante.riores é a correcta, entón habera
se que aterecer porque, se o parecido 
é intencionado, significará que a di
reita (agora populista) ten ido dema
siado lomrn na sua aprendizaxe das 
novas técnicas publicitárias, que xa 
é veterana no uso dos procesos comu
. nicativos, e que está empezando a 
lanzar mensaxes subliminais. 

botou. . _ ANDRES SEOANE 
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11Partido Conservador de Galiza" 
Os lndependentes da Xunta, 
é dicer, Carlos Mella, 
Suárez Vence e Portomeñe, 
arroupados -polo grupo -
de deputados que lideran no 
Parlamento autónomo,
queren criar a Nova Direita de· 
Galiza, utilizando 
como forza 'paráguas' ou 
hexemónica a Alizanza Popular. 

Vai facer ·xa un ano que 14 deputa
dos da fin ad a UCD -agora só 12, pois 
Olives e Mariñas pasáronse a Coali
ción Galega-, formaron un pacto de 
Goberno con A.P. para sacar esta 
XUnta . do médio da derrota 
tária co~stante. Pero agora, cada dla 
máis apremiante, fáiselles urxente 
percurar un futuro político. Al.ianza 
Po pu lar oférta lles a entrada no seu 
partido através das Forcas Caudinas 
de pasar pola agrupación a recoller o 
carnet de militante-currante para 
quen estea __ preparado ! , que ao. 
non hai para todos!. Os líderes _de 
Fraga e Barreiro principalmente, ar
gumentan que mo_itas grácias pola 'vo
sa valiosa colaboración; de verdade 
que déchedes a talla de verdadeiros
homes autonómicos; pero se quere
dea arrimar o ombro, seguide a apu
xar que algun será recompensado. 

Como é lóxico, esta postura de 
aliancistas non lles chista nada aos 1 n
dependentes d_a Xunta, agás os catro 
que pasan do tema por distintas ra
zóns: González Martín, 1 glesias Co
rral, Lares e Torres Colomer (POP). 
Os restantes Mella, Vence, Portome
ñe, Recimil: Piñeiro, Castro S~ár~z, 
Rodríguez e Bermello, propoñen 

·como alternativa unha entrada en AP 
en bloco mediante unha operación de 
captación doutros políticós- no dique 
seco e outra de imaxe r-ios meios de 
comunicación galegos, que se chama
ria Partido Conservador de Galiza ou 
algo semellante_ O nome é o de me
nos. 

Durante o outono, Mella vlaxou 
moito a Madrid e nalgunha oc;isióri, 
segundo fontes da capital ·do Esta
do, entrevistouse con Fr~ga. ~ero as · 

Para acad~r este obxectivo, que 
' eles seguen a chamar Maioria 'Natu

ral, propoñen, en síntese, unha direi
ta dé corte europeo qlJe sai dos es
quemas primários de dominación 
ide0lóxica e económica como o bru~ 
ta .1 caciquismo que practican sectores 

/ dé Alianza Popular·, e a superación de 
certos- "tics" de corte fascistoide, tais 
como os Q1edos dos aliancistas ao 
chamado separatismo e á 1 íngua gale-

.,_ ga. Os independentes propoñen un 
novo estilQ de exercer .o Poder. Nesta 
ponéncia, que non se chegou a pre
sentar no congreso aliancista da To
xa, resumíanse asi os obxectivos 
lóxicos desta operación pol .ítica: "O 
di_a en que un universitário, un em
presário, un obreiro, un labrego, toda 

o 
X 

:; Carlos Mella 
X ' 

. unha ·xeración perceba o sentimeoto 
- de ser galega ·e de direitas, con _talan

te liberal, expansivo e comprensivo, 
te riamos acadado o obxectivo". negociacións intensif icáronse os de- -

rradeiros dias do ano ·que ven de re
matar, cando se produciron un ha sé
rie de reunións '-nas qué tomaro_n par
te os homes máis significativos de ca- ' 
da lado : Os independentes pretendían 
que se gardasen dentro do máximo ·
segredo posíbel, pero Xosé Luís Ba
rreiro, secretário xeral de AP-Galiza 
e vice-presidente primeiro da Xunta 
(que, por certo, non se leva moi ben 
co outro vicepresidente, Carlos Me
lla), encarregousé de filtrar á prensa, 
con . pe los e sin a is e a sua impronta, 
estas conversas através dos seus fieis, 
que os ten bós e xenerosos. 

Pero a história xa ven de vello. 
Realmente comezou no verán, cando 
os 1 ndependentes se reuniron para 
tomar posición diante do Congreso 
de outubre de Alianza Popular de Ga
liza, celebrado na Toxa. Tentaron 
presentar unha ponéncia, elabor:ada 
por Suárez Vence, na que se recollian 
unha série de ideas arredor das que· 

debería surxir o gran partido da Di-
. reita de.-Galiza, con duas pretensións: 

consolidarse como alternativa ªº 
PSOE dentro dun sistema bipartidista 
e, ao mesmo tempo, afogar a .Coali- -
ción Galega e outros partidos de di
reüa como posíbeis competidores no 
futuro. 

Suárez Vence, Mella e compañ"ia 
propoñen, polo tanto, unha opera
ción política, con eles no - cento, e 
ªº mesmo tempo, un rearme ideoló
xico da direita que a sustente longo 
tempo no Poder. Porque a ponéncia 
'non nata' parte implícitamente de 
que as direitas no Estado español e, 
principalmente en Galiza, reducíron
se a un mer.o exercício de Poder sen 
acópio cultural e ideolóxico que a 
prestíxie. Pero -as xentes de Alianza 
Popular, demasiado ·ocupada en exer
cícios caciquis, cambalacheas, chupa
tinteos... .. non entenden estas ideas 
tan fundamentais. _ Alguns militantes 
cualificados, poidera que si, -pero ven 
aos. tres conselleiros independentes 
como rivais políticos sen respaldo de 
aparatos de partido ou de forza caéi
qu il. 

Ó resu lrado. non se .!ardará en ver. 
De todos xeitos, só caben en princí
pio estas tres posibilidades: que os 
independentes se integren en AP un a 
un, pero todos; que se (ntegren en 
bloca, e con pouquísimas probabi l_i-
dades, que a sua operación da Nova 
Direita galega vaja adiante. Ou tamén 
irse para casa. · 

ºMARCIAL VAZOUEZ 
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no.n desapa'rece, 
-- pode ché'.lrriarse 

Partido Nacionalista 'Galego 
A Comisión de Conflitos do 
PG non está de acorde , 

están dispostos a que desapareza o 
partido ''tentando leg'alizalo outra 
vez", s~gundo palabras dun mem-

- bro da Comisión de ·conflitos "e se 
coa desaparición deste partido, 
segundo as decisións 
tomadas na última reunión na 

· ·4ue acordaron suspender 
·de militáncia ao 
Secretário Xeral e ao 
vicesecretário, entre outros 
militantes, por dobre-militáncia, 

· · por manobras", segue a dicer, "non 
poden:ws facelo co nome de Partido 
Galeguista, xa ternos legalizado o no
me de - Partido Nacionalista Galega, 
que levará 'tamén o de sucesor do Par
tido Galeguista" . 

a_o aparecer tamén como Dobre militáncia 
militantes de Coalición Galega, - A dobre militáncia de Rodríguez 
xa constituída como partido. Peña ou de lndalécio Tizón está 

O debate dentro do -Partido Galeguis
ta xa está aberto desde hai tempo, se
gundo veu informando A NOSA .TE
RRA. Esta medida adoptada pala Co
misión de Conflitos era a esperada e 

J<a anunciada desde estas páxinas. 
Os . integn;mtes desta comisión, 

marxinados do partido <;:ara este orga
nismo, non están dispostos a que se 
liquide o partido "como xa quixeron 
facer _ en tempos da O RGA" . Pero 
ainda están menos dispostos a que se 
liquide sen contar coa militáncia e 
sen celebrar o congreso que está pre- '.· 

_visto para comezos de febreiro. 
Ali vai sér onde se decida o futu

ro do PG. Ainda asi, vários militan
tes do Partido Galeguista, sexa cal 
sexa o resultado do Congreso non 

clara para a Comisión de Conflitos 
"xa que firman a acta de constitu
ción doutro partido sen abandonar o 
PG e sen se decidir a sua inclusión 04 
non ou de qué forma se inclue" . 

Pala sua banda, Rodríguez Peña e 
os afectos a Coalición Galega afirman 
qué "non permitiremos nengunha 
.manobra para a non integración en 
CG". Tanto estas persoas como os 
voceiros da CG acusan á comisión de 
conflitos do PG e aqueles que non 
queren liquidar o partido de Castelao 
de estar manexados por AP e polo es
pírito dos REGA; cando un.se outros 
saben que_Joron "os REGA os liquida
dores na prática do Partido Galeguis
ta, e tampouco se pode dicer que te
ñan nada que ver con AF'._, da que es
tiveron moito má is cerca os da CG. 

Plenário Nacional 
de Galicia Ceibe 
O domingo dia 15, Galícia , 
Cejbe celebrou o seu Plenário 
Nacional, despois . 
do abandono de m ilitáncia 
pr<;lducido semanas atrás. 

Ademáis GC "aplaudirá con led í
cia1 a consolidación e existéncia dun 
Partido Comunista, dun Frente de 
Liberación Nacional e outros xeitos 
de loita que resposten ao terr~rismo 
institucional". Entramentres isto 
non suceda, GC "seguirá resistindo, 

' ~Só hai· un xeito de · que,·~xawws re- bpscando r:iovos ~miños para a 1 nde-
coñecidos: . continuar loitando";afir- pendéncia'~. : Xa'"'qu:e . paPA11J:8G ",.es;tfa.: 
m·a GC nq seu documento político, claro que a lo ita poi~ 1 ndependéncia 

.redactado despois Qa celebración do - ndn póde limitarse a_o marco const1-
Plenário. tucional ·español"~ 

. Aprobaron asimesmo Reste plená- Pensan que se a "loita pola ir,ide-

·,·• r 
rio a suá forma de actuació11, quepa- ; pendéncia non acadou cotas máis al-

1 · l sa por: "traballo arreo no seo da In~ tas, _fo( entre outr.as razóns, polo 

., .. 
Diari.amente, de 5 a.6, .fal.amos -d~s nosas zona~. 

, . l l . . . ,' .. 

1 
Cada se-ma~~~. ~- ~ércores .de 4 a 5, 
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tersinc;iical; potenciación e · acerca- · oportuni.smo e debilidade de secto
mento ás . diversas orga_nizacións da res socialdemócratas galegas, agaza.
mocedade galega; coord_ena"ción das pados nuoha verborrea patriótica". 
loitas marxinais que teñan unha in- . Con respecto ao- vóceiro de GC 
cid.éncia no .seo·,da sociédade galega; ·; decidiron cambiarlle o no.me de Es-
ag-lutinamento e organización de to- · pira 1 polo de ,"Gql íciª Ce,ibe". 
dos os loitadores (as) que fican illa- Tamén se elexiu neste pleilário a 
do_s_._. _ .- .-. ___ __ - . ·- __ . . _ ~· Coor.Q..en.agora l\lacionaJ.. 
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"O Tribunal Constituciona,1 é 1c1r'l tri-
bunal . polÍüco, a sua ce>mposioión ' 
amósao claramente e a sua aparente 
neugra.lidade, ·da qu~ queria·n facer 
gala, quedou demostrado. que no.n é 
tal despois da senténcia da LOHA
PA", afirmaron os deputados nado
na listas nesta roda de prensa. 

Referíronse tamén a que eles xa 
sabían cál ia -ser a ·fallo, da~o o carác
ter político antes dita, e que o "Tri
bunal · Constitucional ten a mesma 
mentalidade- que 'o Tribunal de Orde . 
Pública nos tempos de Franco. Mes- . 
mamente é menos neutr.al que os tri-

. bu na is militares": ro 
...a 

Quedou claro tamén que non van · ro 
xurar xa qt,1e, en palabras de Cláudio ~ 
Lóp~z Garrido "hoxe existen as mes- x 
mas razóns que o dia que nos nega: _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mas". ·"A· senténcia, unha_ chapuza". 
Recorrer a Estrasbu rgo 

Pensan os deputados expulsados 
recorrer ao Tribunal de Estrasburgo, 
conxuntamente con HB, "isto como 
medida · propaganc:Hsticá", afirmando 
asimesmo que isto vai máis alá dunha 
medida política, xa que afecta á ga
rantia xurídica de calquer persoa pois 
que "ou tes liberdade de expresión 
ou non a tes". 

·.Accións do B·NG. 

Segundo os deputados, esta me
dida pódese voltar contra o PSOE al
gun dia; se é que sube a direita ao po
der aplícarllelo a eles, como fixo Hi- · 
tler en Alemaña, ainda que subiu ao 
poder por meios democráticos. 

Esta senténcia, segundo se dixo na 
roda de prensa, marca claramente a 
división entre as forzas rupt~ristas e 
as non rupturistas, afirmando que xa 
antes viñan sendo discriminados no 
parlamento, do que é unha boa rilos
tra o regulamento, que lle impuxo 
cin.co membros a unha forza políticá 
para ter o própriq grupo, cando agora 
os centristas o teñen só con' tres. 

A senténcia, unha chapuza 

Como "chapuza que non a fai un 
rapaz de priryrniro de direito", foi ca
lificada a senténcia, "xa que non se 
aporta doutrina xurisprudicencial 
nen científica", reafirmándose nos 
postulados xa coñecid.os para rexeitar 
esta medida. 

A incógnita 
do PSG. 

A comparecéncia de Cláudio 
López Garrido na roda da prensa, 
causa que non facia habia tempo, 
e as suas afirmacións de que "ho
xe hai as mesmas razóns · para non 
xurar que cando o. fixemos", pare
cen· aportar unha luz á traxectória 
do PSG, ou polo menos á do d~
putádo LG>pe'z Garrido. 

Hai sectores no PSG que están 
a presionar a López Garrido para 
qué xure e volte ao -parlamento. 
.S6ri os sectores ~- rriáis pro.clives a 
un ace:rcamerito a Esquerda Gale
ga.: Dentrfr- destes ,sectores .sohr~; __ ~ ~1 

s'ae.~fob-t'étoertl>Eb ~iei.uef'en~e~coM-n '. ,: 
pbst'b . -¡sóf~::ffiilitantes · -novos ·no 
PSG< q'ue eh-trarhn poüco ante.s' de " 
producirse as disensiófrs'cfue' léva- ., 
rc)n 'ia ün'-gra'n'¡fÍ·Úmer6 de rfíemrH'Ós 
a · ab'i:ind~nar- o partid.o: "Estes mi.li
tantes proriunc1!3rons.e publi~a
men'te en várías 'oca·sións por qüe 
López Garrido debia ·de xurar. · 

·A incógnh?I é o q~e pasará .no 
Partido Soéialist~ _Gale·go diante 
desta postura do seu deputado e
os· intentos de- impar lle a discipli- . 
na partidária neste tema. 

. ,- .... 

polo fallo do~ TribUnal 
Constitücional 
O venres dia 13, militantes do BNG encadeáronse nas cidades 
;jalegas e nas principa~s. vilas, colapsando o tránsito 
por un tempo que foi desde a média hora pasada en Vigo, a case 
tres horas en Lu go. . ' · -
A policia tivo que cortarlles as cadeas e nalguns casos 
os encadeados_ foron levados á comisaria para lles tomar a filiación. 
Foi esta unha das primeiras accións que vai levar o íJ . NG 
contra o fallo do Tribunal Constitucional. 

, XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DA PRESIDENCIA . 

A·xudas económicas a empresas 
;d.· • . • , L. G 1 -: ·-~ ¿e.~~tef'I:fll:S~~ retr~ · -~· ::. tngua . a ega 

- ' 1· ' •}.• ' ' • 4 • . - ~ · .. ,_ • • 

o virideiro'clia I ~ de febr~iro iemat~ o prazo para a solicitude · 
·· ~ · a~~afudas\~fonohíicas a emp·tesas editoriais en Lingua Galega, 
- reguladas pola orge da Coffsé'ffería da Pres.idencia que publicou o 
" "Diario OJicía(de GaHéia" o pasado 24 de decembro. 

· · As citadas axudas,' que consistirán no. abono por parte da 
Conselleria da Presidencia.dunha cuantía máxima dun miÍlón de 
. pesetas, van dirixidas a p'rensa diaria e periódica, así como-as em
presas editoriais comerciais polas suas publicacións ~n Lin-
gua Galega. ' · . -.. . . ' 

As axudas abonaranse con cargo "a partida pr.esupostaria 
01/02/471 dos Presupostos Xerais da.:.Comunidade-Autó.noma 
para 1983.: 

LOIS DI ~(JUEZ 
'l. 

De súpeto Lu_go. viu~e inzada eje traballa enes e traballa Gr~s que pedfan 
u11ánimes a salvadón do seu posta de traballo_. Foi unha chamada.fonda 
á povoación lucense para qÚe se sensibilizarase ante· os . probh~mas polos 
que están a pasar os obreiros de F·errÓI. E,,tivo ó se.u eco tanto na asistén
cia aos actos desenvolv.idos no .decurso do 14 de xaneiro -aind-a _que non_ 
a .desexada- co1:rio nas c~nversas que se ouvian .entre a xente ·da capital e 
ainda -da ·provínci¡;i. Todos os partidos tomaron. as suas posición_s, a inda · 
que as pancartas presentes repetían teimosamente unha sigla do naciona
. lism~ popular. O trabqllo v.ese axiña. Menos s~ ven as palabras. 

Ven isto a corito porque se ben na concenfración e na manifestación, 
o·-clima ·popular era de forza .e de- loita, ainda que coa · lóxica preocupa
ción· polo futuro, e ta01én de importante sensibii'ización galega -as con
signas coreadas amasaban a conciéncia de -Gal iza como víctimas do Po
der, como P·aís que se ·está a destruir sen que se queira potenciar nengun-

. ha das sua~grandes riquezas-, non pasou o mesmo coa intervención final 
dos representantes dos sindicatos ,e do próprio Comité de Empresa . 

Non está fóra de lugar, loxicam~nte, que se defendan posicións que 
concordan cos programas sindicais que se representan. O que si,-está fóra 
de lugar, en clara contradición, é que o que fala silénéie ou esqueza a vi
sión que ante un· pr_obléma de tal magnitude ten o conxunto dos que re
presenta. A causa é máis" grave ainda cando os graballadores e traballado
ras están en disposición de er:itender e ai.nda aceitar a explicación de cál 
é -o fondo do problema e as solucións reais que se lles presentan. Calquer 
sidicalista clarificado-.e definido na sua liña d'e actuación sabe que son es
tes os . me llores momengos para facer avanzar a conciéncia de clase e a 
conciéncia nacio·nalista, é dicer, as futuras conquistas dun povo que está 
sendo destruí do. Non .tacelo significa de · feito alimentar ·outras teorías e 
intere_ses en clara contraposición co ideário nac.ionalista. 

Falouse, teimouse n·a Xunta e moito menos no Goberno español. Mais 
o pr~blema non está na X.unta, senón nas comp.eténcias da Autonomia, 
no si_gnificado da Auton-omia. A construción 11avál é planificada -e tj_irixi
da desde Madrid, e as solucións de desfeita que se· dan veñen dali. Outra 
causa ben diferente é a crítica á Xunta por non presionar abando e real
IT)ente ; pero, ~í-) todo caso, é así como hai que plantexalo. E non será un 
xeito de escurecer o problema de fondo que ten ·o noso País e dar a en-

-tender que os males ve.ñen .do- "Goberno galeg~"? Onde está tal institu
ción? O goberno reai é o español e este está levado polo PSOE, polo tan

. to a crítica e os ataques deberían ser claros ao respeito. Non .o foron en 
. l,.ugo ao remate da manifestación por nengun dos que talaron, e calquer 
observador puido comprobar que habia moito interés en non tocar o co
razón do problema, o PSQE. Optouse .polo doado, polo interés político 
-léxico, re.pito, nafguns--, para que. despois nori veñan dicindo que os 

· siridic~tos han ser despolitj_iad.os ("non .manipulados",· din). 
-, 

.- Non -se falou doutrQ · tema de grande .fnterés para a clarificación dos 
tr~bal.ladQre:s : d~ª 'ºCEE ;,,iE1stase tan acost~mado de 01,1vir talar da crise 

~~t qfi &.d~- ~"'lllu~1Ío~.se cqrfgeo.ta con botarlle a culpa a ela. E por qué será, 
l 1~/~ue, d:"~ RÍ:e-~l'aÍ'ttivo~ para a entrada na CE E van destru írido acelera
.. damente os sectore_s básic.os da nosa economía e, ·polo tanto, o próprio 
·País? E os "líderes" dos traballadores agachándolle o temá á nosa xente : 
Moitos quéixanse, despois, da pouca conciéncia q_ue hai, do conservadu
rismo de Galiza, da cativa cultura que se ten ... Vaites, vaites!. 

. . 
E pouco se falou tamén da desfeita global da economía 'galega, ponto 

básico para· entender cabalmer.ite a inda os proolemas· de Ferrol e Vigo. A 
agonía está na indústria, na. pesca· e no agro ... Estar en Lugo e agachar o 
problema do agro nunha manifestación como esta é· corno andar dando 
paus de cegó. E hai importantes sindicatós ·agrários que puideron ter ·voz 
.para aumentar a solidaridade e. é\ unión popular. . 

Enfiri, eu agardo de todo c_orazón que han se caía en ma1s e.rros e 
que .OS que teiman OU as que teiman neles ceiben a venda dos OllOS. 

Por. _ben do · · País. A' manifestación estivo ben, mais a clarificación 
puido ser outra cousa ben diférente. 



agro 
Neste Oongres~ d_ebatéro~s~ duas po
néncias referentes a actividade sindi
cal · e á reform~ e a~ualización dal-.. 
guns· artículos dos estatutos . .Tam~n 
se leu un informe ·. de permanente, 
unha listá d~_ Resolu.cións .·e unha· se
rie de alternativas e medidas para mi~ 
llorar o campo galega elaboradas po
fo equipo técnico:do sindic~to, 

1 nforme da permanente 
No infor.me da per~~ne,_n!e, sina,lá

ronse al~uñs do~, erros com·e_tidos nos 
anos anteriores. Erros <;le, rixidez or
ganizativa e de pouca participación 
dos afiliados. Un certo, abandono · de 
temas ,de inte_rés· debido á dedic;:ación 
que levou o tema ·da Cuota Empresa- . 
rial. Lun certo abandono tamén dal -. 
gunhas, zonas do país onde a implan
tación do sindicato se ·viu reducida. 

O íxose ademai~ neste informe que 
a loita agrária en ~aliza é en gran par
te a lo ita. ·das CC. L L. E q.ue est~ fcii o . 
único .sindicato que consegu.iu resistir 
todos ·estes anos, mentras os demais 
foron desaparecendo, sencfo agora o 
momento ae· relanzar as actividades: 

AGtividade. sindical 
Neste terreno sobresaen na ponén-

, cia os segLiintes pontos: "As CCLL 
deben abordar os problemas dun xei
to globalizador. A ~/ida do labr~go 
vese - -at~ctada · por múltiples proble
mas. Non se dan reivindicaéións ex
clusivamente "profislonais" {crédi
tos, précios agrários, etc.) senón que · 
existen outros moito.s problemas que 
afectan tanto ou máis que os prc;>fi
sionais, ·problemas ql:le van desde as 
necesidades infraestrutura is ás de for
mación técnica e cultural. As CCLL 
deben pois . reivindicar 'desde un ca - . · 

. miño ou electrificaci~n rural, aos 
précios dos produtos, pasando. por 
unha mellar formación técnica .e a . 
necesidade de locais para actividades 
cultura is''. 

"As diferéncia's dunhas zonas· da 
• nosa nación a ougn:is e duns seoto~es 
a outros son moi grandes; Hoxe o 
sector labrego non é homoxéneo, 
ainda que se ·r:nanteñen intereses co
muns que nos unen a. todos. Fai fal
ta · po'is da~ unha ampla marxe ·de 
autonomía dentro - das ' liñas ·xerais ., 
que marque a dirección do sindica~ 

to ; ' . , · 
· "O sindicato debe fornecerse de 

alternativas concretas 'para os distin
tos sectores· e problemas,· asi, por 
exemplo, será necesario plantexar 
alternativas par-a o "cooperativismo", 
pero ao mesmo tempo insist~r sem-

' . pre que no capitalismo dos mpnopó
lios, o cooperativismo non é nengun
ha via d_e liberación, senón• ·tod,o ·º 
máis de resisténcia". 

Un dos _ apartados que mereceu 
maior ·.· importáncia no élebáte foi o 
da especial atendón que se val dedi
car á ·moceda.de. E neste .senso: "leva-
ra se un labor de formación técnico-. 
cultural, mediar).t<¡! 1a or· aniz~ción de 
cur sii)os é charlas: nas oarriSá iJi~¿ pon-

: . 1 
11 Congreso d8.s Comisiós Labregas · 

Os próximos anOs 
serán decisivos para -o campo 
Que o morri~.nto actual é clave pára o relanzamento do .sindicato, e que a IOita deste v.ai seguir n~ liña 
de anos anteriores.é únha das conclusión-s do Congreso que as Comisiós Labregas celebraron ' 
o pasado dla .22 en Compostela., con· asisténcia de delegados das catro províncias. Tamén sinalaron a 
necesidad~ de me lloras inmed1atas para os labregos; ao tempo de se reafirmar na 
Reforma Agrária co'mo ún.icá solución de fondo aos~problemas actuais do campo. Destacar), por outra 
banda, <?S traballqs .s~ctoriais dos que deu conta o· novo equipo técnico do sindicato. · 

Gf: ~ 

do espedal intei;és en temas· que lle 
interesen á mocedade" entre outras 
medidas. 

Conclusións 

que sé manterá polo autoconsumo, 
polas cha'puzas que- realicen, subsíJ 
dios, alguns cartas dos .~migrantes, 
etc. 

Como conclüsió·n, "a agricultura. 
familiar sobreexplorada seguirá a ser 

·Ante a . crise, a volta de moitos obxecto do sindicato que deberá ter 
emigrantes e outro~ factores econó- . en conta estas diversas situacións pa- -
micos a·ctúais, as CCLL sinalan.que se/ ra o estabelecimengo da sua· -liña de 
van dar tres situacións principais: , actua~ión.'_' "Entern;:lendo, · como é 

· Un ha' rninoria de explotacións que ~ amplamente recoñecido, ·que a via do 
poderán "rnoderni~arse" porque te- . Mercad~Comun non. é válida cando 

ñen-capi~a.1 da~ondo". · . . . ~ s~ cont~ cU:nha~ e~t~utura~ a~_ca-i~as, 
Estab1 l1zaé1on dunha agricultura a ·, má · · sarndade,- inf 1ma capac1tac1on, 

tempo. parcial, sobretodó ·nos cintU· / etc., se.rvindo log_o para agravar a si-
róns ihpustriais, 'ªº redor · de yil~s, tuación. . . 
etc., para obter ingresos complemen- . 
tários. . · · ' · · · ~studos técnicos ·i» 

Un ha agricultura marxinal onde se Sinalan as CCLL "a · necesidad~ de , Emilio López Pérez, novo s~a-etário 
1-situar.án a· maioria das e.xplotaéións, . dotarse de estÚdos. é traball6s técrir- ,, xeral das.Co.misió.s labregas. 

-· l - . ;· 

cos ·para pód¿r .'. ~o~te~tar ax~itada
r.n.ente a ~ntas medidas agrárias se 

· ' preseoten "e elaborar prograr:nas e li
ífas de actuación de cara a dar alter
nativas coerentes. ao noso agr~. "Nes
te "senso xa se deu leitura rieste Con
greso a alguns dos ·traball'os elabora~ 
dos que for.ma1,1 parte dó .estudo "Me
dí.das ·para a mellara do campo ._gale-

. go" e do ~I este periódico ~a·rá can
ta en próximos números. 

. Entrega do património 
Entre as resolt..icións aprobados ao 

remate do Congreso destacan as de 
pedir ao goberno central a entrega do 
património sindical das antigas "Her
mandades" aos sindicatos agrários ac- . 
tuais ~ a dotación de presuposto co
mo ocorre cos sind~catos iridustriais. 

Piden tamén a participación das 
CCLL nas reunións da administración 
estatal coas organizacións profisio
nais.nos temas que lles afecten . . 

E a eliminación das antigas cái:na
ras agrárias como sustitutos da fun
ción dos sindicatos. 

No tocante ao goberno autónomo 
solicitan: a inmediata posta en fun
cionamenfo do Con sel lo Ga lego 
Agrário, onde estean representados 
os sindicatos do campo. A participa
ción nos organismos representativos e 
de control do sector . 

Esixen ao tempo unha decisión so
bre os seguintes temas pendentes: 
Elaboración dun Plan de aproveita
mento dos Montes Viciñais en Man 
Comun en colaboración Administra
ción-viciños-sindicatos. A inmediata 
constitución da Comisión de agricul
tura de montaña. Abolición do siste
ma de xornadas teóricas da cotiza
ción da Seguridade Social Agrária 
para os labregos que carecen de man 
de obra allea e a substitución por ou
tro sistema que teña en conta as xor
nadas rea is. 

Non á suba da mútua (ou senso) 
_na proporción en que o fixo. 

Equiparación co sistema Xeral da 
Seguridade Social. 

Suba dos précios dos produtos na 
medida que permita afrontar os cus
tes. 

Entre oútras medidas. 

Por último foron aprobadas reso: 
lucións en solidaridade: cos traballa
dores afectados pala reconversión, 
cos parlamentários nacionalistas ex
pulsados do Parlamento galego é coa 
loita que están a levar labreg.os e sin 
dicatos doutras zonas do estado. Ta 
mén se leron telegramas de sindicatos 
de agricultores e gandeiros cántabros, 
navarros e vizcaínos . Facéndose logo 
un chamamento á participación dos 
labregos na Folga Xeral que se está a 
preparar en toda Galiza xunto cos 
traballadores ·industria is. 

Not~ : N~ Especial Agro da próxima se

mana publicaremos unha entrevista cono

vo Secretário Xeral Em(lio López Pérez, 

na que se tratan a·lguns temas que· aquí 

. quedaron pendentes. 



Traballador de artes gráficas. 25 anos 

-Cántos tetes ten unha vaca? 
-Creo que cinco. 

, - Cómo se chamaba o protagonista 
da série de Tv. "Dallas"? 

-Non sei ... An, si JR. 

Camareiro. 19 anos 

1.- Cantos ten? Non sei .. . tres,.' ca
tro ... 

2.- Jff 

Estudante de. informati ca. 22 anos. 

1.-Pois creo que c ito, ' non estou 
moi seguro, pero creo que cito .. 

i-O protagonista?, JR, vamos. 

r .. 1etalurxico. 30 anos. 

1.-Unha vaca?, catre, creo. 
2 .~Un animal, JR. 

Dependente de comercio, 53. anos. 

1.-Son seis os que ten, non? ou 
cito? 

2.-Ai non, iso non sei. 

Xubilado .da Renfe. 66 anos. 

1.- Ten catro. 
2.-Era, este ... J R. 

Traballadora ·nun.ha oficina. 22 anos. 

1.- Non teño nen idea. 
2.-Si os Ewing, J R. 

Empregado da Telefónica. 29 an_<:JS. 

1.-Ten seis. 
2 . .;,-JR-: -~-- '':'li' 

-...;.·. ) 

Parado. 33 anos. 

1.~Pois seis tetes en cada ubre. 
2.-:- Non, iso non sei. 

Ama de ca5a. 36 ~n'os: 

1.-Bo, por fa.vdr, non me fagan · 
perder ~tempo (vai_se.). 

Peón. 35 anos 

- 1.'__ Ten seis. 

ten tempo de histórias, ao,. mellar 
mira un cacho, pero non .... 

Traballador de imprenta. 17 anos. 

1.-Catro, normalmente. 
2:-JR. 

Deixaron as leiras e empezaron 
a sofíar con "Dallas". 

\ 
· Non é unha esaxeración dicer que 

unha gran ~ parte da povoaciÓn das v.i
las galegas é filia ou neta de labregos. 
E de. todas mahéiras o contacto co 
campo adoita a manterse aind.a que 
só sexa nas vacacións. Por. outra ban
da tamén é coñecida a enorme im
po~'tánc.ia de agro e duri animal como 
9 vaca dentro d_a econo~mia. gal.ega. 

· O•descoñecimento, a falta de coo
tacto. coa nasa r:eali.d.ad.e....máis .. próxi- · 
'ma é, se ~b·e, ~íñ'áís ' l~mentábe ( can~ 
dó vemos que a ·mer:ite das. ·persoas · 

. comezou a encherse qe ficcj óns, de . 
· fantasias simplonas. na.c;:idas alén do ·~ 
· M_ississippi. · ·· 

. ·Ás perguntas que: fixemos na rua 
non so.n unha .proba ·demostrativa 
disto que dicimos, pero si 0n exem
plo i lusfrativo de q.t,Je nos están a ~ 
convertir nuns estraños deritro da no~ 
sa. própria i:::asa. . ... 

2.-Ai non sei, e~ a yer-dade, como Por certo, unha vaca ten catre te-
di ,9. outr.o, · anda un a trabal lar e no.n . to·s. 

. Durante a m iña estáricia. por terras 
uruguaias puiden comprobar a 
grande forza que te.ñen os nasos 
paisanos naqu~las terras, aind_a · 
que como é sabido hai os tiras e os 
aflouxas que van coa hosa maneira 

·.ben _mantidos, porqu e puiden ver· 
, , que os rne.11.ores restaurantes, car

. nizarias,· panaderías, confitarias, 
·algun ·que· outro 'hotel e logo co-

de ~er que raras veces ~stamos de 
aco~do. Ouvillen a"' un gran ' mu si-. 
éólógo chamado .. Faustino- del Río 
(¡t:Je era un gran folclorista e aicia ···. 
que os galegas semente estábamos 
de acorde cando cantábamos nal
gun i;:'oro pcm:¡'ue é'.!f inábamos . .,moi . 
bmi; péro · de.spois _a- nivel . social 
sempre había .-diso~á-ncias; ·mal ou , 
be_n irnos tirando pará ad,iante-, _e 
igual lles pasa aos galegas que es- _ 
tán aló; hai u_nha casa de _Gali_z:a, 
un Centro Galega e un patronato 
·de c~ltura gálega que_ todas· sori · 
máis· ou menos diferentes. Jodes 
tiveron ·que , axeitarse ás circuns-
.táncias daquel país. . 

· --0 máis fiel a Castelao e ás suas 
itleas segue séndo ~ patronato -da 

. mércio en xeral, ir:i_<;lus.o ~er:npresas 
cie tr.an'sporte·, so~; p~opriedcide de 
galegas. Un dos pÍe119rE;J·s Sé!nató
rios de 'Montevideo ·e o da Casa de 
Galiza. A . ;nell0tt zapaiar'ia de 
Montevideo de cá,~z-ad.o ortopédi
cG é du~ berganti.i\án~ xa-que con
cretamente a xente de Bergantiños 
é a mellor situáda. :'.: -- .... ::~" . 
. . A1ide í pór .todos os Ce"ntrbs, co> 
mo o de Bergantiños e outras co
marcas de ·Galiza, todos, eles rami-

. ficacións de asociacións, d~ ·socie
dad~s galeg~s, e .q;:iei:>_<á_banse de 
1:noitas autoridades aéadéíl!icas e 
pQlíticas que . van .. l?or aquelas te
rras e son recebidQ.s, agasallados 

, como semideuses. F-anlles unha 
clíea' de promesas, éollen o avión e 
candQ algun de aló, ·ven -a Galiza, 
·vaiº visitar a esas pe,rsoa~ e dinlle' 
. que non as poden rece,berJ que es-
tán ocupados. Foroñ 'máis dun os 
que ~e contaron j-stó e din .eles 
que . a inda que un ha maior parte 
foron xentes la bregas que emigra- . 

. ~ 

ron e trataron de p'repararse para 

, doÜ.s discos; actuei con ela ,na C.a.-
1 sa de; Gali'~a e,. non se lle nota qu-e 
. naéeú · r:iQ~ Uruguai; natu r:a lmente · 

que ·é froitc:> .dé seu ~pa.i, tilló de -ga- · · 
legos, ós-· cajs cnnvh:rircin c'on Cas
elaó, a .quen lle debemos a semen-

. te do gale~uismos de L9tinoaméri
·ca. O mesmo diriá doutro valor 
que é Tóny·, Deseárez, outro gale
gu ista de pro : O doutor Suárez e o 
señor MeiJán,· que concr~tamente 
sorí ~s · qué · levan o Patronato. da 

· Cultura~·-Galegá. ·-·'_ <' '· 
· '-·1A · 1oh~" n~ó-rl: e"·doada, poís · t~ñen 
moitós-.. inimi~fos. Tamén diria ·algo ' 
de rV1a11ue~ r-..font'eagudo, un ciheas- . 
ta que está 'gastando-C:is seus ·ato
rros-. en· vira ·Galizá.:tóda f as v.eées 
que podé, para levarlles filmada a · 
Gatiza que non · coñeceron antes 

· de marchar, a Gal iza actual, moi- . 
tos .deJes quédanse aparvados e 
avergo.ñados de ter . marchado da 
sua terra sen coilecelá. ·_ ' " . 

· Onde mMs tempo' pasei foi _no 
Clube Social e Cult~·ral -de Bergán- · 
tiñds, pois ácjüela ~e-nte nas -t res 
se nía nas que áli éstlven . foi a que 
máis me · atendeu, , simplesmente 
por viver na su¡:¡ comarca, in~luso 
se me· entrego_u .unha -pláca en re
c~rdo da miñ~ estáncia de agrade- · 
ci¡n~nto por facerll~s unhas actua- . 
cións para os ve.llos q·ue -están no · 

, asilo. Ali dentro respírase ga leguis
mo ' e ·inci.uso .ágora está~ agárdan-

. do que · a· presidente da Xunta de 
Galiza lle~ vaia plantar un Carba: 
llo diant~ 1 do local so~ial; claro 
que o mellar ~ -bu.~ra das t'~ustÍa- . 
cións, ás. que x-a eles están acostu
rnados, pero din que anque desde 
aq úí ignoren a sua lab_oura, .todos 
os gal~·gos que pasen_por aquelas 
casas serán acolli.dos; pois eles o 
que queren é s~ntir un pouco o 
ar da terra . · 

-Cultura-Galega, xa que os. seusdi
recttvos son 'auténticos galeg.uistas. 
Tamén as "outras institucións se 
sin.ten galeg~~ p~ro estan máis so- ~ 
metidas . ao españolismo palas cir
curistánciás do idioma daquel· P.a.ís 
que coincide co idioma oficial es- -
paRo.I e non lles queda i-ryáis rel_lle
dio porque teñeh que estar ·rela
cionados directaménte c¿a embai
xada, qu~~ hoxe ten aires--democrá
ticos~ peró todos saqem~s as cir
cu nstáncias do pasado: Asi ho(<e_, 
dentro po que cabe, puiden ver 
como se "r~n0-varon ; 3·s -s(mbolos de . 
Galiza ~ como . faJan galega 9berta
rn.ente 0$ que estaban reprimid_OS e~ 
os que se sentian acomplexados co 
idioma, qüe eran ba.stantes. 

ter · ali a .Gal iza ben representada e · 

· Tamén ~ai un : bergantiñán de 
Brantuas-Ponteceso, chamado Xo

. sé García, que quer por todos_ os 
mel as facer un museu galega en 

Durante o tempo que estiven en 
_ Montevideo vin chorar aos galegas 
que levan aló moitos arw~, sim
pl~sme.nte contándolles cantos e 
cantándp_lles . algunha foliada. 
Ac¡uela xente ten. fame d.e Galiza -

. ainda que fisicamente todos están . 
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que lles doi moito que as nosa·s au
toridades no fondo -da sua cori
'ciéhcia ds miren como a üns _emi
grantes ·simples; can(fo ' e les 'no .seu 
tanto fixeron máis por Gali~a qúe 
moitos dos ,,.qu-e· quedaron aqui, e 
que se alguns deles non _puideron 
cn'egar ' a oncie qú'6cero~, hoxe te
ñeñ aos seus tillos e' aos seus ne-' 
tos talando ~ escrebendo. gal~JJo, 

· cantando, bailando e tocando as 
gaitas COrf!O se naceran en ·Gali.za. 

. Coñetin un home ch~mado 
Pepe Fernán_dez, que dirixe o_ cór_o _ 
do "Centro Galego" .. e · que ade-

. mais ter:i unha tilla, Cristin'a Fer
n.ández, que hoxe é un ídolo en 
Lafinoamérica co seu léma "Fale
rnos _Galega", acaba · de grabar 

ESPECIAÜZADA EIV LIBROS 
GALEGOS E PORTUGUESES 

';tJ . 

. PRAZA DO LIBRO 
. Tfno.: 26 63 77 CORU~A .. 

· MÓntevideo, e xa _está recebindo 
rnoitas causas da . nosa_ terra co 
gallo de que os" galegas que nace
ron en Uruguai e seguiran ·nacen
do coñezan os apeiros de labra_n
~a e -.. enseres~que util_iz~ban _os se'us 
abó's. Se alg_uéri se quer pór. en 
c::o.ntacto con el. 

18dejulio2111 · 
Tfno. 40 27 39 

Eu como galega podo decir que 
viñen admirado daquela nasa xen- · 
te que despois.de tantos anos máis 
ou menos trasnoitando, se lle vexa 
aq uel ar de . galeguismo, que moi
t os dos que estamos e_!l Gal iza pre
cisábamos para nós. 

CAR LOS O X ESTAL 
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Xavier 
·Suárez ~V ene.e, 

conselleiro 
de Sanidade 

Xavier Suáre~ Vence, 
~ Conselleiro de Sanidade 

e Consumo da Xu nta,·.explí-
canos nesta entrevista 
cáis son os_plans desta 

consellaria, chamada a ser 
unha das máis im.portantes 

da autonomia; 
cáis son os motivos 

de tanta campaña de pu-
blicidade e, entre 

outras cousas, cómo 
éstán as transferéncias. ' . 

Transferéncias .que preo~upan · 
bastante aos traballadores. · 

u Non se me pode· acusar de 
non facer aguelas .coasas 
P-ara as g¡...;;;;;;.;;;.tJ...;:;;...e _____ ~-----::---
non teño· comP-eténcias'' 
"Cál é a j:Je>lítica sanitária 
do seu de¡lartamento? 

. Empecei apresuradamente a facer 
ri1oit~s causas ao mesmo tempo e, ás 
veces, desordenadamente; aqui incluo 
un elemento de ·autocrítica. Po'r qué? 
Porque' cando cheguei á consellaria 
había doce ou trece' homes e hbxe te
ño unha estrutura..cun equipo directi
vo co que se pode empezar a trabq
llar. 

Polo tarito, primeira etapa: prepá-
rar a maquinária orgqnizativa-coa que 
hai que instrum erit~lizar as ideas que 
un ten, engrasar a maquinária, ~igo 

-·~ 

pública que non se ve: o control sani-
tário, aparte dos controles san itários 
que teñen · os galegos. Tarrién moder
nizámos os melas, sobretodo os apa
ratos científicos qúe fan as análises. 

Véselles moi satisfeitos do programa 
do tétanos ... 

Cando lle perguntaba á organiza ~ 
ciórí . medica · polo tétanos, dicíame: 
todos os anos se vacuna xente, hai un 
'.;Oteo .. Pero en -Gal iza segu ia mor ren
do xeflte do tétanos, _cousa _ que non 
ocorre no norde d~e Europa. 

Por iso empezamos uh programa 
. de saúde púbJica.·_ 

l"Jon se lle pode acusar de que ~ 
único que fai a consellaria é pub-lici
dade? 

Claro, naturalmente; a crítica vai 
existir sempre. Perq un empeza polos 
camiños a facer traballo e as cousas 
gostan ou non gestan,· e hai que ter o 
séntido .democrático para ace.itar as 
críticas. Pódese. facer esa crítica. Pero 
nós vacunamos a 800 mil galegas do 
tétanos. Números cantan. Vacunámo
los uti lizand~ exclusivamente meios 
próprios. Ninguén pode criticar que 
se vacunen de tétanos a oitocentos 
mil· galegas. 

Hai outras campáñas dande o _ris-
eu. co de acusación pode ser pior, .como 

Encontreime con duas grandes E..: evidente que o éxito do progra- a do tabaquismo; ainda tendo en con~ 
ma estribq nunha acertada exteriori-

. vertentes. Prinieiro coas transferén- ta q_ ue o tabaquismo' é a primeira cau-
zación, cun problema: pégalle· un cor-

cias que xa Hñ a e o proceso de nego- · · · sa de morte precoz, segundo a O.M.S. 
te ao tétanos~ pero ~ai que ter logo · 

ciación co INSALUD ¡_¡ ue, desde lo - , , . . . t. . t'f' :Nós ternos que empezar, digan .o_. 
¡ un pe tecnico, organiza 1vo e cien 1 1- - . - · , · 
go, no mes de marzo estaba. absoluta- , f· : bl . , que drgan, estes programas de saude; • · ... · ~., ......... "Wri<t~do ro:0 sq.ue e o. que at que o pro ema , . , . . . 
mente parad-o, tanto por parte da aa- .,_ . ~ r--:::.: --, C' . ,_, '"~ ~ . son tlf.JICos daqueles par ses que se dr~ 
:-ninistración central como da comu: --_. pr.ogrese O.U non progrese . .,,.J .... :_- ., ..... _;

1
: ·~"feréncian QGS _subgleser¡l,V¡QJ,vidos. Eu _() 

. nidade autónoma. E dicer! eu non podo dicerlle á LjUe npn; podo -organizar é un hosµi-

r .. Jo campo no qwe ternos compe
téncias, no campo da saúde pública, 
preferin ver as caréncia.s básicas da 
comtrnidade autónoma. E; asi, co- . 
mezamos a . face-r · programas e facer 
accións sanitárias, intensás, extensas 
e importantes que habia que atacar e 
sue nunca se tiña'n. ataéado. 

xente ílUe se vacune sen que por ab.~.i .- tal, xa que non teño competéncias; as . 
xo haxa .unha organización moi ben compeféncias que t~ño son . no ámbi-
_disposta. Haxa vacuna ; ~eringas, to da sapidade pública. E aí donde se 
etc... inscreben, estes programas. E o que 

Nó~ Vqcunamos en 35 dias máis estamos facendó . A min non se me 
xente _ que -ao rnellor en trinta anos pode acusar de non · facer aqwelas 
se fixera. - cousas para a~ que non teño compe- · 

Dicer ·tamén que empecei a cam- · téncias. 
paña, xa que a min . góstame cum-

Asi naceron programas como o do prir os compromisos parlamentários. Cómo está a negociación das transfe-. 
réncias do INSALUD?. tétanos e están nacendo ougr9s como Houbo interpelaéión do PSOE no' 

o do _tabaco, o da do'nación de rins, o parlamen:to con relación a este tema, 
dÓ bócio... . e déronme a confianza para levalo 'a 

Ta mén ha i ·outra parte ·da saúde cabo . · 
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Ternos a obriga poli'.tica; moral -"e · 
institucional de desenvolver o estatu
to de autonomía deica os límites que 

~~, 

.e~tá escrito, -e no Estat~~é,¡:;i t.ia.s~ · probÍemas demográfi-
crita a asunción -do Instituto ' Nacio- cos, de dispersiOñ·c:fa·-po_voación, cli-
nai da Sélúde PúbÍica. Cando chegu~i, ma~olóxicos, qúe auníen.tan .-;c'Gste __ _ 
no mes de marzo o temá estaba pra- da situación sanitária que, por certo, 

·' ~~ti'camehte.· parad;. ¿. nivel de papeis. ten unha malí~ima infraestrutura de 
~jEmpecei'a_s ·prinieifa~ negociacións no , saneamento. E i'ncríbel que cidades 

. mes de abril. Ás r~unións que fixe- como Pontevedra e como .Vigo non 
mos saen, a unha méclia de tres serna-· teñan nengunha depuradora. 'Ponte
nais ininterrumpidamente a qistintos vedra _está ecolóxicamente destroza
niveis. Naturalme.nte un proceso difí- da, · é .un vertedeiro. A pele de Galiza, 
cil. Eu vexo as transferéncias desde como dicia un amigo, está suxa. To-
dous léldOS, xa que a-s viyin desde O das estas Causas SOn más para a saúde 
Goberno ceritral .cando estaba en fv'ia- pero ... enfermedades terceiromundis-
drid ' no ano 80 en obr¡;¡s públicas. tas non as hai, a inda que s.i ' hai en-

Eu sei moi ben que. nunca me vai quistadas enfermedades endémicas 
vir· un INSAlUD re!1dábel d_o ponto importantes, como o bócio, por pór 
de vista económico. Non son utópico un caso. 

"e non podo demandar do Goberno Tamén hai situacións difíceis de 
central milag(eS, pero teño a obriga tipo sanitário público, nos servícios 
de non ser tan audaz politicamente e de res·taurantes, bares, escolas, etc. 
tan ambicioso (xa que o lnsalud é un Par-a isto gostaria ter ax-entes sanitá-
área de poder t~~ grande nesta terra, rios. 
pois que conta con 14 mil funcioná- Em Galiza tamén acorre que non 
rios} que a miña audác_ia non pode estamos culturizados desde o ponto 
ser unha incoilsciéncia política, e te- de. vista sanitar io. E por isto polo 
ño que. procurar que o proceso de ue empezamos programas como os 
transferéncia se faga no aspecto polí- do tabaco, 'limpeza . Programas que 
tico da forma máis sosegada e institu- hai que empezar, ainda que digan que 

-cion~I posíbel, como está sendo; eu é o único que fai a consellaria e nos 
·nunca saio aos periódicos falando do acusen de-. facer propaganda. 
tema das transferéncias. Ten saído al-

Pero tamén se debe ás condicións 
de vida. 

gunha declaración, como cando dicia 
que Galiza n'on queria as transferén
cias e non lle contestei. 

Pero teño que procurar que as 
transferéncias veñ·aQ, de tal maneira 
que me garantan a funcionalidade do 
.sistema. Non p0do receber unhas 
transferéncias onde están hipoteca
dos os presupostos dun ano coas dé
bedas do ano anterior; onde non hai 
plantillas orgánicas do persoal, onde 
non hai case critérios de superviven
cia dunha empresa en quebra. Non 
podo admitir unh~s transferéncias 
asi, a inda que comprendo que o tema 
é difícil, que a empresa está en que
brf} en termos xerais. Pero non podo 
fabricar todo para: odia de mañá, co
mo pasou no_caso catalán. 

Sen nengunha dúbida. Hai unha 
íntima ·relación entre o desenvolvi
mento económico e o sanitário . Por 
exemplo, o bócio . resólvese con co- J 

municacións que permiten a chegada 

A(nda que o proces0 sexa difícil, 
estamos ·traballando nel, pero hai di
ficuldades e_conómicas para asumilo. 
Non paramos o proceso nen un só 
momento e, naturalmente, ternos a 
intención e a· satisfacción de asumir-o 
INSALUD, pero cuns mínimos garan
tidos .' Sen eses mínimos non o irnos 
receber. 

Teñó entendido que sobre este te
ma xa tivo algunha reunión con sindi
catos. 

·Ti ven· un ha reunión con r1/i anoel 
Mera, da 1 ntersindical que é o comi
sionado no 1 NSA LUD en Madrid por 
esta central, e ainda que non me po
do pasar na información, xa que, se
guindo a política institucional vou 
.informar a fond0 no parlamento que 
é onde se debe facer, podo dicer que 
estivemos comentando distintos as
pectos, xa que el tiAa información de 
1\ll.adrld. Exp_liqueille · tamén cál era 'a 
posición da Consellaria, que 9om
prendeu perfeitamente, ainda que 
creo_que non está de acorde cqa . nosa 
política sanitária, afirmando que no 

·tocante ás Úansferé.ncias están na no
sa dirección, e que tratarían de axu
darnos para c;¡ue o 1.NSALUD Vifiese 
en-:t ondieíóns¡de·funcionamento nor
mal para Galiza. Esta é un~a postura 
que agradezo e espero tamén que o 
grupo parlam-entário me axude; como 

· xa o está facendo noutras causas.. 

Cómo ve a saúde dos yalegos? 

Nos ternos ·o s dados perfeitamen
te eodificados, pe(o podo di'.cer. que, 
en termos xerais non está a nivel de 
subdesenvoh.iimento, como se di ás 
veces; en absoluto ... Diria que está 
nunha situación intermédia . Eviden
temente . non está nunha situación 
a va rizada e • te·n. · un has i'.dif iculdades ' . . 

de produtos e unha mellor nutrición. 
Nós estamos onde estamos a nivel 

económico, e a nivel sanitário esta· 
. mas no mesmo nivel. Pero falta unha 
conciéncia xeral. Criar esta concién
cia é unha obrig9 da Xunta. 

A min dicíanme que os galegas 
eran moi pasivos para isto, cando em
¡Jezamos a campaña do bócio . Eu re
plicaba que era razón de máis para 
acertar cu nha resposta. 

E a saúde mental dos galegos, có
mo está? 

Nestes momentos as nosas compe
téncias son absolutamente preventi
vas. Tampouco o lnsalud e o INSf\JA 
teñen competéncias neste tema. 

Nós criamos, cando o Consello 
Galego da Sanidade, unha comisión 
de saúde mental. A nosa filosof ia 'no 
tema é facer unha asisténcia progre
si.sta. r\Jon eremos nos manicómios, 
non eremos nas institucións pecha
das. Pensamos que a asisténcia ten 
que chegar á casa. O enfermo mental 
onde mellor se restabelece é no seu 
entorno familiar, amical e social. Nós 
estamos abertos a unha psiquiatria 
moderna (moderna que sexa boa), 
·onde haxa unha participación colec
tiva da sociedade no proceso de resta
belecimento mental. O problema é o 
da coordenación, xa que os recursos 
teñen plans distintos. 

N'a sanidade se mµre estivo marxi
nádo tanto o paciente · como as insti
tucións; Teñen · r:>lans de colaboración 
na sua consellaria con sindicatos, 
Goilsello Ga lego da Sa ude, etc.? 

-
A min fastídiame mo'ito pór o eu 

por diante, pero· teño que dicer que 

/ 

· eu fun o primeiro en empezar unha 
colab0.riació.n'. instituciona 1 cos axun
tamentos. Empezamo.s ·cos ·gfiaffdes Xíll 

que, para min, son unha forma de 
participaciór:l ·democrátiéa (tamén os 
sindicatos). Empecei polos grandes, · 
que é onde hai que coor.dena_r máis. 
Os recursos, dependan de quen de
pendan, deben de estar coordenados. 
lso é o que pretendo. 

Os sindicatos até o de agora parti
ciparon -pouco, xa que non hai trans
feréncias do INSALUD. 

· A. EYRE 
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"Se non facemos a reestruturación naval 
non nos de ixan entrar no mercado comun, 
e se non entramos no mercado comun, 
despois non se pode dicer 
que non podemos sair da OTAN", non eran 
palabras dun nacionalista, non. Ouen as 
pronunciaba era un Conselleiro da Xunta 
despois da presentación 
do Libro Branca. E ia máis alá: "no sector 
pesqueiro a reconversión estana 
facendo ca amarre da frota". 
Mentras tanto, o "yaleguista" delegado do 
Goberno, señor Garc(a Sabell afirmaqa 
que "a reestruturación do sector naval non 
ten nada que ver coa pol(tica". 
Pero alguns pesoistas como o gobernador 
de Pontevedra e o xa tristemente 
célebre palas suas declaracións 
alcalde de Vigo, achacan todos os males" 
aos intentos desestabilizadores e aos 
alborotadores pagados". Máis ou menos o 
mesmo que no franquismo, só que daquela 
tamén moitos compañeiros do seu 
partido loitaban por conseguir 
me lloras socia is e poi íticas. 
O Libro Branca da Xunta, feito por 
profisionais independentes e asumido polos 
reitores económicos da autonomia, aoque 
seguro se lle poderán facer cr(ticas, 
desde o campo nacionalista sobretodo, ven 
pór á luz do dia moitas cosas que se viñan 
dicindo e que eran calificadas 
de "radical nacionalismo". 
'Afírmase a dependéncia de Galiza r,espeito 
ao resto do estado, o expólio 
das matérias primas, dos cartas dos nasos 
emigrantes, que permitiu medrar 
e industrializarse a outras zonas. Ponse de 
manifesto a industrialización irracional 
que se fixo en Galiza ,e cómo se .~ . -
instalaron indústrias de enclave que 
xeraron moi poucos postas de traballo, sen 
criar un ha infraestrutu~a ao redor delas, e 
só para explorar os nosos recursos 
primários. E tamén se afirma 
que a ·indústria criada non ·está asentada 

ne_n planificad_a na nosa realidade, 
criticando asimesmo a concentración 
en zonas·. 
As análises fanse coas. cifras oficiais 
e, segundo estas cifras, que o PSOE, como 
tamén se recoñece no liqro a inda 
que solapadamente, manipulou, omitiu, 
sesgou e mudou ao seu antollo, 
o sector naval galega non necesita a 
pretendida reconversión. "Nen o Goberno 
de Galiza, nen o pavo de Galiza aceitan 
nen poden aceitar estas alternativas 
baseadas na desertización 
industrial", escrebe o vicepresidente 
económico do Goberno autónomo 
señor Mella. 
lso, desertización é o que se está a 
producir en Galiza, a( están os números 
respeito ao paro, facilitados tamén pala 
Xunta: en Gal iza o paro medra o triple que 
no Estado español. 
Fa lar de reestruturación non é máis 
que cinismo. Nós non vemos nen un 'só 
sector reestruturado, a criación de novas 
actividades produtivas, a apertura 
polo tanto de novas fábricas, 
~ remodelación prodlitiva das existentes, a 
criación de novas pastos de traballo. Só 
vemos a desaparición" de empresas, 
a redución doutras, ·a perda de milleiros de 
postas de traballo directos e 
outros inducidos. 
Pero vemos ademais, e o Libro Branca 
demóstrao, que_ist6 non se debe 
a outra causa que a "unha decisión polítiea 
do Goberno socialista". 
Galiza, Astano nos grandes estaleiros 
e Asean nos pequenos, serán quen paguen a· :w 
crise.do ca13itálismo. En puras análises 
económicas, ao revés do que · 
pretenden facer crer o 1 N le o Goberno, 

·non haberia que pechar nen despedir 
nestes estaleiros. Astano ten 
mellares condicións que calquer outro 
estaleiros do estado. O mesmo pasa 
con Asean na sua categoria. 

Este último ten adema is en carteira cerca 
de vinte barcos, que non Se contratan 
por falta de financiación. Poda que cando 
este reestruturada a plantilla se axilicen 
eses contratos. · 
Pero é · m~is, segundo o Libro 'Branca da 
X.unta, o Goberno español non ten 
en canta para nada nas suas análises, as 
perspectivas mundiais para o sector naval.~ 
A inda máis, párase nas suas 
prev-isións, pode que ~deliberadamente, no · 
ano 1986, data en que ese sector vai -
rexistrar un auxe en todo o mundo. Como 
dicia tamén o señor Mella -,--callemos 
palabras suas para que non se nos tachen _de 
radicais-, "-hoxe podemos estar _ 
·desmantelando esta le iros para logo, derijro 
de pouco, ter que construir outros novas" .. 
Pero ainda hai máis: qué pasará 
se Astano contrata hoxe barcos? As 
previsións do INI só son até 1986. Pois 
nese ano, moito.s cfestes barcos 
ainda non estarian rematados. 
Pero o PSOE está empeñado en facerlle a 
r.eestruturació.n ao capital; a·inda que iso si, 

· carregándolla a Galiza, que 'segundo 
ás suas-análises é onde menos 
custes politicos lle vai t~r. 
O PSOE de Gal iza, e moitas veces UGT; 

- están boicoteando toda sa ítja, todo estudo 
e todo intento de unidade e de traballar 
en conxunto. 
Non participan na Comisiqn .Cidadana do 
Ferrol que elaborou· unha alternativa global 

·para a reindustrialización da comarca. 
En Vigo nen sequene deu logrado 
facer unha comisión cidadana. O PSOE 

.'oponsé-re o Pe; que nesta comarca 
está levando todo o prota§onismo, tamén; 
nestes momentos; pretende deter a 
constitución-da ccmisión, pois que, de 
criarse, o seu. protagonismo 
quedaría mermado. 
Entretanto, as centra is sindicais non lle dan 
dado unha saída rápida, contundente e 
unitária ·, no que se poda, aos problemas. Os 

obretros dos diferentes centr<;>s andan 
despendolados e sen coordenación, facendl 
accións ao tuntun. As ~entr_ais sindica.is 
non queren entrar nas ·fábricas a fa'Cer 
sin.dicalismo, xa que sindicalismo é dirixir 
~ loitas obre iras. Deixan que sexan as .· 
próprias facterias, os comités de empresa, 
os que decidan e encaucen a sua loita. 
Asi, en Vulcano está levando a dirección da . 
loita un ex-concellal franquista, Sangabriel., 

·Salientar neste campo sindical a derrota , ~ 

de UGT e cc.oo.·en Astano, ond_e S'áiu 
vencedora a proposta de accións presentad~ 
pola 1 NTG, tendo as outras propostas 
25 votos. Foi a primeira vez que non saía 
adiante unha proposta por CC.00. e o 
comité de empresa. Ldgo as duas centra is 
estatais nen sequer qui-xeron entrar na 
comisión que se encarregaria de coordenar 
as accións, deixando á 1 NTG e a USO sós. 
Afinal, en vista do éxito, 
tiveron que se sumar. 
Tamén o peche patronal ~e Astano 
era unha trampa para a INTG. f\Jisto da 
reconversión hai moitas trampas, 
pero a máis grande é sen dúbida analizar a 
reconversión sectorialmente, pois que · 
sectorialmente o ~stado español 
obrigounos a producir en determinados 
·sectores que lle conviña, e gardouse para si 
outros que lle interesaba. 
0 .plantexamento contra o 
desmantelamento industrial, aoque lle 
chaman reconversión, ten que 

ser conxunto. "~-ü~"-" uSiGf..,.1 q<~ .. "',~ 
Se1arnalizamos globalmente a situación, 
atopámonos que Galiza non ten por qué ter 
crise industrial, xa que te·n todo por-facer, 
non ternos produción industrial. 
Gal iza ten que negociar a sua 
reindustrializáción, pero en conxunto; para 

. lograr esta negociación non queda outra 
fórmula que a presión: a folga xeral xa. 

A EYRE 
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Cifr?~ cantarJ: e d~nhas supostas perdas a ganancias 

ASTAN O: 
-non h~i razóns para pechalo 

Os dados e as afirmacións feitas por memb.ros 
da administración con relación a Astano, quedar;i neste informe 
contrastados. · 
i'Jel preséntase unha visi.ón "real" da facto-ria galega, e bátanse 
para abaixo as teses que propugnan.o peche da ·factoria; / 
xa que segunpo a lntersincfical" os dados en que se basea Pedro , . 
Sancho son manipulados; sesgados, desviados ou omitidos, 

' segundo a conveniéncia". Afírmase que isa dos "critérios 
estritamente empresariais" non teñen náda de verdade. 

tación úniéo do INI na División Na
val. 

Así, en 'tanto que as ventas de 
Aesa aumentaron en 1982 respeito 
ao 81 nun 65' por cento, as de Asta
no disminuíron nun 45 por'éento. 

Desde a publicación destas mani
-~ festaciÓns de desvío de barcos para 

· Para a 1 NTG de Asta no, o que pre
tende o Goberno coas declaracións 
soterradas, declaracións que trouxe
ron unha repercusión negativa a nivel 
mundial para a factoria, é illar a Asta
no do conxunto do sector, repetindo 
o esqueí!la de Sagunto no caso da si-

· Aesa, a 53 técnicos e directivos de 
Astano ténselles proibido expresar 
opinións profisionais. A censura che
ga até a un parlamentário autonómi
co, enxeñeiro en excedéncia de Asta
no. 

·Alternativa 

. derúrxia. 
A situación. da crise da indústria 

naval xa é antiga, pero non son os 
traballadores os responsábeis desta 
crise, senón os.gobernantes, que igno
raron o problema non articulando 
nengún tipo de medidas: 

Xa daque.la, en 1973, os traballa
dores fixeron xestións tendentes a 
chamar a atención sobre a incon
gruéncia do triunfalismo.. daquelá 
época. 

A cifra de participación do Estado 
español no mercado mundial baixou 
do 4, 1 por cento ·no periodo 73/81 
ao 1,6 por cento no ano 82. 

·) Esta bruta 1 perda de preséncia do 
Estado español no mercado mundial 
débese á caréncia de protección esta
tal dos estaleiros; asi, mentras o má
ximo de subvención á produción se 
situa aqui nun 15 por cento do valor 
da construción, en Europa manteñen 
un promédio de subvención dun 30 
por cento; aparte doutras axudas, co
mo bonificación no tipo de interés 
dos créditos, maiores prazos de amor
tización, cobertura_ na inflación dos 
custes, etc., sen esquecer os plans de 
reconversión interna e· as sLlbvencións_ 
aos desguaces. 

Hai que ter en canta tamén o que 
representa o sector- naval dentro de 
Gal iza e Astan o dentro deste sector. 

As perdas non se deben aos ex-
cesos de plantillas -

Segundo a 1 NTG de Asta no, as 
perdas non s.e deben ao exceso de . 
plantilla, país que é sabido que, no 
produto ·final -o barco-, os suminis
tros, traballos, servícios e outros gas
Jos exteriores su'peran amplamente o 
50 por cento, tendo a man de obra 
· Llnha importáncia menor que noutros 
sectores industriais. 

cións que,., as da redución de plantilla 
e salários. 

No caso de Astano, como se pode 
comprobar observando a canta de ex
plotación do ano 1982,· existe no 
Debe unha partida duns 93 millóns 
de pes.etas derivada dun falido -e po
lo tanto allea á actuación produtiva 
dos traballadores- que levaría a que 
o resultado da explotación antes de 
falidos e gastos financeiros fose posi
tivo por un monto de 5 90 millóns de 
pesetas. 

Os pactos da Castellana, primei-· 
ra reconversión 

Os traball'adores víronse obrigac;los 
a cumprir os. Pactos da Castellana, 
.a inda que a 1 NTG se opuxese no seu 
momento. Po·r estes pactos fóronse 
red ucindo as cplanti Has· dos· estale1rós, 
sobretodo de Astano. A isto coadxu
varon ·as baLxas vexetativas; de nen
gun xeito cubertas. Desde o ano 
1975, non entraron en Astano máis 
traballador.es~· e causaron baixa na 
planti ll·a prin.é:ipal 1.1 OO. 

Por outra banda, o sobredimen
sionamento . estaba parcialmente co- . 
rrexido no caso de Astano, xa que 
dun total de 2.650 'traballadores· nas 
compañ·ias .auxiliares paso use a _tan só 
80, incluído$ ,_ nos acordes do sector. 
Neutros estaleiros de fóra de -Galiza 
inclufronse a 2.000. 

Hai ·que criticar tamén a. rer]Úncia 
á inver$ión : de fondos públicos, que 

· l.evou consigo o aban~fono da teorii'.J 
de diversi~(cación do est~leiro ., qu.e 
es~aba orientp~.f?r) fh :'l<f,V:~~. ~~;!yi~~tj~_s 
e prn·d utas. -¿s: 

Ademais resaltar que un problema 
fundamental é o financieiro, xa que 
nas cantas dos grandes estaleiros son .. 
tNPgr~-\l~·c::c~[Wtti lo é"'teñeff significado 
64.385 millóns de pe-setas_ñq pét-Tóéi3 
76/82. Obvio é salientar que esta ven 
senda cifra de negócio para a banca 
privada. Ne~g~n pedido 
· -Os resultados de·· explotación; an- / Desde outubro de 1982 Astaflo 
tes de gastos ·financeir6s,· para o co~- rion tivo . nengun no1.10 contrato, ~,a 
xunto Astano-Aesa foron, eri Úl82, ¡:>iores, da· plan .de c~nstrución , ~aqLJe-
de menos ·f.785 rliillóns de ' p·eset(lS, la época . eiimin.á~ronse dous parcos,, e 
en tanto que o resultado neto corre's~ ~amén: ur:i.h<;i,. platafprma · ,petrolíféra 
pondeilte -resÚltado de -ehgadfr gas- xa contratada que se deberia com~n-

' tos financeiros e resultados extraordi- zar a facer·· en O!Jtubrc;) do ano 83. 
~ários (alleos, -pois, ·a actividade dos Para máis, :a.única construción en car-
estaleiros·)-· acadou a cifra de menó's teira ,est(sendo abordada sen contr~" 
24.500' mil lóns de pesetas. to· e sen 'financiación: 

. ! ., •. . .. 

Estas cifras -son ben elocue1_1tes e Os p(óprios directivos de Astano . 
~ ' - : J,,:, ' • •• • ~ • 

poñen de ma,nifesto que a solución manifesto/on que agluns contratos 
ao problema das perdas dos grandes foron q~~viad9s a Aesa, por decisión 
estaleiros require moi o~tras solu- exc!usiv~:m.ente do. 'centro de ·contra-

f't'-~}BJ "9rQ 1R ~J-1 x~~JWPc:f'ríl :Jq;I~~ •. F Jt~ §~ ~sv r5l~8t1 . 

Un dos grandes males de Astano 
é que ten entregada a sua capacidade 
comercial, a sua entidade e a sua ima
xe, no centro de decisión Astano
Aesa con claro benef ício para a se
gunda. 

para a comatca 
deFerrol 

Astano precisa unha produción 
inferior (para alcanzar o ponto 
morto) qué outros éstaleiros 

Parece claro, ainda polos estudos 
feítos pola Administración, que As
tano necesita para alcanzar o ponto 

- morto (~quilíbrio entre ingresos e 
· gastos) un ha produción . inferior á 
doutros estaleiro~ -grañdes, froito dos 
seus menores custes fixos .. Esta argu
mentación non poc;:le pois fundamen
tar nada "tecnicamente" contra Asta
no. 

Non pode explicarse entón sob os 
presupostos deste critério, cómo per
maneceriañ outros estaleiros cunha 
marx.e bruta inferior á de Astano. Pe
ro a inda asi, este critério tam~n mar
xina outros parámetros igualmente 
válid·os, xa que a · marxe bruta tamén 
depende tanto dos ingresos como 
dos . cu_stes ; vari-ábeis, e estes tamén 
son menores en Astano. 

f 

Unha alta tecnoloxia e unha 
gr'arí ver-Satilidade 

Ainda que Astano funcion a como 
tal desde l941·, as suas actuais insta
lacións · foron ·'móntadas na década 
dos 70 para facer frer:ite á :éarteira de 
pedidos entón ~ex:istente, cunha capa
cidade mundial .recoñecida. 

~Javos sistemas de mecanización e 
automatismo son moi recentes en As
tanD. 

A comarca do Ferrol ten unha 
das tasas ·máis elevadas de 
desemprego do Estado español, 

-contando con má is de 17 .000 
traballadores en paro, 
a meirande parte dos cais non 
cobran subsídio úe desempre~o. 
Diante desta si.tuación, criouse 
unha Comisión Cidadana 
para pór reméd io a esta 
situación. f.Jela están todas as 
forzas sindicais e políticas agás 
o PSOE. 

Esta comisión cidadana elaborou un 
plan de Reindustrialización da co
marca, exposto xa nestas páxinas 
exausti va mente. 

Neste plan contémplanse medidas 
polfticas e técn icas para a diversifica
ción industrial, un plan de relanza

~ mento económico, medídas financiei
'" ras _e creditfcias, asisténcia técnica e 
. medidas de protección aos desempre
c gados. 

Todo isto para manter como con
dicLón inelud fbel os postas de traba
llo e sentar as bases do desenvolvi 
mento económico da zona. 

Asi·, c9ntémplase un plan de rees
truturación da mariña mercantft. Un 
plan de reestruturación da frota pes
queira. Unha ·polftica comercial máis 
agresiva, ampliando e diversificando 
os mercados existentes; m.edidas de 
protección do mercado interior, sa
neamento financeiro das empresas; 
protección dos centros de reparación; 
medidas de estímulo á diversificación 

' Non noubo próduto feho en esta
leiros que non o pudera facer Astano, 
e a( están as perspectivas diversifica
doras recentes, que agora se preten-
den malograr-:- _ . produtiva e á promoción industrial; 

Estas instalacións están na mesma potenciación do subsector da indús-
situación en canto a posibilidades de - tria auxiliar e integración produtiva; 
transformación das · sistemas produc- realización de auditorias nas empre-
tivos. Hai que ter en canta tamén que. sas. públicas galegas, mantimento da 
0 tipo de contratación previsto nos capacidade de produción; criación 

dun organismo xestor e coordenador estudos do ~oberno respon~e aoque 
é tradicional .tanto en Astano como das empresas do 1N1 en Galiza; desen-
en /::\esa-Puerto -f3eal. - · ·· v?,lvimento ;ecnolóxico e potencia-

,•~?et>€v{h_a-i~Jnáis, . a$1i.I. c,t!Jais grades de . ~ion comer_cial. d 
" · ,. ·' . ·· J "~' · ·, ·. - · · · AS; medidas ·-contempla- as para -as 

Astaµ~, previstas para- gi:andes .bu-'· · ··· . '_\ll~·": :•· . :_;., ~~ · ., .. -ri.T · · . , 
ques, ~"fan posíbel a construción si . .: empresas aq SE}ttor n_on U/.!f1Jl~9-"'f ito 

.: lt d , · b d · 'º-· das expostas noutros traballos ·sobre mu anea e varios arcos _e~ me:n0r ' , · , ·· ; !' · .-

t - - · d 1· t·i·d · d este· tema, recollendose tamen med1_-amano, apo1an o ·:.es. a versa 1 1_ a e .~ ~. ·~ - . 
··· · t. · - - ..:1 · - . das para un_pifan de re.lanza mento da coa .grua · por ICO / Sen ;por ISq _llle!Xar . ., . .., .. ·· . · ,. o:· ,, . . 

d · - ~ · f. - t · d 'b 
1
· -·· ,-é-.t-. zona - cori medidas ,,cs:mcretas, as1 e ser a ac m:. 1a ren a e e comp - 1- : . ,.,, -. .. , · 

· · comó med1pas de prote.c1on aqs .·de-ti va. 
· Tarhpouco a afir~ádón de que o· 

esquema Puerto Real-Ses.tao-Se.villa 
perf!1ite· cobr.ir toda a gama de -:cons·
trucié>'ris e vál.ida, ' xa que o mesmo· 
.. ' ' "'); 

acorre_ con c~~quérbutra conbinaci<)tl 
éqn Astano.por:. médio ..- . _,; - _'_:;:. 

Polo tánto, só desfgnios. poli'tiéós 
partidários podeñ ~xplicar ·que Astp-
no _estea:en pedgo ~e peche. ·· 

sempregados · e de reparto ' de ~mpre-. . . ... .. _ ( 

.gó. './ 

·· Con,clu sións 

. Cqmo c;onclusiÓn de Programa Po
·Jít:i.c;o Reivindlcativ.o ,. que.r:ernos . sa
li~ntár as liñas· de acció~ que, a.o naso 

· xüício, s.Qn prioritárias, e .~~onstituen 

o fio condutor do mesmo: 

-A Comisión Cidadana négase ro: 
tundamente a que se fale do peche de 
ASTANO incluso ao nivel de hipote
se de traballo, entendendo que tal 
opción non pode ser concebida desde 
unha óptica galega. 

- Demandamos do Goberno a ur
xente elaboración dun estudo que re
flexe, tanto a incidéncia da "recon· 
versión industrial", como a paraliza
ción de div~rsos plans sectoriais, no 
emprego de Zona. 

-Opoñémonos ao traslado de EN
FERSA, por entender que é unha de
cisión polftica e continuista respeito 
da tradicionalmente seguida polo INI 
en Galiza: negación do seu posfbel 
papel de cara á dinamización e inte
gración da economía galega. Asimes
mo, non estamos dispostos a aceitar 
que se incremente o número de para
dos na Comarca. 

-Entendernos que se require un 
plan que parta da necesidade de man
ter o máximo posfbel de capacidade 
da Construción Naval na Comarca, e 
que é necesária a elaborac ión dun au
téntico plan de reconversión naval e 
reindustrialización especffica da área . 

-O Plan de Reindustrialización 
que propomos debe implicar unha 
meirande integración da economía da 
área co resto da economía galega. 

-Correspóndelle ao Sector Públi
co tomar a iniciativa,. encauzar este 
proxecto e dirixilo. A empresa priva
da poderá se cu ndalo contando para 
isa con apoio técnico, financeiro e in
fraestrutura l. 

- A Xunta debe asumir as compe
téncias nesta matéria, asi como esixir 
tanto a transferéncia de competén
cias -como de recursos para a realiza
ción dunha poi (ti ca de reindustriali
zación a nivel galega. 

-O Consello Económico Social 
Galega, a .constituir urxentemente, 
debe ser ó organismo dinamizador do 
Programa de Reindustrialización. 

-A Xunta ten que criar un Sector 
' Público Ga.lego coordenand.o as em

presas de 1N1 e criando empresas para 
a .safda.da crise. _ . . i<.ri "n,·' 

-A financiación do pr9gram~ .de -
reindustrializaci9p ·pode v.fr .dos ~ar
tos -do FCI (Fo~do de Comp~nsación 
(r;iterterritoria.1) ., ·das g~·náncias p.a.1-
gunhas .empresas do IN 1, do control e· 
reinversión do aforro ga·lego, da emi
sión de Déb~da Pública .. 

.-Re~tamamos . a cr:ia~ión dunha 
Clmisiorí Espec(fica para o desenvol
vimento .. e dirección do plan éspecial 
de reconversión . e re industrialización 
que necesita_ a Comarca (Betanzos-
Fe~rol-_Ba_rqueiro). -_ · · 

·1 



Ascon sempre foi o paradigma dos 
conflitos labotais. Para non remon
tarnos moi alá, empezaremos en 
1977 cah_do se vendeu a empresa a un 

· grupo económico de fóra de Gal iza, e 
. os traballadores se pu-xeron en taiga 

polo.despido durante 10 di~s de tres 
xurados de empresa que quixeron 
averiguar en Santar:ider quen eran os 
novas danos. Era marzo de 1977 e 
empezaban os problemas para 1900 
trabal la dores. 

En abril impon,se unh_a nova nor
mati.va ; calificada polos traballadores 
de persecutória, e despide.n a un tra
b.allador, Vintesete di as de taiga foi o 
saldo. 

En maio do mesmo anó-inténtase 
sobornar aos representantes sindicais. 
Ponse en· marcha un proceso para su
primir . 500 pastos de traballo e 550 
en contratas. 

En xuño anúncianse descantas n.fl 
paga extra e as vacacións, Cada traba
llador recebe unha carta persoal onde 
se xustifica a regu lación de 241 pas
tos de trabal lo. 

En agosto ponse en marcha a ma
quinária da "reconversións" e cérrase 
a fábrica uns días . 

En setembro despldese a 43 traba
lladores por absentismo labo ral, a 
meirande parte enfermos de longa 
duración ou accidentados. A direc
ción pide a suspensión do turno de 
tarde, que se leva a cabo en novem
.bro e decembro. 

En febreiro do 78 despídesea 11 
cargos sindicais ... os conflitos seguen 
mes tras mes. 

A reestruturación da empresa 

Co conflito de 1978 Asean conse
guiu que a Administración se fixese 
cargo do saneamento da plantilla, co 
que os esta leiros se desfixeron de 
centos de traballadores das contratas 
e puxeron contra a parede aos sindi-

Reproducimos aqu i u nha 
p-lataforma nacionalista para a 
Construción ;:'ll¡wal, non só 
para información senón para 
yu e se podan comparar 
coas propostas do Libro i.:3ranco 
da Xunta, xa que nas 
análises, ainda coas diferéncias 
ideolóxicas existentes, 
coinciden nunha alta 
porcentaxe. 

A crise que está vivindo a sociedade 
capitalista, unha crise do sistema por 
suposto, ten reflexos económicos en 
todos os sectores da prod ución en 
Galiza·, dali que entendemos que as 
medidas para superar esta situación 
non poden ser parciais nen sectoriais, 
teñen que ser medidas poli'ticas e glo
bais. 

-As medidas políticas parten da 
nescesidade de dotar a Galiz? dos ins
trumentas nescesár ios para o coritro 1 
da actividade económica nacional. A 
nasa subordinación económica actual 
ás directrices e planificacións do go
berno español, non permiten que re
montemos a crise, acentuada e agra-
vada pala nasa dependéncia colonial 
secular. ' - ' 

Son pois medid.as urxentes e im
prescind (beis: · o traspaso de compe-

' téncias, ·de todas · as competencias, a 
Galiza, en matéria de trabal lo ( lnem, 
lmac, lnsalud, etc,), de control, pla
neamento, investigación en matéria 
económica (utilizadón de fondos 
bancários, cánoR ener.xia·, radicación 
qa sé das sociedades, bolsa, presupos
tos, etc.), non obstante estas medi
das teñen que ir· acompañadas -de me
canismos de contrnl e participación 
dos sectores máis áfectados (Sindica-
tos ob.reiros, mariñeirns e labregos)·. 

ASCON, coello de Indias radares. ? ~:.. 
. Ó grupo de Slinin co,mprara ás fac-

"O que non ConSeguiu Slinin 
yalnocónseguir 'o PSQE" .. 

torias Qor 300 millóns, ~ todos os 
. barc<?s qlle::~ se constr.uúo~ toron para 

este grupo ·au. para ós ~an:tigos prnprie
tários, que non son abonados. Ade
ma.is, estes barcos producían . perdas 
nos -estaleiros. · Non se sabe tampoúco 
aónde foron parar os cartas dos 20 
barcos contratados pala dirección an
terior e finalizados po~o grupos Sli
nin. Nen tampou_cq os créc;iitos. 

"Non estamos dispostos a que Asc~n sexa o coello de Indias dos 
pequenos estaleiros", afirmaba un representante do Bf\IG 
e traballador de Asean. E as·i parece que é desde moito tempo, e 
asi parece prede_stinado polo Goberno, corno Astano 
nos grandes estaleiros e Sa!.Junto na siderúrxia. Pero a história de 
Ascon, a história conflitiva, é m_oi longa. 

catos que aceitaron a reconversión, 
agás a INTG. A plantilla, superior a 
dous mil traballadores quedou nuns 
1.600. 

Ao lograr vencer neste conflito, a 
dirección de Ascón preparou unha se
gunda fase na que a oposición- sindi
cal estaba notabelmente mermada, 
segundo pudo comprobar no anterior 
enfrentamento. 

Así, elaborou en 1979 un plan de 
reconversión que inckuia a remodela
ción fictícia dás factorías de Meira e 
Ricis, é ·o abandono das novas cons
trucións_desta últim~. 

Subvencións estatais 

SegundQ aquel plan, a empresa se
ria competit iva cunha plantill.a global 
de 1.679 trabal la dores. 1 ncluso se 

Platafofma nacionalista 
para a construción naval 

Ao naso entender, ten que nego
ciarse e constituirse un organismo 
consultivo con capacidade de con
trol, onde goberno, sindicatos, aso
ciaéións empresarias,- institucións e 
partidos poli'ticos podamos tratar, ~n 
pé de igualdade, a grave situación 
económica e perfilar as medidas polí
ticas, económicas e sociais necesárias 
pra facerlle frente. Un organismo des
te tipo é fundamental se partimos da 
premisa da nescesidade de que todas 
as forzas sociais galegas ternos que 
pornos hoxe detrás dun programa de 
desenvolvimento de Galiza que con
temple aos sect,ores máis amplos, ten
do en canta que te~emos que vencer 
unha oposición poderosa externa e 
interna. 

As medidas a tomar en Gal iza para 
evitar a destrución do sector naval, 
feita xa coa cativa indústria textil, de 
derivados da construción, etc., parten 
de criar unha ·indústria baseada nas 
nasas riquezas e recursqs, e isa signi
fica plantexar medidas globais tanto 
de industrialización ,como de .limita
ción no- copamento que estáR facen- · 
do do noso mercado produtos.manu
facturados de fóra. 

Non podemos pensar, nen crer, 
que a actividade naval pódese reboiar 
sen plantexar medidas cara a activida
de pesqueira, exportación e comer
cialización, pero todo iso dentro dun 
Plan Galeyo ~e E mprego . 

Na 1.N.T.G. contamos cun Plan 
Galega de Emprego que serva .de base 

pensaba nunha poslbel ampliación, 
unha vez que os plans se fosen desen-
volvend~. .-, · 

Por aq_uel plan, ainda sen desen
volver, Asean .coriseguia case m11 m1-
llóns de pesetas en créditos e subven-' 
cións para acometer a reconversión. 
Entre tanto chegábase a un acordo -Cb 

Comité de .Empresa para facer uns 
turnos de regulación que afectaban a 
900 traballadores, acollidos . ao segu
ro de paro, parte dos cais seguirán até 
mediados de setembÍ'o. 

Todos estes acord~s e subvencióris 
conséguense co compromiso de que 
se manterá . toda a pi antilla de 1679 
traballadores. 

E ch'ega a reconversión estatal 

Asi as causas, chégase á publica
ción do decreto de reconversión dos 
pequenos e medianos -esta le iros, co 
antecedente de que os respons~beis 

de Ascon tiñan adminitido· que o te
ma non lles afectaba. · 

Pero ao chegar o momento , Asean 
tamén se aponta. ao reparto de bene
fícios do plan. Asean co.nvírtese nun 
estaleiro s4per rendábel. 

Pero todo se ven abaixo . O ·señor 
Slinin tenta comprar- estaleiros d~ 

Santander e Uni.ón Nava l de Levante. 
Pero a operación fracasa cando tiña 
todos os visos de convertirse en reali
dade. 

Diante disto, Slinin desfaise da so~ 
ciedade (dise que compfou en USA 
uns esta le iros por dous mil mil lóns), 
que queda en mans dos seus colaba-

e marco para un .trabal lomáis miúdo. 
Entendemos que desde esta visión 

global, nacional, popular, construti
va, alguns dos graves problemas eco
nómicos · e socia is de Gal iza poden 
~topar solución; se hai, que non o 
eremos, ou polo menos o dubidamos, 
unha actitude de compromiso por 
parte de todas as far-zas sociais e ins
titucionais de Galiza. 

-A loita por conseguir competén
cias absolutas en matéria económica 
e social vai profundamente unido a 
poder desenvolver un Plan Galega de 
Emprego, é dicer á industr.ialización 
de Galiza. · 

Por isa, ao noso entender, os pa
sos a da·r cara a efectivización das 

, medidas contempladas no Plan Ga
lega de Emprego deben ser: 

-Criación dur:i Organismo forma
. do por Sindicato~, partidos político;;, 
asociacións empresariais, institucións 
.galegas. 

-Convocatória de todas as forzas 
sociais para apoiar este Plan. 

-Medidas de presión, moviliza
ción, e,tc~ , para acadar a ·sua efeCilvf
zación. 

1\lo campo concreto do sector 
naval 

Ante todo q~nunciar que a re
conve'rsión trátase dun simples des
mantelamento do sector, e qu~ a me-

1.ncapacidade dos dirixent~s 
__,A actual dirección de Ascon é ca

lificada como autenticamente inefi
caz. Sempre afirmaron que habia 
moitos bar.ces para ' construir, pero 
que non pod.ián facerse pois que non 
habia diñeiro . Fálase dos barcos ma
rroqu is cuxa constrnción estaba xa 
aprobada, e dot.Jtras contratacións 

. qu~ tampouco se sabe qué pasou con 
ela s, nen cos millóns de subvención; 
Hai quen especúla cun ha evasión de · 
capitais por parte• de Slinin e pide 
unha auditoria. · 

A situación { a mesma desde hai 
tres anos, nqn se fixo m¡da por conse
guir traballo, nen se intentou buscar 

, outra solución que non fose a regula
ción de plantilla acolléndose aos be
nefícios. 
, Diante desta situación, os traballa

dores (en cinco anos pe.rdéronse máis 
de 800 pastos- de traballo, ademais 
das auxiliares Aycasa e Tecnaco) pi
den que o Estado se faga cargo do es- . 
taleiro ; xa que as característ icas de 
Asean e as suas- dimensións técnicas 
están suficientemente demostradas e 
_son perfeitamente válidas para afron
tar o futuro, segundo estudos reali
zados. A .tecnoloxia de Asean está ga
rantida, asi como o seu persoal alta
mente cualificado, i:ontanCU ademais 
cunha orgánización optima, .ainda 
que·susceptíbel de mell9ra. 

sabilidade ' histórica cara Gal iza, ao 
ser o único con capacidade para evi
tar o desmantelamento da nosa cativa 
indústrici, porse á cabeza dos trabal la -

- dores e. dirixir a oposición ans Plans 
do goberno esP,añol. .t-

No campo concreto do sector na
va I, e dentro do Plan Galega de Em
prego, nós propomos as seguintes me
dida$: 

-Adaptar ou modificar a produ
ción daquelas empresas con proble
mas de mercado, mantendo o nivel 

·_ actual de empregos. 
-Realización de auditorias en to

das as empresas do sector. 
-Integración das empresas auxilia

res e reemplazo das _importacións de 
fóra de Galiza. 

-Propiciar ..-a fusión de empresas 
privadas nas zonas afectadas e nacio
nalización daquelas cunha xestión 
claramente especulativa ou neglixen
te. 

-Potenciar o aparello comercial e · 
de investigación . 

-C_r,i .~~jq r:o 18tju~i;i _ .. o~m:ioismo - que 
controle · e xestione todas as empre
sa; do 1N1 ou as que se nacionalicen 
no futuro. 

Como medidas complementárias 
de tipo laboral, e que terán que efec

- tivizarse a nivel xeral, par:écenos con-
veniente: 

~Supres ión . do eventuaJismo la
. boral. 

sa de negociació,n desde a perspectiva -Eliminación total das horas ex-
do goberno español, ten como única tras. 
finalidade · ver ·a xeito en cómo se -R~dución da xornada laboral e 
desembarazan ·mellar dos traballado
res ou parte del·es. ·Dáli a nosa negati
va a aceitar a reconversión ou medi
das de amortización dos postas- de 
traballo. e máis perda do emprego en 

aumento do período de vacacións. 
-Supresión do prestamismo la

bora.!. 
-Xubilación aos 60 anos . 

Gáliza. Por outra · banda, coidamos E. ABALO 
que este sector te.n unha gran réspon- Traballador de Asean 
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libro 'BranbQ para _e· mantimeF:tta.· e.~~eseDvolui 1 
O "Libro ~Branco do lviantim.;nto e Desenvolvimento da Capacidade Industrial en ~aliza" presentado , 
pola Xunta, contraSta co Libro l3ranco 'da fieconversión 1 ndustrial presentado no seu dia 
polo Goberno Central. · 

"A estruturá industrial galega está totalmente desco·m~sada· ' 
·~ 

Partindo das citra-s oficiais, desautoriza a pQlítica, que pretende levar o PSOE ~ _ . 1t, 

A4ui irnos facer u.n P.e4.uem~ : ex.t~~c.to deste. documento elabor~~o por. técnicos ~e diversos pontos do 
.·Estado para a Xí.mtá :ch~ . Gal~za. : : . · · 

"Galiza foi· motót . 
·do' desenvolvfrnento~ 

: ::,-. 

naturais galegos, .fundamentalmente 
os saltos hidráulicos e os boscos. 

Surxe riesta etapa outra das cons
tantes que presidirá o desenvolvimen
to industrial galega: o aproveitamen
to exterior dos seus recursos riaturais · 
e o · ·estalJ'elecimento en ch~n g~lég6 
de procesos produtivos de esca'sa ou ' 
nula cri·ación de valor engadido. 

E,"sen- dúbida : o periodo de l959 
a' 1973 o máis importante da configu

galega. O desenvolvimento dos pro-
ración da actual indústria galega. Du- · 

gramas previstos de reconversión an-

do Estado españ~I" 

' rante o mesmo instaláronse as empre-
t .1c1·pa que as perdas. de emprego en 

sas que vertebran a nosa actual estru
Galiza supoñan tan só o 5,21 por 

tura industrial, criandose máis de cen 
cento do emprego destruí-do en todo 

mil empregos industriais. 
o Estado e o 9 ,68 por cento se hon 

· se incluen no cómputo cis plans 'dos Esta implantación industrial, con-
- figurada polas empresas navais, Alú-

sect6res· texti C calzado . -e empresas 
illadas. ~ mina-Atumínio, Celulosas, Petrolíber 

e Citroen; agás contadas excepcións A. primeira vista parece 'que' c( im-
·. pacto directo da poli'tica· de· ret on- xera moi pouco emprego indirecto na 

~ _ v.ersiór.i sobr.e _0 eruprego en .G.aliza .. - zona e rara vez produce un proceso 
de reinversión di ~ benefícios na sua non exceda- en importáncia relativa 
zona de orixe. Non . xera procesos de sobre o conxunto español ; manifes-
industrialización intermédia ou auxitación · que ·é posta en tela de xui'cio 

palas declaracións do Director de liar na zona e, en xeral, prodúcese 
unha estrutura industr ial cor:t a_lto .. Sección Naval do INI,_ que através 

d h f . ·, d grau de desagregación e totalmente un as a 1rma_c1ons nunca esmen -
tidas ~ala da perda de 5000 empre-
gos nun só sector e munici'pio. 

descompensada. Parte do equipamen. 'desequi 
to industrial · estabelecido como Pola anar as e 
orixe do suministro¡ inclaído o cap¡. a. 
tal. Neste sentido constitúense verda-
deiros endaves industriais que con. · jndú ~ 
tr-ibuen a acentuar a dependéncia da · 1 
econQmia ~alega,, np-,sen~!oo . máis ne- A 'cc:i'n 
gativo do término. . d ,, 

A . . d' . 1 na e ' parei;itemente a in ustria ga ega "" 
. ' . , . d . o uese1 

no seu conxunto seria ma1s pro ut1va .
1
• 

· . · " ,-, . . 11ar e e 
que a estatal en marc.ha. A pnmeira · 

.. 
24

· 
3 

ue, com 
non emprega ma1s que un , por . • , 

_ d . , . f ion pro~ cento a povoac1on activa, rente a 1 . · o os ·est< 
un 35 por cento a nivel estatal, non . 30 e un · 
obstante xera o 32 por cento do 
V E 3 d ~ 1. f 

3 
uque, se 

. . . e Ga iza, rente ao 4 por · d . eiran e 
cenAto a niv~I estatal_. _d d d. -

1 
N . úinflué 

respe1to a act1v1 a e o 1 en 
Galiza, este informe extrai tres con. Así poi 
clusións: a primeira, que o INI t iraosestalei 
de Galiza más recursos que os que s, senó ri 
nela invirte; a segunda, que a estra- xiliar e 
nos anos setenta, realizada co concur. n, que 
so de todas as forzas sociais, en gru. s non t i 

pos privados en dificuldades, é abso-ampouca 
lutamente coerente co-s obxectivos vidade n 
fundacionais do Instituto e cos ob· entalme 
xectivos declarados da corrección de idos; aí e 

- Estructura - industrial tialega 
diante da crise . 

A composición .dos cadros de evo
lución oa estrutura da povoa"ción ac
tiva galega por s-ectores no que vai de 

En Galiza o. paro _ 

"A política do Goberno é mimética e 
.-totalmente continuísta da utilizada 

pola administración anterior", di o 
señor Mella na presentación do libro. 

Para ·o vicepresidente económico, 
Ga 1 iza era un ha economía en trance 
de reindustrialización cando surxiu a 
crise. O modelo do desenvolvimento 
seguido non era o adecuado, pero 
agora e.n vez de oferecernos unha al
ternativa de desenvolvimento que su
poña a diversificación e reindustriali-

. zación da nosa economía, que reeql:Ji 
libre os defeitos estruturais crónicos 
que nos confiren un carácter de de-· .· 

Crítica. ao libro branco do Go
berno Centra! 

O contido do Libro Branca da 

Reindust~ialización, elaborado polo 
i'Víinistério de lndústria e Enerxia, e 
que .,viu a luz o pasado verán, reflexa, 
segundo a Xunta de Galiza, a análise 
seqorial que a crise industrial estabe
lece o actual Gabineté, e supóñ u~ 
apreciábel intento .de explicar o con
xunto de medidas dispersas· que des
de 1980 pro~ulgou a administración 
anterior co confesado obxectivo de 
impulsar_ e favmecer a reconversión 

1 sécu lo, xunto aos cadros de xeración 
do V.E .B .' (Valo.r Engadido Bruto) en 
Gal iza e en · España, mostran as tre
mendas insuficiéncias e retrasos do 
desenvolvimento industrial galego. 

A princípio de sécu lo , o sector in
dustrial galega non· ocupaba máis que 
un 6 por cento da povoación act!va 
de Galiz.a. A eco"nomia galega non ti
ña esperimentado ainda un proceso 
de desenvolvimento industrial parello 
ao doutros países de Europa, ou do 

- Estado español. Gal iza constitúese en 
reserva de man de obra que nutrirá o 
desenvolvimento económico doutras 
rexións e países através dos grandes 
movimentos migratórios que iran des
poxando a Galiza de boa parte da sua 
povoación máis dinámica e innovado
ra. Será posteriormente, na segunda 

Jnetade do século XX, cando ápoiado 
nas ·grandes inversións do sector na
val, e o aproveitamento das matérias 
primas galegas xÚnto . ao impulso 
constructor motivado pola chegada 

"En 1 990 só sobrarán 439 pastos de traballo" 
de remesas dos emigrantes, comece a 
desenvolverse o sector naval galega, 
que coñecemos na actualidade . 

pendéncia do resto do país, no~ se 
nos of,erecen máis alternativas que o 
desmante ,; mento \(!d~lg'u~s dos nosos 
sectores básicos, sen que se albisque a 
máis mínima compensación ao esfor
zo que .... se nos pid~. 

Afí_rmase tarrién na introdución 
que Galiza, que foi motor do desen
volvimento español , J'polo esforzó 
dos emigrantes, das. riquezas, das ma
térias' primas e dos seus excedentes 
enerxíticos", ·non "aceitan nen po
den- aceitar alternativas b.áseadas na 
desertización industrial de Galiza". 

e a modernización industrial no Es- En -España industrialízase ao serví-
tado español. cio dun mercado-nacional integr~do e 

E moi difícil, segundo o _Libro protexido. Galiz9, tradicionalmente 
· Branca do PSOE, extraer conclusións ·- ·illada do mercado estatal pola sua de
concretas no referente a Gal iza, pero ficiénte infráestrutura . viária, ·e con 
O que si result<:_>U máis revelador fo- grandes dificuldades para integrar Url 

ron algunhas dedaracións. sectoriais mercado próprio, na'n goza das vanta
dos responsábeis da política indus- xes proteccionistas dos séculas XIX e 
trial do Estado. . XX · que· tanto favoreceron a outras 

O Libro 3.ranco, en base á análises 
non explicitadas, preve unha perda 
de 3.191 postas de traballo, · que en 
teoría non debe superar o 1 ,92 por 
cento da povoadón activa industrial 

zonas. 
A segunda fase do desenvolvimen

to galego no campo industr ial conse- . 
guiuse a partir da· posguerra, baseán
dose no aproveitamento dos recursos 
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aumenta 0 triple que en Es 
En Galiza o paro está 
aumentando a tripe 
velocidade que no resto do 
Estado, segundo dados 
oficia is facilitados pola 
Consellaria de Traballo da 
Xunta de Galiza. 

En decembro o paro voltou au
mentar en Galiza notabelmente 
con relación ao resto do Estado, 
cun incremento cifrado no 6,62 
por cento, mentras que na média 
estatal só aumentou o 1,91 por 
cento. 

Todas as províncias galegas su
peraron a média do Estado. 

A Coruña tivo un incremento 
dun 8,05 por cento, Ourense 

10,45. Lugo 3,95 e Ponteved ra 
4,32 por cento. En Gal i 

Tamén aumentou en 1933 

O aumento do paro ),o Estado 
foi durante 1983 dun 8,90 por 
cento mentras en Galiza foi d un 

acións oi 
radas, q 

17,18 por cento . Taméntodas as 
provincias galégas superaron a mé· liza en ~ 

diado Estado. r agrícoli 
Dicer tamén que, segundo este nto, na 

informe, o 13,62 da PÓvoación 
Economicamente Activa de Galiza 
encóntrase en paro . Asi e tod o, 
hai que ter en conta a distribución 
da povoación galega para co m
pren,der correctamente estas ci
fras, xa que moitas empresas non 
están inscritas nas oficinas de em· 
prego. 



r:.1 'llto ;daz-capacidade ~indestrial ,de"-GaHza - . . ,. . 

• 

ipamen. 'desequilíbrios rexionáis", e de sub
TIO Poi~ anar as defiGiencias da indústria gale-
a cap¡. a. . . 

AO!ll'conxuntura"" Ercoñómica de»- do°'? 
lar, ainda comparada coa anterior, ta
mén propícia "un relanzamento deste 
sector, que sempre tivo ·un ha visión 
exportadora. 

Causas da situación ,actual -
;e ver da. . , r • • •• 

ue con.· indúsJ:ria d~ ; cpostrución na~ Na situación actua.1 dos esta le.iros 
~ncia da · 1 , . . galegas infl.úíron diversas ca~~s 
rnáis ne. unh~s de ;tipo externo"e ouir~~ de ti~ 

A construciÓn navat l:f añtilifidú~~:r po int~rño. _ . ' ... ·, .. 

1 
ria de "síntese" que x.era e multipÜ- =.' Entre as prime iras cabe · dest~'car 

:i ga ega '.rl 1 . d' . d , · .. ,'T.,, 1 

·odutiva . ? uesenvo ~1 .m~n_to a _in usvia: au- ! unlw forte caí~a da 9~manda, de, no·~ 
. . 1har e 9os serv1c1os. Cabe destacar vas-construcións. Esta posición da de-

Jnme1ra , . 'd. . - . 4,3 por ~ó , cor;io _terdm.1n-o mbe 10, a· fa_ctura- manda cambiará segundo fontes reco: 

f 1 n propria os tra allos realizados ñecidas como AWES e SAJ. 
rente a 1 1 . , d . . . 
tal, non o os ·3es0ta e1ros e e aprox1madamen- Entende o estudo que unha forma 

e un por cento do valor total do de prepararse non é evidentemente 
•nto do • • 
34 

uque, senda o resto, e portanto a reducindo drasticamenge a nasa capa-
por . d . "d, . eiran e inc1 enc1a, a corresponden- , cidade .de .Produción. 

, INI e _ú.influéncia "externa". As causas internas que levaron ao 
n sector naval á actual situación dében-

res con. Asi pois, ª visión da problemática se á pasividade e desconfianza du~an-
1N1 tira esta le iros non debe limitarse a es- te os últimos anos, que non só alcan-
os q uees, senón á totalidade da indústria zou ás seccións produtivas dos e.sta-

a estra· xiliar e aos servicios que a circun- leiros senón tamén aos altos cargos. 
concur· n, que na meirande parte dos ca- A unha perda xeralizada da agresivi-
en gm s non terian clientes alternativos. dade comercial, a unha clara perda da 

(~C~~~~~ :~~~~c~at:i~~t:~o~s~~~;~: ~~~~~ competitividade, á que contribui a · 
falta de innovación tecnolóxica, cun

eos ob entalmente en países subdesenvol- ha equivocada política de espeCializa-
;ción de idos; aí está o caso do Xapón. ción dos estaleiros. Unha clara falta 

1 

:s 

En Gal iza hai, segundo as esti

B3 acións oficiais, máis de 150.000 
radas, que se reparten así por 

Estado ovincias: Coruña 71.707; Lugo 
W por .017; Ourense 17 .862 e Ponte-
oi d un ra 53.800. . 
>das as En 1983 o paro aumentou en 
la mé· aliza en 23.231 persoas. No see-

r agrícola aumentou nun 44 por 
io este nto, na indústria un ·17,18, na 

nstrución nun 14,53, nos serví
s 21,55. 
En Gal iza os expedientes de re

lación de emprego subiron nun 
1 co rn- , 11 mentras que no Estado es
tas ci· Hol só o fix~n nun 28,03. 
:as non Para os que pensan que as ci
de ern- nón fan falta comen-

de financiación adecuada. 
Ca~quer decisión encamiñada á 

drástica redución da capacidade, non 
teria máis explicacións que duas: pre- -
valecer o critério de que cantos 
menos estaleiros existan, menos per·: 
das terá que absorber o Estado ou 
ben que a dec isión ven "suxerida" 
polos nasos competidores europeus, 
diante dunha posíbel entrada no Clu
be dos Dez. 

"O nivel tecnolóxico 
da Construción naval 
de Galiza é superior 
ao da média estatal" 

· En canto á primeira, seria unha 
decisión fácil pero irresponsábel e sen 
sentido, xa que non se pode falar de 
rentabilidade; se a razón é a segunda 
das anteditas, é evidente que ter.ía
mos que xulgar os posíbeis·condicio
nantes macroeconómicos-pol íticos 
que teñen considerado a sua aceita
ción, se ben en calquer caso conviria 
coñecer se eso é así. 

A lndústria AJ xiliar da Cons
trución ~ ·JQval 

_A lndústria Auxiliar da Constru
ción Naval está intimamente ligada, 
tanto á evolución da cartefra de pe
didos dos Estaleiros, como á situa- · 
ción financeira dos mesmos. 

Na construción naval, os estalei
ros aportan aproximadamente ·o 30 
por cento do ,custe da construci~n 
do buque, sende o 70 por cento res
tante aportación da indústria auxi
liar. 

En Galiza a indústria auxiliar em
prega a 3.600 persoas. O volume da 
indústria auxiliar non se corresponde 
coexistente na lndústria principal; o 
que é unha constatación da auséncia' 

d·e refacións ind~striais en Galiza e a 
r:recesidade do seu desénvolvimento. 

Análise -do comércio marítimo 
mundi~I e da carteira ~e pedi-
dos. · 

Hai que destacar tamén qu_e pala 
sua s"ituación xeográfica, lugar-'de pa· 
so de habituais rutas de tránsito ma
ríti.mo, Galiza é unha_ zona alfamen- • 

: te · atractiva .pata destino de· buques 
en vistas á reaJización.de esporádicas 

A _C9nstrución e Reparación naval_ .e/ou programadas reparacións. 
son 'duas acti~idades ao servído do ~· . .i:3f< Grandes estaleiros : · - .""' 
comércio marítimo, e .cando ~ste. ~e ' , ..... -, 
resinte e estahca, a repercusión no - . Surprend: _que a divis]?r:i: ~~~!:do 
sector da construción · na~al :{évieen.:: '.> 1N1 - ~on realizase _unha prox~C?',?n ao 
te. , - e - .. ano •. l990,data· prevista9e - r~cupera-

O )~,omércio mar.ítimo ., mundiiil · 
acadou a sua máxima cota histórica 
en 1979. A partir desta data, foi de
crescendo até mil novecentos oitenta 
e dous con 14.190 millóns de tonela-
das-milla. · 

A c.ártéira de.pedidos ~iuse ate.et~- - . 
d a Pq~ esta crise. ·do co~~rcio- ~u~
dial. Hai que destacar que en 1982 a 

9 : • ' . 
contratación de novas buques foi so" 
rríente d,un 24 por cento da consegui-
da en 1~}3. · 

ción de • valores históricos do merca
·-do, o que realmente da'ria a plantilla 
estrutural, senda os estudos realiza- Considérase máis razoada e xusti
dos somente no horizonte de .. 1986, - ficada a previsión da Xunta co que 
no qu·e empeza:a reestruturadó~, se- queda unha plantiJl_a. estrntura-1-.. para ·"', . ..._ 

•. ~ ~· , .~ . .. -. .., .. - ~p ¡ ;:,-

gundo font~s. solv~ntes ~~ citada:s. - medianos e pequeíios estal·ei.rp,s de~~-
; :: . . _' ,· "'.~ .. \ - - . ~ -, 2.998, que cun ex~edente. de'~ .. ~5-5 .' -

, · ara ~. P,eno~9 ,_.~e ~984/~98? pb- - persoas o que a sitú.a nun_ rñ~rco,á"b/~J-. 
serv.ase. ~ue>~; ~.1;f.e·renc1a conxur~t~ral . solutamente distinto· da prevlsi()n_efi.:·-: 

,de ~'·ª~~1,llas e d.e -1:.511 ·~ersoas:·}ntre ·cial. . . . _ _ _. .. · 
a prev1s1on da Xu·Elta e a · d 1 N·t:-- · , . '.· -· ,. , "' 

.. . -- ; . -.. -.: - 0 .!~que Recordese que _os su.postas · aós ~·".°· · 
correx1~.a :, polo -diferente volui:ne de . que deron lugar estes· riesultados están -· 

1 fJI · .. d - d m40) '· ·· · ,, · · 
pan.:I a ~C9~~! ,~r~ - O '" . _p_er$9as :~ por baixo dos que realmenfe deben 

t~atarse dé alcanzar no. futuro coas 

"A corjstrucióri ·naval vaise reactivc~r" / _ ·_ 
• 'medidas necesárias e urxentes para 

isto. 

Agora parece haber unha recupe
ración do mercado mundial de entre
gas respeito a 1981 e 1982, asi como 
o de construción, sobrepasándose fa
vorabelmente as previsións da Asocia
ción de Escritores Navais de Europa 
Occidental (AWES). Tamén deereceu 
a frota amarrada. 

O sector naval en Galiza 

Pódese constatar que o nivel tec
nolóxico . da Construción Naval en 
Galiza é superior á média dos seus 
competidores estatais. E importante 
sinalar que, en -grandes estaleiros, 
AST ,L\NO canta con liñas de produ
ción máis avanzadas, tanto na parte 
estrutural de aceiros como. na-monta
xe, onde sen dúbida está á cabeza. En 

·medianos , e pequenos eStaleiros é in-
dubidábel -que a comarca · de Vigo 
está igualmente en ponta en relación 
a outras partes do Estado . . 

daria u~ha diferéncia real de 971 per
. soas: 

Non obstante a . Xunta considera 
máis significativo o dado para 1990, 
que dá que a plantilla estrutural de 
Astano debe ser de 3.384 persoas en 
novas const~ucións, cun excedente de 
486 persqas; cifra esta que non xusti- . 
fica o trata mento dacio · a esta facto
ria, máxime tendo e-n canta un ·-ca
lendário de_ xubilacións, incentiva
cións, etc., que colocada o problema 
en términos absolutamente diferen-
tes. . ' 

E. c6nveniente salientar tamén que 
tanto as previsións da Xunta como as 

do 1 N1I consideran que as plantillas de 
reparacións e divisións industriais de 
Astano están equilibradas. 

Eri medianos e pequenos estalei
ros, camparando as previsións de So
rena (Sociedade de Reconversión Na
val) coas da Xunta, obsérvase quepa· 

"O INI tira máis recursos que _os que invirte" 

Para a Xunta está daro que a re
cuperación deste importante sector 
débese, e pódese, facer tomando sen 
dilación as medidas necesárias . para 
correxir os erras acumulados no pasa
do e prepararse para o futwo. 

A( medidas que propón- a Xunta 
son as seguintes:· 

1. Declaración polo Goberno cen
tral de Galiza como zona de preferen
te localización na Construción naval. 

. ' . 

2. Medidas ,.encamiñadas ao desen
volvimento da l,ndústria Auxiliar Na
val dentro dos plans de urxente rein
dustrialización. 

3. Descentraliza"ción ·da responsa- . 
bilidade a nivel autonómico e in.cluso · (._ 

· local dos estaleiros públicos. 

- 4_ Estabelecimento, como hipóte· 
se básica para o desenvolvimento de 
calquer pJan de reconversión naval, · 
do mantimento a ultranza da "cuota 
de mercado" histórica do Estado es
pañol no contexto mundial. 

5. Aplicación a Ga!iza do baremo 
que permita o mantimento da cuota 
de participación en grands esta

0

lelros 
e o seu incremento, polas razóns an
teditas, en medianqs e pequenos. 

6. Fundamentatión ·de calquer 
plan en hipóteses agresivas de desen
volvimento .tecnolóxico en co.ntra de 

. ·posicionamentos nada ambiciosos es
tabelecidos "a priori" sen xustifica
ción suficiente. 

7. A condición indispensábel para 
o logro dos obxectivós enumerados 

\ , 
deixando aparte' as mellaras tecnoló-
xicas, de xestión, etc., pasa pala ins
trumentación duns fluxos finanée1ros 

- áxeis,"' ;;'uficle-ntes e en liña cos· pa'íses 
competidores. 

Finalmente, a Xunta epil¿·ga o seu 
"Libro Branco para o mantimento e. 
~esenvolvimento da capacidade in
dustrial en Gal iza" , calificándoo de. 
resposta á "eutanásia industrial" qu~ 
para- a ·econ_omia galega supor ia a pos
ta en prática das liñas· do. Libro Bran
ca de Reindustria lización do Ministé- · 
rio español de lndústria e Enerxia. 
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UNHA~ S,ENTÉNCIA AMAÑADA 
BAUTISTA ALVAREZ Eis aqui o atranco ·xuri'dico insalvábel para ramento? 

un< Tribunal forzad~ a ditar unha senténcia po- A maior abundamento de impurezas xuri'di-
Ainda . que resumir nun artigo un comentario li'tica. A falta de base legal na que apoiarse. op- cas, o Regulamento do Parlamento de Gal iza es-
exaustivo sobre a senténcia ·desestimatória do tou polo malabarismo interpretativo. Ao seu en- colleu unha fórmula que sobarda incluso o de-
recurso de amparo presentado perante o Tribu: tender, a abriga de xurar a Constitución non se ber imposto desde un ha leitura subxectiva e an-
nal Constitucional polos deputados nacionalis- introduce ex novo pola norma regulament~ria, tolladiza da Constitución. A diferéncia da tor-
tas privados dos direitos parlamentários resulta senón que ven esixida polo arti'culo 9-1 da Lei ma vixente nas Cortes xerais, o Regulamento da 
tarefa diffcil, 'iai aspectos na fundamentación fundamental, preceito q

1

ue ordena que "os cida- Cámara galega impón aos seus membros a obri-
xurídica do fallo tan aberrantes que merecen · dáns e os poderes públicos están suxeitos á ga de "xurar acatar e gardar fidelidade". Non 
ser coñecidos polos interesados nesta cuestión. Constitución e ao resto do qrdenamento xurí- _ podo resistir a tentación de trans..creber- literal- -

O Carácter político do Tribunal emana das dico". Por qué camiños insospeitado~ nos leva- mente un texto_ de Sílvio Basile, para pór de 
próprias normas cons1itucionais estabelecidas ria 0 desenvolvimento da doutr-ina sentada nes- manifesto a incongruéncia dos lexisladores gale-
para a selección dos maxistrados. Mesmo asi, un ta senténcia? Se da suxeición ao ordenamento .gos e do Tribunal que sancionou esta fórmula 
elemental .decoro formal, que permitise dotar xur/dico se deriva a obrigatoriedade de xurarlle arbitrária. Dinos o prestixioso -profesor da Uni-
de certa credibilidade ás institucións criadas po- acatamento, non estaremos abocados a render- versidade qe Floréncia: "Portante, non pode es-
lo réxime instaurado para suceder á ditadura lte a mesma pleitesia ao Código da Circulación? trañar que no artícúlo 9° ·apartado 1°, fale de 
franquista, e~ixia un mínimo de · neutralidade · Ou é que 0 Código ·da Cir~culación non forma suxeición dos cidadáns á Constitución e ao or-
nes órgaos encarregados da misión de ser árbi- parte do ordenamento xuri'dico? Algunhas das denamento xurídico, pero non fale dun deber 
tros do xogo democrático. Neste sentido, non - situacións ás que nos pode eonducir interpreta- de fidelidade (como no art. 54 italiano), é dicer, 
era iluso agardar unha senténcia máis axustada ción tan macarrónica intentounas subsanar o · dunha lexitimidade que podia estar en conflito 
a direito, sobretodo en casos como o que estou próprio Tribunal botando man de fórceps her- . coa /ega/idade estrita e xustificar, por exemplo, 
a comentar, nos que a violación das ,normas le- menéuticos. 1 nterpreta que a suxeicrón debe formas de resisténcia" ( ff. A opi_nión desta au-
gais aparece de maneira evidente. Esta remota entenderse como debér .positivQ para os tJtula- toridade en matéria constitucionalista ex(meme 
esperanza esmoreceu cando se destapou o en- re.s de p~deres públicos:, e como deber negativo de entrar en valoracións persoais sobre a infrac-
feudamento servil do Tribunal Constitucional para 0 resto dos cidadáns. A diferéncia estriba cióí) cometida por todos os que avaliaron esta 
ao poder político. Os fallos nos recursos de- Vi- en que, no prime.ira caso, imponse obrar de fórmula, a todas luces inconstitucional. 
nader, parlamentários bascas e contra -o Decre : acorde coa norma e, no segUndo, non actuar en _ Pois ben; apesar da arriscada e intrusa inna-
to de expropriación de Rumasa, amósano entre- contra dela. E ben difís;il -abofellas- argumen- vación que representa a ·esixéncia de fidelidade, 
gado tq,talmente· ao Goberno, despois ·do tirón tar a di-stinción oferecida : .Ouen conculca a nor- . o . Tribunal Constitucional deuna como válida, 
de orellas recebido tras a senténcia da LOAPA. ma non actua·de acorde con ela, e quen non ac- forzando de novo o parto dialéctico nos consi-

Ante a imposibilidade de oferecer unha aná- tua de acmdo con ela é porque a infririxe. Esta derandos da senténcia. Pasemos por alto unha 
lise pormi·udada da senténcia que di-rectamente . é a única leitura válida que nos bri~1da a ciéncia interpretación que, de converterse en doutrina 
me afecta, pode, ser ilustrativo do carácter polí- xurídicá tradicional: e á mesma debemos ater- xurisprudencial, deixaria o xuramento reducido 
tico da mesma enxergar a peregrina base xurí- no~ mentras non a derrube a advenediza e de- a un simples compromiso de acatamento ás 
dica aportada para a desestimación do amparo. moledora xurisprudéncia da maxistratura cons- .cláµsulas de revisión estabelecidas no texto 
Un dos di-reitos que os recorrentes invocámos, titucional. constitucional. Falando en prata, xurar fidelida-
violado pola Resolución do Parlamento de Ga- A senténcia non aduce base legal, nen dou- de. non seria outra cousa ' que proclamar o res-
liza, fo.i o de participación pol(tica, recollido no trina científica nen xurisprudencial para fun- peito' ao Título derradeiro da Constitución. 
artigo 23 da Constitución espanola. Resulta evi- d~mentar a obrigatoriedade do xurarnento a Alucinante teoria a que nos depara semellante 
dente que. o exercfcio deste direito se torna in- partir do 'artigo 9-1 da Constitución. O.e ser aqui interpretación, e que contradi ademais os ra·zo-
viábel cando u ns.deputados, elexidos polo povo onde surxe o deber, cómo se pode explicar que - ~amentos xurídicos utilizad9s P<?la senténc,ia 
parn .r.e.presentalos na Cámara galegaJ quedan no 'único caso en que se demanda. a fórmula de para facer abrollar o deber do xuramento da 
privados _dos instruméntbs , que• ,fa A, efe~tiva a acata mento (na toma de posesión na xefatura norma constitucional máis arriba comentada, · 

· participación: voz, voto, iniciativa ·lexislativa e do Estado1 . se taga apa~ecer de maneira expl íci- . rv1áis grave, quizá, sexa o feito de aplicar esta 
asisténcia ás sesións parlamentár.ias. Se ben é . ta? Seria i~necesária no supostÓ:-de é'ftiit'5c'a 'vin- - versión peculiar do conceito de fidelidade, ba-
certo que a norma constitucional permite a in- cu lados todos os poderes públi.cos polo artícul~ seándose na interp~etación sumin .istradar·polo 
trodución de requisitos lega is para o acceso a devandito. Mesmo asi·,-nor;i é gratuíto lembrar a Parlamento río seu escrito· de alegacións. · Non 
cargos públicos, o mesmo texto xurídico funda- interpretación suministrada ·por Manuel Aragón dubida o Tribunal en calificala de "auténtica 
mental estabelece que "só por lei, que en -todo a este respeito. Para este constitucionalista, da por canto emana do mesmo órgao que confec-
caso deberá respeitar o seu. contido esencial, po- fórmula de xuramento cor1tida no ·arti'culo 61- cionou o Reg~lamento" ( 1). Podemos tolerar., 
derá regularse .º exercício deste d.ereito", recia- 1° da Lei fundamental non se. orixinan obrígas sen esáúpulos: tan grande aberración cometida 
mando adema is o carácter de orgánica para a lei xuridicas senón mora is. Para outros -Martínez por uns profisionais do direito? A estes "profi-
que o desenvolva. Ainda supondo que a sanción Sóspedra en concreto- a sucesión na Xefatura sionais" véxome na obriga de l'les lembrar que 
prevista para a. negativa de prestar xuramento do Estado é auto.mática, "'dado que o xuramen- o Parlament9 é un órgao no que as decisións sé 
respe.ite o contido esencial do direito invocado to ex 61. non é .presuposto da ostentación do toman colex,iadamente en sesións convocadas e · 

· (tes~ dificil de manter), está a norma .regula- cargó". E se non se considera requisito indis7 reunidas -de ,forma regulamentária, e por· aqueles 
mentária lexitimada para introducir requisito's pensábel para . acceder a esta suprema . institu, que están lexitimados como deputados para -pe-
que. afectan á plena condición de deputado? A ción, mesmo sendo un requisito esixido explicr der adoptalas. Atribuir a este órgao as a_lega-
resposta é -clara: unicamente a leí orgánica es~á tamente desde o texto constituéional, non cons- cións do let(ado qu~ as signou é o mesmo dispa~ 
habilitada pola_ Constitución para regular ~sta . tituirá unha burda ironía vincular o exerdcio da rate que facelo responsábel das accións duÍl 
matéria. función de ·parlamentário ao acto formal do xu- conserxe das suas dependénc;as: 
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Vese, portante, que un fallo fundamentado 
en consideracións de (ndole política non se coi
dou en adecentar os aspectos xur(dicos do mes
mo. Asi se explica que se obviase neste proceso 

· a aplicación do artículo terceiro da . LOTC no 
referente ás cuestións ·incidentais e perxudiciais . 
Coñecidas son as violacións do Regulamento da 
Cámara na adopción da Resolución recorrida:, 

usurpación pola Mesa da faculdade para a elabo
ración da proposta, atribui'da expresamente á 
Comisión do Estatuto dos Deputados; secues
tro da proposta, que debia coñecerse polos 
membros do Parlamento cun mínimo de cua
renta e oito horas de antelación ao início do de
.bate no pleno que a aprobou. Estas, entre ou
tras, adúzoas aqui a título ilustrativo. Existen 
normas de carácter· constitucional infrinxidas 
que, non estando incluídas na reserva de direi 
tos protexidos polo recurso de amparo, incidi
ron directamente na violación dos mesmos. A 
máis importante, a que veda a retroáctividade 
de disposicións restritivas de direitos indivi
duais. 

O Tribunal Constitucional evadiu a conside
ración destes aspectos, deixando na indefensión 
aos demandantes. Por un princípio de economía' 
procesal, a Lei Orgánica 2/1979 atribue a este 
Tribunal a competéncia para coñecer e decidir 
s¿bre estas cuestións, pois a figura xurídica co
ñecida como litispendéncia impediria a inicia
ción dun proceso paralelo, no caso concreto 
que nos ocupa perante a xurisdición do conten
cioso-administrativo. 

Fican moitos elementos da senténcia dignos 
de análise e reflexión. Non renúncio a abeiralos 
en escritos posteriores. Neste traballo de urxén 
cia procurei comentar de maneira somera aque
les que, ao meu entender, conteñen as claves 
que evidéncian a servidume do Tribunal ao po
der poi ítico. 

Resta unha consideración derradeira: con ra
zón ou sen ela, a arbitrariedade e a inseguridade 
xurídicas mantéñense no_ réxime instaurado en 
HP8. Daí a oposición dos nacionalistas. e dos 
demócratas consecuentes ao ordenamento cons
titucional vixente. Se este permite que un cargo 
pt'.lb.lico sexa desposuído das faculdades das que 
está ·investido polo-povo por non pregarse a ri ~ 

· tos que lembran cirimónias de tradición medie
val, existe nel unha tara que o incapacita pa'ra 
ser garantia da convivéncia democrática. E se 
as institucións que cria para servir de árbitros e 
garantes desta convivéncia, poden burlar impu
nemente o império da leí, ·carece ~fo autoridade 
para ser aterecido aos cidadáns como modelo 
político. Teñanios en contél que a lei tamen ·se 
burla -.cando se permite , interpreta la seg u indo as 
pautas imposta~ por conveniéncias conxuntu
rais. ' 

(l).- Os subliñados son meus. 
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Despois da visita de Xán Pablo H. 

Seguen· 
. as contradiccións 
de Ali -Agca 
Afinal do pasado ano a 
notícia da visita do Papa 
a Ali Agca, quen tentara 
asasinalo, saltou ás páxinas 
dos periódicos do mundo. 
A prensa presentaba a visita 
como unha "riostra máis da 
IJondade de Xoán Pablo 11", 
e desprovista de calquer . 
tipo de intención poi ítica 
e/ ou propagandística. 

O Papa, ao sair da sua visita, dixo 
que Agca gozaba de toda a sua 
confianza , e o periódico turco 
"Millet" manifestou a sua indigna-

. ción por tal afirm~ción e incluso a 
própria idea do encontro, xa que 
ainda está viva a lembranza do asa
sinató impune -no que Agca to
mou parte- do seu redactor-xefe 
Abdi lpekchi. O periódico "Mi
llet" escreb ia: "Agca non é un pe
cador ordinário, senón un asasino
a sangue frio, un dos asasinos máis 
crueis coñecidos na histór ia con
temporánea. Entrar na sua celda e 
perdonalo non é unha mostra de 
to leráncia , senón un insulto á me
mória de 1 pekch i". 

E) representante do periódico 
en Roma manifestou a un corres
ponsal da "Associated Press": "E 
estraño, ainda mo i raro que o Pa
pa ll e chame " irmán" e lle teña 
plena confianza. Cómo pode con
fiar nun t erro rista cuxas mans es
tán cheas de sangu e de 1 pekch i?" 

A µró pr ia viúva de 1 pekchi , di
xo : "O ¡..>erdón ou a indulxéncia 
non pode ser monopólio dunha re
lixión ou do Papa . O meu esposo 
pod eria perdonar a· Agca, se vivira, 
pero o Papa, diri x t'ndose a toda a 
humanidade, non pode permitir 
esquecer o asas:nato de Turquía. 
Qué pode significar unha expre
sión de sentimentos fraternais, se 
non se ten en canta a aniquilaci6n 
doutros irmáns?" 

Seguen.as contradicións 

Desde a cadea, Agca conseguiu 
seguir enguedellando as probas e 
as suas afirmacións en c9labora
ción con diferentes serví cios secre
tos. Recentemente, despois dun 
tempo de liberdade provisória, 
Antonov reingresou na cadea, nun 

· deterio~ado estadÓ ¡;is.f quico e físi-
ca .. 

A vis'i'ta ' do Papa e as suas· pos-
' "l:edores manifostacións serven pa

ra darl-le marchamo··de veracidade 
árs ~ca lú ríia·s· ...!taf i rmación s núnca 
derinostradas-, vertidas por Agca. · 

Coa ~olé)boración . dos xu (~es. 
de instrución búlgaros, chegados a 
.Roma, ' crist.alizaron . algur:ihas . dé) -·· 
9ue_ l~s _mentiras. , 

1.-0s ·números · de teléfono, 
aos que chama A~ca, constan nas 

guias de teléfono oficiais de Roma 
e do Ministério italíano de Asun
tos exteriores. 

2.-EI chamou a estes números 
de teléfono aos representantes 
búlgaros nas suas oficinas, median
te telefonistas, non polos seus ver
daderos nomes, senón con seudó
nimos, que segundo el, foi o único 
en coñecer. Cómo é posíbel percu
rar a alguén polo seu seudónimo 
nunha representación estranxeira, 
através dunha centralita con tele
fon ista? 

3.-As declaracións d~ Agca, de 
que visitara o domict'lio de Anto
nov e vira á sua esposa Rositza e á 
sua fil la, fo ron desmentidas cun 
documento. Durante aquel perío
do, a esposa e a fil la res id ian en 
Sofía, onde a rapariga frecuentou 
o coléxio sen nengunha auséncia a 
clases. 

4.-Na descripción da casa e do 
apartamento, segundo afirmacións 
de A~ca, no que tivo lugar o en
ea ntro ; ta mén-ha i Í!lexactitude. E 1 

.escrebeu incorrectamente o nome 
da rua "Galian i con -doble elle. A 
explicación non está no seu favor, 
porque Galiani escrébese . cun ele, 
pero está inscrita, incorrectamen
te, con doble ele, na guia telefóni
ca . Seme lla óbvio que Agca tentou 

· lembrar o enderezo na guia telefó
nica. 

5 .-A descripción feita por Ag-
ca da fachada e das entradas do . 
ed if ício onde vive Antonov, ta
mén é Íncorrecta. Hai,' porén, un 
err~ moi esencial, que demostra 
que Agca '" non ~rendera ben a .,, 
lección. Segundo el, entre o co
medor e sá de' estar hai unha porta 
corrediza. Portas corredizas deste 
tipo hainas en todos os aparta 
mentos do edifício, no que viven 
tamén famílias italianas; pero non 
no apartamento de Antonov. En 
troques de porta, nese apartamen-
to hai unha cortina. 

Unha série máis de contradi
cións e incorreccións foron califi
cadas na pre~sa mundial como de 
ciéncia-ficción, ensaios . escolares 
de conspiración, etc ... Aqui cabe 
taméA a percura ·dunha cinta, in
mediatamente antes do atentado, 
para fotografiar aos ·tres partici- ... 
p¡rn1E.l~ . no mes1110 .. •o; < •' ' rnu ~ ,. ;-, "n· 

:"'E. · inexpli~ábel, aslrnesmo, e.r , 
qüé idioma conversara ~.:~ .. P,iúpé_J_,_ 
Agca con Antonov~ sEÚ~uhdo . afir
macÍóns d~ primeiw, ; se._ daq 'uE:Jla 
entón el só fa í'aba en .. t.uÍ'Go e rjioi 

. mal en ing.fés, menfra~ Antonov só 
o facia ·e11 búlgarq e un.ha chiscá . 
ae italiano:e francés. ·. ,_ 

· ~, Asi"son os feitos: e as c~rcuns
táncias nas que Xoán Pablo 11 de- · 
cidiu entrar na .celda do seúagre- · 
so,r.-

2Un ·nene, $8lvadoreño · 
:::critica ;'o -ÚP18n-Kissinger'' 

Hai veces qué, en troques de facér ·ton.gas _análises é . ronse e cando voltaron estaban enfa
dados e bébedos. Entraron. na miña 
ca5a e ali mataron a cinco persoas da . 
mifia fa~ília. Antes que 1os guárdias 
volveran o ·abó d íxonos que nos aga-

mellar narrar pequenas cousas. Poderiamos, por exemplo, faJar 
longamente do significado da comisión "Kissing_er'~ e asfote1_1cións 
nordeamericana$ a curto prazo en Centroaméricá. . 
Pero é preferíbel ,que leian o que segue . ~e· , 

para Sélber cál é o se.ntido que agacha toda esa' palabraria. A infor
mación recollémola da revista "Le Monde Diplomatiqu_e", · -

. 'chásemos 'embaixo da ca.ma. Eu aga
cheime con dous curmáns. Cando os 
guárdias entraron em.pezaron a dis
parar as pistolas como tolos·. Un dos 
tiros foi parar á cabeza dunha neni
ña que mÓrreu ali xa. Despois eu es- _ 
taba mirando para o abuelito cando o 
mataron. Tamén mataron a unha ra
pariga de cinco anos, a unha tia e á 
aboa. Mataron a todos coas suas _ma
chadas ... ·cortados en pedaciños ... 

_·dun ártigo do ensaista César CheJal~. 

Eu -escapeime ces meus dous cur
máns que estaban comigo embaixo 
da cama e fúmÓnos a uns boscos que 
estaban ali perto. Estivemos perdidos 
case un mes. Bebíamos água das ár
bore~ porque chovia moito. Eu tiña 
uns pantalóns curtos e non ·.tiñan na 
da para quentarme. Tiña u.n pouco de 
sucre que tróuxera para lle dar aos 
outros nenas menores C? min e ainda 
tiña cando nos perdimos. 

Chovia e chovia; xuntamos máis 
água das árbores para facer máis água 
con sucre. Cando chovia á noite dor
m(amos en cavas onde había animais . 
Despois de 12 dias de andar e andar 
apenas p_pdia camiñar e case m!'l arras
.traba. Daquela atopámonos con 
outra xente que nos dixo que os 
guárdias andaban perta; ' asi que nos 
un im?.s a eles e seguimos fuxindo. 

Cando os guárdias nos viren ·come
zaron a dispara~ os fusis como tolos. 
Como non podían fitarnos ben, dis
paraban sobre toda a montaña, asi 
que nós seguimos alonxándonos. Eu 
apenas podia camiñar e empecei case 
a chorar. 

F inalmente un grupo de guerrille i
ros topounos· e levounos xunto dou
tra xente. Nlandáronos a un lugar on
de hab ia máis xente agachada para 
que os guárdias non os toparan. Des-

. pois ' viñeron buscarnos e leváronos a 
un- sít io · at'nd9 máis lonxe. Desa ma-
rieira chegamos a un sítio chamado 
San francisco. 

i . 
A.o di¡;¡ seguinte os guárd tas fix~-

ron unha gran invasión e mataron 
. centos de pers.oas e animais, gallñas, 

cans,' porcos, ... . mataron a t_odos. Ma
taron a todo o que estaba vivo. Nós 
escap~mos xusto a tempo. ' 

No Salvador a guárdia non respei-
"A g\,lárdia rural costumaba,vir arr;na- · dos en l'v1éxico e Centroamérica. Máis ta a ninguén . Matan aes nasos mes-
da ao val onde eu ·vivia. Bombardea- do 48 por ceñto dos mesmos son ne- tres. Matan a todo o mundo. Os guár~ 
ban con aeropla~os e helicópteros e' nos de 10 anos.e air:ida menores. _Ape- días veñen · ás nasas escalas e rachan 

· con moitas outras causas. Mataban sar, destas cifras espeluznantes a gue- os nosos. libros. Levan aes nasos mes-
cativos . . A guárdia non tiña piedade rra continua, e os nenas continuan tres e despqis mátanos . Ao dia . se- . 
con ninguén. Mataban a quen topa- s~ndo as ~f tim·as máis tráxicas e ihde- guinte aparecen envoltqs en bolsas de 
ban". ~ . . _ . fensqs. plástico, alguns deles comestos polos 

_Estas son as verbas d.unha con ver- . ·Nun ha recente conversa, a señora can s. Están todos atados e te,ñen ..ooi::¡ 

sa que yri néno salvadoreño de 12 Gail D. fÑystrom, encarr~g_ada dofüg., i::1 testde;1 rnauhacto~ oa pescozo. Hai ve-
anos tivo coa sua_ m:st·ra ;:- ~ª-\!:, ~;~·, ; J§~Et.SQ sP~rp1 R.efuxiado-s Salvadoreños · ces que nen a fam'ília recoñece a cara 

, Ny,~~r~m, dm~rg\7 u_?,¡WP.gr_arrpa ocga" na (C--Ósta. Rica, cor:itou como un dia· ou corpo. 
.r:iizad_o pola Cruz Verme_lla na C~~ta os nenas estaban a xogar nun xardin Nós vir~ios un compañeiro mo~to e 
. RicQ ;· no que participar~n pequenos da,,escola cando viran aparecer dous rien sequer o recoñecimos. Golpeára" 
tje éosta Rica e máis .do Salvador. · he·Jicópteros no horizonte. Os ne nos no na cara curi látigo. Fumos enterra-

A guárdia rural que 'menciona. o
. rapaz ·é parte das forzas de segurida

, de dd Salvador, que sé-mentaron o te
rror -no :.. 1abrego para facelo desistir 
de colaborar coa· gu·errilla. Resultado 

· das '-suas operacións de búsqueda é 
destrozo son mi11eircis de civis ·mor-

· tos, ·induíndo mulleres e nenes. Moi
tcis m'ái's fuxiron ·e- viven en países vi- . 
ciños>'en campos de refu_xiádos. 

· ·o ·ª ·acordo ás cifras oficlais, hai ac
. tualmé.nte máis de 300.000 refuxia-

. 3 . 

_aterror.i.záronse, especialmente Pablo, Jo e a famt'lia vfuno buscar. Nós dixé-
o ne no de 12 anos de .quen antes· fa- molle onde o ~nterráramos. ·A ·famíl ia 
lábamos. "T.omoume moito tempo foi e sacouno, pero como os guárdias 
acoúgar a Pablo :-declara a señora estaban tan perta, tiñ.arí ta0to medo 
·Nystrom- e conquerír que me.dixe·- que o esconder~~ baixo un_s sacos de 
-ra os ·pcirqués do seu temor". O_ que '· arroz e dixéronlle aos guárdias que o 
segue agora é o que .Pablo confóü. único que levaban era ·unha carga d~ 

"Cando os guárd ias viñerJ ¡,· por _: arroz". 

primeira- vez· á miña ca.sa · dix:eron11e Pablo vive hoxe na Costa Rica co 
a mamá que non queriªn vela ·~~¡ nen que quedou da sua. farnília. 

. un segundo riláis, asi que rr.iamá tiv'o 
que marchar' da· casa. Os guárdlas fó- · LMD/XC 

. ~~:l18\8P }?t.H~i ;;e~~1J~,qj~/?.J?,1 g ~ ~~~:~~Em.,o_ ( .~~8~ 
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XESUS VEGA 

Se vostedes lle perguntan ao señor 
Felipe González qué _prefire, ven-

. cer cu convencer, segufo 'qu·e lles 
respostaria axiña: qu~ro vencer 
convencer.ido . Unha - pretensión 
mqi lóxic0 ~ Jodo .sistema de poder 
.tenta asegurar a sua sLipervivéocia 
mediarúe unha axeitada combina
ción de persuasiqn e coacción. A. 

· primeira serve para conseguir o 
apoio do carpo social ás medidas 
de forza que, eventualmente, se 
exerzan desde o Poder. 

O gobernn coñece ben esta nor
ma elemental da acción poi ítica e 
por iso rían quere reconvertir co 
Boletín Oficial do Estado nunha · 
man e coas FOP na outra. Ouere 
reconvertir convencendo. Con qué 
argumentos? Con este: hai que 
pechar cu reducir o -t:amaño das 
empresas. que non son rendábeis 

·para poder dedicar · eses ·. cartas á 
criación de. empresas que xeren 
beneficios. Ou . con este outro: 
n~n · é xusto reclamar a perman én
cia· vita 1 (cía no pasto de trabal lo 
cando hai máis de dous millóns de 
persoas desempregadas. Hai que 
recoñecer que todo isto ten unha 
lóxica. Aceitado o principio de 
que o capital debe ser .o elemento 
determinante na actividade ecor::ió
mica, resulta normal pensar . que 
esta só se pode recuperar sobre a 
base do fortalecimento datjuel. Se 
queremos má is trabal lo para ·mañá 
ternos que aceitar hoxe as r'edu
cións' de plantilla, as conxelacións 
salaríais, a · red~ción das ' presta
ción s socia is ... 

PoÍ iso,1non cabe alegar surpre
sa cando 'Solchaga insiste na sua 
teima de que os contratos dos tra
balladores deben ser rescindidos 
naquelas empresas suxeitas á re-

·I esta"'º crítico 1 
. . ~ 

... \ ... 

VENC.ER 

E 

CONVENCER 

conversión. Ou cando Boyer 
.-ameaza con aumentar os impostas 
se os salários suben por riba do 
6,5 por cento. O ~ué si resulta no
vedoso é a recente afeizón dos vo
ceiros do PSOE por frases como 
estas: "as . movilizadóns obre iras 
forman parte dunha q1mpaña or
questtrada polo Partido Comunis
ta"; "nas manifestacións hai ele
mentos alleos aos traballadores 
que queren desestabilizar a situa
dón"; "non se quer dar soluclóí!_ 
ao problema da reconversión, se
nón cónseguir o desgaste do go
berno socialista" ... 

·A qué se debe esta .falta de ima- · 
xinación? Cómo é posibel que uns . 
gobernantes · que falaban dunha 
nova ética, que prometian un no- . 
vo estilo, que f~laban de levar "a 
imaxinación ao poder", utilicen 
agora alguns dos tópicos antico- . 

munistas máis repetidos nas últi
mas décadas da vida política no 
Estado español? · 

Será que o PSOE cbmez.a a sen- . 
tir a inquedanza .de ~1;1Úen observa . 
disminuir a sua capacidade para 
convencer? Certamente non resul
ta doado· explicar que os 800.000 
postas de traballo prometidos non 

· se van crla·r. Non é sinxelo xustifr
car a redución do 8 por cento que, 

- segundo .Q plan económico ·guber
namental, van experimentar os sa-

. lários reais entre 1984 e 1986 can
do no programa eleitoral se dicia 
que "os acordos salaríais anuais na 
negociación colectiva de~en gá·ran
tir 6 mantimento do poder adqt.!i
sitivo dos salários". E se agora hai 
ministrns que detenden a convE!- . 
niéncia de xeralizar a contratación 

. temp~ral, ,por qué se -fix~ aquela 
·promesa eleitoral de q!Je "os tr_a-

-: palios· temporais constituirán un 
recurso excepcional"? -
. E . moito . Adema is de conven
cer ao persoal de que, para sair da 
crise, a banca non· de~e ser nacio
nalizada e as multinacionais de-. / 

ben ser respeitadas e mesmo 
apo.iadas,- o goberno do señor 
González ten que clarexar a sua 
incapacidade para cumprir o que 
dicia hai quince meses. 

E como a mellar defensa é un 
bon ataque, hai que disparar con
tra o "chivo vermelho" do que fa ~ 

laba José Afonso nunha das suas 
cantig9s. Cando thegue 1986; fa. 
rase balance das promesas incum
prldas e - aparecerá o-utra vez o 
"chivo' vermelho": el será a causa 
de todos ·os males da economía es
pañola. A reconvers!ó_n estará fei
ta. Os reconvertidos estarán espe
rando os pastos de _traballo alter
nativos . .Oaquela dirán: vencimos. 
Convencendo? 

Consellerí~ de Economía, 
Facendll e Comercio 

• : • ~·~ J ..... ' .,. .. •• ,. 
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· PROGRAMA DE FORMACION ;DE · BECARIOS E FOMENTO DO EMPREGO. 
.... . 1984 

LICENCIADOS EN FACULTADES UNIVERSITARIAS .E CARREIRAS TECNICAS DE GRADO 
MEDIO OU SUPERIOR: . 
A Xunta de Galicia, en colaboración sÓn SODIGA,· convoca 50 becas de duración anual. para 
compfementar a tua formación empresarial e darche a oportunida.de de iniciar a tua actividade 
nunha empresa galega. · _ · · 
SE REUNES OS REOUÍSITOS .DE: 

. ' 

Ter nacido, ser residente en Galicia ou ter cursado os feus estudos nun Centro docente 
galega. · 
Non ter cumprido os 28 anos de edade. 
Que non teñan transcurrido mfüs de 4 anos desde~ a finalización dos teus estudos nin ter 
desempeñad0 nese .tempo .un traballo profesional est~bel. · 
Estar exento de Servizo Militar uo poder obter prórroga nos J 8 mese seguintes á preseQtación 

_ "· ., " d"8. solicit.._ude. -. . . . . . : ..... . 
. - Contar co _Ex"pedente Académico .acfe<,:litativp dQs -teus ~studos. 

Se pretendes aplicar a tua capacidade, inicíátiva ~ formaci'M á're~ev~ción e progr.eso d~. G,~Jici~~ a sua 
economía: SOLICITA-CUESTIONARIO DE SOLICITUDE A: . . . ·~·i. 

«PROGRAMA DE BECARIOS». SODIGA~ Ourense. 6. Santiago. 
Ol) A: 

«PROGRAMA DE BECARIOS». C.0.1.E. Sto. Domingo de la Calzada, 1. Santiago. 
. PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Ate o 31 de Xaneiro de 1984. 
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Cristaffzase' ·a~escisióh do PCE - l 
. ' / 

~· Nace o ~: .. ~ 1PC'': 
repijbliCanO: federalista 
. e marxista-lerliriista 

Ven de se celebrar en foladrid o "Congreso de Unidade dos 
Comunistas", que deu como resultado a criación 
do.Pélrtido Comunista, autoproclamado "republi.cano, federalista 
e marxista-leninista". Os integrantes desta nova formación son os 
escindidos do PCE, que reclamaban unha meirande 
identificación coa Unión Soviética e os principios básicos do 
marxismo-leninismo. Tamén está o Partit deis Comunistes 
de Catalunya -·formado por militantes que fixeran 
o mesmo respeito do PSUC-; o Vfiovimento para a recuperación do . 
PCE; o F .. ·iovimento de Unidade e recuperación comunista; e máis 
os intégrantes do PCE(U). rJo Congreso participaron case mil 
delegados representando a 25.000 militantes, 
na sua maioria cataláns. · 

lgnácio Gallego 

Ignacio Gallego, quen abandonara 
hai poucas datas o PCE, en base a -ra
zóns calificadas de "prosoviéticas", 
foi elexido por unanimidade secre
tário xeral do Comité Central, no que 
destacan nemes como o coreógrafo 
Antonio Gades, Pere Ardiaca (ex
PSUC), Fernando Sagaseta {ex-depu
tado polo U.PC) óa Fidel Alonso e 
Francisco García Salve (sindicalistas 
de CC.00.) 

O novo Partido Comunista -nome 
provisório que por razóns legai~ · po
derá ser substituido por "Partido Co
munista dos Pavos de España"-, a in
da pésie á sua declaración federalista 
e republicana, aceitan a constitución 
española e a monarquía parlame.ntá
ria de Juan Carlos 1. Sobre o Proble
ma vasco pronúncianse no sentido de 
que non lle ven a so.lución na aplica-

. ción de. leis antiterroristas, nen no 
plan ZEN, nen na guerra suxa dos 
GAL; "O congreso valora estes meios 
como contrários á democráGia, e af ir
ma que a situación en Euskadi se
mente pode ter solución en base á 
aplicación do di re ito de autodetermi
nación". 

O documento poi ítico aprobado, 
tamén critica os procesos contra os 
prof isionais da información "que 
poñen en custión a plenitude demo
crática e inscri'bense nunha política 
de redución das liberdades". Refe
ríndose á situación actual no mundo, 
denúncia a carreira armamentista e 
culpa do debilita mento das re lacións 
internacip~ajs _aos. Estados Unidos, e 
os seus aliados na Europa. 

En declaracións á prensa,, -durante 
o congreso, Gallego manifestou que o 
trasvase de membros do PCE de Ge
rardo Iglesias, nqn se plantexou co
mo ob.xectivo, "Pero gr:an· parte dos 
dirixentes e militantes fartos da pol·í
tica do PCE despois do XI · congreso, 
teñen postas ilusións neste proceso 
de _ unidade dos comunistas". O día . 
da clausura, o secretário do PC, pr_o
nunciou un · miti.n no que afirmou 
que o novo partido é "O único capaz 
de tomar unha antorcha revolucioná
ria". Tamén participou unha delega-

ción do Partido Comunista da Unión 
Soviética, encabezada polo presiden
te do Consello Mundial da Paz, G.A. 
Zukov, quen ofereceu todo o apoio 
de millóns de comunistas soviéticos 
no marco do 1 nternacionalismo pro
letário. 

"Viva a Unión Soviética" e "Le-. 
nin, Lenin" foron os berros máis es
coitados no transcurso do mitin, co
reados palas máis de 15.000 persoas 
que enchian o Palélcio de deportes de 
IVladrid, onde actuaron o cantante 
uruguaio "e catalán, porque vivo en 
Catalunya; e comunista, porque mili
to no PCC" Quintín Cabrera; a anda
luza Pepa Flores, e o coreógrafo An
tonio Gades co seu ballet, que puxe
ron en escena a obra de Larca "Bo
das de Sangue". 

Por outra banda, pouco despois de 
rematado o congreso, o Partido Co
munista de España (PCE), por medio· 
do seu secretariado anunciou que im
pugnará o nome de recén criado PC, 
"cuxas xiglas confunden sobre o que 
é o PCE". Gerardo 1 glesias dixo que 
o nacimento do PC "supón un in
tento de escisión , que, máis que ter 
como obxectivo a unión dos comu
nistas, ten o de atentar contra a uni
dade do PCE e contra o proceso de 
recuperación do noso partido, poten
ciado polo XI congreso. Nun comu
nicado feito público, lamenta a pre
séncia de representantes do PCUS, 
"máxime nun intre no que o PCE 
está a incrementar as relacións con 
todos os Partidos Comunistas do 
mundo en benef ício da lo ita contra a 
crise e pala paz". 

Coa tradición do 'PCE ás costas 

Unha das claves dese "esp(rito de 
unidade" que rondaba nos corredores 
do Palácio de Congresos cando a 
constitución do Partido Comunista 
estaba a punto de se fraguar, era a de 
recoller a tradición revolucionária do 
PCE. Sen dúbida, o feito que puxo a 
cresta no proceso socialdemoaatiz.a
dor desta última formación política, 
fqi o espectáculo oferecido pelas 
duas fraccións do Par.tido na celebra
ción do XI congreso. Carrillistas e 

. c;J'-1~rarc;J, is!~s, en boca de calquer mili- . 
tante do novo PC, son as¡caras -unha 
máis amarela que a outra- do euro
comunismo, da estratéx.ia ~e Santia
go Carrillo. Como comenta "Avant", 
órgao do Partit deis Comunistes de 
Catalunya (PCC) -que racharan co 

. PSUC, e _constituíron o principal xér
mOlo do PC-, "O congreso de unida -" 
de dos comunistas, recollerá para o 
património do futuro PC,m toda a 
bagaxe histórica das loitas· da clase 
obr~ira, en especia'! do que foi o seu 
partido de vangarda: o PCE". ~ 

A PRIETO 
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Os elubes .. oontra--a ~ Federación ... 
\ . 

~ r .· . .· . 
·Rachou o~~-CIClismo· 't1a1ego e 

,r·i ~--~:· .• ~~::> ~" "··'~::--, Íj<(<',;.~Jf~. ; , /.~~, 

- .. ,. 

Quince clubres ciclistas, dos trin~a e O ciclismo galego.rachou ·en dous depois da asamblea celebrada ·a 
tres que ha'i en GaliZ<l<, anunciaron xa pasadá semana. Por ún lado os clubes. por outro a fedetacion' con . 
que se separan da Federación Galeg~ alguns adictos que sempre os hai. , · " 
de ciclismo e van constituir unha fe- , Todo _isto nun momento ~il Q,ue e~te deporte vai en auxe. 
deración paralela·, para o que ·xa están.· 
iniciadas as · conversas. E;sta federa- · 

· ción pod estar recoñecida pola,Xu,n-
ta de Gat(za. , -, · 

Despois da asamb.lea do ~iclismo 
.galego, estes clubes _tomar.on · a deci- . 
sión de 'separarse da féderac'ión - ~-~ l, 

. t. ( ·- .. 1 .• • _, • 

vistas que non triunfou, ..:....tamén se-
gundo os directivos, :como veremos~ .. 
logo- o voto de censura interpósto 
ao Presidente señbr Baleirón. 

A votación obtivo o seguinte re
sultado: 24 en contra do voto de · 
censura, 12 a favor e dous votos en 
branca. Como asistiron 20 clubes 
quer dicer que 12 clubes votaron a 
favor da censura ao presidente, dous 
abstivéronse e 6 votaron en contra. 
Votaron a favor da censura o dobre 
de clubes. Ao darse esta votación de
bería ser aprobada a moción de cen- , 
sura, xa que· a _terceira parte voto u a 
favor dela . Pero non foi así. Agora os 
clubes -os que están ·en contra son 
o_s clubes pequenos e de . canteira
pensan recorrer ao Consello Sup6-
rior de disciplina deporti"va. 

Unha asamblea manexada 
Cando os clubes chegaron á asam

blea non sabían cais eran as normas 
potas que se ia rexer a asamblea, ain
da que estas normas estaban en poder 
da federación hab ía bastantes días, e 
t iñan que ser enviadas aos clubes, se
g1.,1nao af irmou o representante da 
española. 

base a "casualidade" de que os 
membros da ferderación apareceron -

· todos a esta asamblea, e votaron to
dos, cando nalgunha até se di que só 
votan oito. Esta vez si, facian falta os . 
votos e até votaron alguns que xa ha
bía tempo presentaran a sua dimi
sión. Para votar .os federativos só ne-

ao primeiro toque 

cesitaban o documento de identida-
de. Non era o caso dos representantes 
dos clubes aos que non lles tiña che-· 
gado a credencial, pcir máis que a ti
ñan solicitado; non lles foi permi~ido 
votar. 

Má xestión, polo. menos 
-Os clubes acusan ao Presidente d.:i 

Federación de "má xestión e favori
timo, asi como de ineficácia, polo 
menos". Na asamblea pediuse polos 
n:_iembros dos clubes que se-presenta
sen as facturas, que non foron pre-

. ser)tadas nen se explicou tampouco, 
-polo menos satisfactoriamente, para 
a maioria dos clubes, cómo-se gasta
ban os cartos, oú como no caso de 
Redondela, se pagaron prémios en 
metálico, cousa ·proibida para as ca_
tegorias inferiores. Cando arreciaban 
as acusacións, os federativos dician 
que eran_ palabras contra palabra, 
pero non se poderia demostrar nada 
pois que as facturas seguían sen apa
recer. · 

MonGho lg l ésia~ 

Polo que ao tema de Aciga (Aso
ciación de ·Ciclista Galegá) . 

Afina l o xa dito. Ruptura dentro 
do ciclismo galega, aiñda que a últi
ma hora alguns clubes que tiñ~n _fir 

.. mado contra. Baleirón non asistisen a 
asamblea e houbo un que cambiou de 
voto no interméclio da· reunión. 1 n-
termédio que pediu o representante . 
do .CC. Coruña. As presi.óns e prome
sas do señor Haleirón valeron para al- · 
go. 

Agora a federación· acusa aos clu
bes .da non celebración o ano pasado 
da chorada Volta Ciclista a Ga.liza, é 
afirma que "por culpa deles, tampou
co se vai celeqrar este ano". Pola su·a 

· parte os clube$ culpa de non terse ce- · 
lebrada a proba á Federación~ · 

Unha pergunta pará Hnali~ar: qué 
·función ten .únha .federación sen de
portistas? Pois hé!i moitas; ou polo 
'menos que non teñen que ver nada 
con eles nen fan nada pola promo- . 
.ción do deporte. Para afguns unha fe
deración é un. cargo q·ue hái que con-
servar. 

RICARDO- RIV~RA 

Díaz-Miguel: o gran home do b~loncesto 

Hai uns anos, o baloncesto era, 
para ríós, un deporte pseudo-esco
lápio e de pátio de coléxio. Non 
sablamos exactamente s~ se xoga
ba en pantalón corto ou con so-
tana de frade. Todo se reducía a 
Emiliano, ~uscató e algun escar
ceo do Madrid na. cppa' de Europa. _ 

Cando estábamos nisto, chegbu 
o home máis importante do l?albn; 
cesto español nos últimos 1.5 
anos: Díaz~Miguel. Colleu un equi
po deslabazado, sen ideas nen per-

,.. i. sonalré.füC:Jé8p'Mprfáre, ·pauco. a pou._ 
co, foi facendo que os curas se de
dicasen á oración. Mentras, os xo
gadores recollian, por primefra vez 
na· selección, o froito dun trabal lo 
tan p.lanificado, apesar dos -impe
_dimentos que poñian os dirixentes 
da Federación e dos equipos'. 
· _Xogadores comp. Jiruénez e S.i
bi lio débenlle gran ¡;>arte da sua c;a~ 
tegoria internacional, _e outros, · 

· ·como Romay, débenlle case até a 

estatura. 
Díez-fvliguel defendeu un estilo 

de liga como a itali.ana~ na percura 
de maior equilíbrio de trozas e 
máis partidos con resultados apu~ 
rados, para se poder enfrentar con 
garantías· a equipos máis feítos: 
como ·soviéticos, iugoslavos, Ttaliá
nos, etc. 

Cando · se d~cidiu f,acer unha 
liga á italiana, · o seleccionador 

qu.e~ia· pór ~~?-~.s.;~uníor_ ~~liri' ~s~r~ti!11 
xe1ro por equipo, pero-o's d1r1x.en-
tes decidiron facer o contrário. 
Agora comezan os .primeiros pro
blemas cara a olimpiada. A selec
ción n~n ten · pivots suficientes, 
xa que Romay está tapado por 
Robinson, De la Cruz por O atis 
e o único que xQga habi-tualmente 

-é Fernando ,Martín. -
O seleccionador ruso, Gomels

ki, sabe perfectamente que o (mi
co en Europa ·capaz de 'derrotar á 
máquina soviética é a versatilidade 

do equipo de Díaz-Miguel, que se 
está a converti·r na "besta negra" 
de Gomelski·. Gañarlle dous parti
dos no úhimo ' ario é unha marca 
que non se consegue con facilidá
de. 

Ademais, Díaz-Miguel tamén se · 
encarrega dir selección . europea, 
amosandÓ asi o recoñecimento in
ternacional ao seu traballo e aos 
seus coñ.ecimentos. i>b'rén';' c'.is<.:LC11fi1 :~"-. 
xentes .españois non o teñen t~n 
claro, e fan pola sua conta o que 
lles peta . .- Despois, se o equipo non 
marcha beh, Q ¡;>rimeiro en levar as 
culpas será o entrenador, pero, 
'por se alguén non lem.bra, e'ste se
ñor foi quen sacou a_o baloncesto 
español da mediocridade para 
colocalo na élite -ao basket mu.n
dial. 

Se a · selección fai un bon pa
pel na olimpiada "Será grácias ao 
entrenador e apesar dos dirixen
tes. 

. !.-• 

... . . ' ~ 

11XQga · Co'1nó~O'~: 
, ;-.} 

,r 

~u xogan cpnnosco? 
. . . '\; 

r A consellaria de Deportes e Turismo qa Xunta é a má,entre as máis m~ da 
Xunta, se~undl elguns comentaristas polític9s con,syltados por EFE._, 

Non fai nad_a. e, a n.or1 se15 por cuestióri-S,PQlíticas, xa· ¡ ~ desapa~ecer r:-ia 
última reestruºtur~ci 91i<'.'teita · ncf,gbberno auto~ómico : ~ .~ :- ; , . 

A~ora, para xustTf i ea~ presuposto, e Ca$e a ex i ~iénciá, tirou Q libro "cio 
deporte escolar". Non sabemos cánto rea lmente custo,u; xa que nunca se 

. di. Pero yistas as pastas de i nme ll orá~~I. calldade r. a _bo;(rnpr~s i ón e o me
llar papel, a GOUsa debe de sa ir ·por quente. 

Pero a ~ua edic ión luxosa e cust~sa non é o mao, no n. Tam pouco é 
mao que sacaran un libro sob re o deporte _escola r. O mao é q ue o libro 
non serve para nada, o único qu~ va le é o calendário de deportf) escolar, 

·pero isto era me llar distribuilo en prospectos.de man e nos carteis e pega
. tinas que fixernn : Pod íase levar a cab¿ e non facia fa lta un libro custoso. 

·Polo.demais di causas tan " interesantes" 'como qu.e o_ balón do fútbol 
é redondo, _causa que poda que non: sajba'n todos e cada un dos 'nenes,· 
ou -mella r dito, dos profesores de E. Física e Deportes que é a quen vai 
dirixido_ o libro, segundó se desprende das palabras da pomposa presen
tqciór;i, na que se afirmou que cada coléxio teria .o seu exempla r. 

f\Jon se lles ocorreu outra cousa aos reito.res do deporte escolar galego 
que pór o r egulamento de 'de-port"es tar:i "descoñecidos" como' o fútbo l, "o 
baloncesto, balonmán, ténis , etc. Todo o regulamento, como se os profe
sores non tivesen ·a abriga de sa-bel¿, ou non teñan libros e libr9s onde 
veñan . 

Pero a "novidade" estivo en que se citan deportes .populares galegas: 
a éarreira da fogania, os bolos, a perca, a rá, á chave e a -cucaña, asi como 
os tres en raia. 

í'Jo caso da_ ohave e_ dos bolos traen o seu. reguiamento ; pero mal feíto, 
claro,· non ia ser para menos. · 

Asi, · por citar alguns exemplos,·no caso da chave diseque se tira a oito 
·metros, candó todo o.mundo sabe que a distáncia pode variar, pero que a 
máis comun é de 1 O a· ~O, segundos a "altura" da competición. 

T.ani_én di que se x·oga con Ginco '!pellos" en cada man. Non sabemos o 
que quer d(cer CQ "en Cada man", pero O certo é que se ven xogando con 
tres. Podíamos seguir, pero para qué. Adema is esquece entre os deportes · 
populares álgun básico como a loita ga lega, que debía de estar con máis 
mérito que outros que poñen . como deportes autóctonos, e que nunca ti
veron o cariz de tais, ainda qu~, claro-, pódese discutir cándo un xogo é 
deporte ou non. Pero non é de estrañar que non apare2a a loita cando un · 
especialista da própria consellaria de deportes, nun rec~nte cursiño pera 
profesores e técnicos en E'ducación .física e Deporte.s qu_e el ~ impartia, 

. dixo' referíndose á loita galega: "é unha causa que se pratTcaba~entre h'o
- mes e mulleres nas eiras cando a malla ... " Vaiche ooa Vilaboa ... era un 

' técnico. ., , . 
. Da fi10sofia deportiva talaremos para outro dia. "Xoga connosco:' e 

o lema da campa~a . ainda que algun lea "xogari c-emnosco". 



Cif:t-0 .. de -- Conferénci,as: ,_ ~ ,'Caste

lao , e a música moderna". Orga
niza'do· poi a Federadón' .(fo 'l'lis~ 
-cotecas de Galiza. 

*** 
Véndese· importante 'toté: · está
leiró~ "barca·· de pesca · e post~- de, 
.. -.·~ ·~~~~··c."' •} .. 

sol no rilar. 'A précios ref]aÍadós'. , 
- -•. , • ..... '! 1 _,, ! - ' . ':"' - ~ 

Cha íAas ~ bu sea -mu ller. }peizoéa 
para\ 1er ~' t.efeyj_sió~' >suntqs ~ .;. , 

._.,. . .J.., "'. • 

l . ..~ t "!-; 1 ~ 1 t* * -* 

Vérld~se , va.~a' de oito tetas: . Lei ~'. 
tea discreción~ · 

'*** 
' O P .ró~imo: disco do grupo punk 

'. ÍRádio~ O'Géano." · cftam.~ra.se 
·"Un.ha vez tiven ,~n cravo ~rava~ .. 
do n,o corazón". . ,. , 

• ¡ ' - -· • \ J. ~ 

*** 
Ama d~ · casa aburrida husca lei
teiro, 'panadeiro ou sí rnl l'ares 
que se paréz-a a· J R. , ~·.. , . 

. l ~ j ~ Ql - 1... ~::.~ ;·.: 9 ~ 

*** 
Preo C'Úpac ión en-L ~go. A recon-' 
versión : naval pode . acaba·r cós 
nabos. 

'/ 

o ,,;.h!..1:. '.J -· :, "' 

,, ,..,J, -· .¡._ 

,¡. 

.. ~ 
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~ Ca01paña de vacunación (2;1 f~sre) dQ toó 25 de xa-neiro. 
Nos locais da Consellería de .Sanidade, do ¡·NSALUD, oú nos dispostos polos· Axuntamentós. 
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Pepe Barro 
ou a importái1cia 
de non 
se chamar Ernesto 

-XESUS CAMPOS 

Prescindirei deliberadamente de 
cair na tentación biográfica á hora 
de intentar viviseccionar a este pí
caro eumés con aspecto de em
prendedor ornitólogo perdido na 
fronteira de Afganistán. Prescindi-

. rei t~mén _de dous fólios que tiña 
preparados porque acabo de cru
za lo polas pedras de Compostela 
co · cabeló corto, o sempiterno 
mostacho prusiano reducido, unha 
camisa marela e unha fermosa ta
rabica de fabricación manual. 
Algo así como se recén chegase de 
pechar un trato na metrópole con 
Milton Glaser. 

Acendo un Fortuna, ou sexa, 
su_cedtneo ·de contrabando men
tras acfmiro a sua inquebrantábel 
fide lidade aos Ducados e esa máxi
ca habi lidaqe .dos seus dedos sem
pre dándolle vol~as e. revira~oltas 
aq pitillo, supoño que para disi
·rriularlle a niGotina. , 

·Algun ·estrépito de gaita inuQda 
a rua, ·probabelmente sai'do dalgun 
.piso con estudante de Filoloxia 
1 nglesa dentr~ e queda nos . seus 
óllos de faísca un reyordo de noi
tes . mr Praza Marior de Tierno Gal- · 
ván a gólpe de-palleta ou de tardes 

\ 

- -. perdidas na Praza Reai' de Barce
,.,.,;lon~a, Fé~f.e· ar:x~nti~os, 'l:ravestis ~ . 
· circunsRectos arquffecfos ~emi 

bros todos do ASG/FAD. , 
_Seguramente tropou a gaita por 

.uh disco de Mi!ladoiro. G.rabouno 
e_IJ ~assete, d'eulle a volta e safron 
Os' Resentidos. O caso · é que non 
exis~.e contradición de i_maxe, no 
seu caso; entre· os zocos de feira e 

: a tarabica neoiorquina. Xa hai ·dez 
ano$, en . plena furibú ndia nado
nal-popular empeñábase en darlle 
~or e ~legria aos ·vellos pr,indpio~ · 

revolucionários. Foron saíndo asi 
os primeiros labregos en technico
lor, provocando en non poucas 
o~asións os rece1os dos dogmáti
cos que se empeñaban en pintar 
de branco e negro o arco da vella 
do socialismo. 

Góstame falar ben da xente 
que me gosta, asi que pr-0sigo a 
dar coba. A sua elegáncia reside 
nesa elemental aristocrácia de 
quen pasea con orgullo unha verba 
requintada polo médro dunha ora 
ciór:i gramaticaf activa. Porque hai 
que ter a valentia de Manolete 
para comezar a estas alturas unha 
frase co vituperado "eu coido", e 
hai que botar lle firmeza, ou co 
llóns se se prefire, para pintarlle 
aos obreiros de Ascon unha pan
carta "reivindicativa con pombas, 
pontos fóra das ies e a silueta re
taJlada de El. Coyote levando no 
cinto o decreto de reconversión 
industrial. 

Teño notícia de que en Sui'za 
existe unha clínica ult~a~oderna 
na que por dez mil pesos o_péran
lle a un de galega. E dicer, entra 
un baixiño, gordecho de anos de 
caldo e éon boina Elósegui e ao 
cabo de dous dias de anestésia sai 
alto, guapo e europeu, coñecendo 
idiomas e sabendo pasearse polos· 
aéoportos disimulando a condi

·Ción ·- «fo . f e!'l\lJgrant~ g9is non sei · 
qué earallo faria este h0me que, 1 

pechado no seu ' ·estúdio baixo o 
fle~xo, sen visitar tal centro médi
eo, entro u pola ·cara no. M,erc¡ado 
Comufl e 'está empeñado en por
nos ao dia no conc;:ert-o- d_as na
cións. ·Polb menos nb sentido · vi- . 
sual. Asi que a partir de xa- aca-

. bouse' a calvície, e todos a con- ' 
te~Plar a vida coas gafas de Cal- . 
yiño . . 

"1 

N 
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cultural 

' ' 
Os tres disc©s que Emílio' Cao ten ··' ' -· , . 
no mercado: ·"Fonte do · Araño" , . ·-=-~ 
"A Lenda da Pedra do Destiño"·,/ 
e "No m:anto da auga". son, sucesi- · 
vamer;ite, radiograf ias. sinceras do 
seü ~stado de ánimo e criativo. E 
un 'músico que non minte nen can
do actua en dire¿to nen cando de 
cide facer unha nova grabación. 

Em ílio é de fa lar ta_n vagaras.o e 
traballo imaxinalo de'ffiozo rocke
ro, alá polos dezaoito anos, cando 
empezou a gañarse a vid·é! tocan9o 
unha guitarra. ''A moitos paréce
lles raro que e~u pasase do ' rock á 
música tan distinta que agora fa
go, mais doce_ anos de vida profi ~ 

sional dan dabond_o para esta evo-
1 ución. Fixen ro~, pasei por Vo·
ces Ceibes, tr,aballei con _Seoane e 
Romaní e, pasenlñamente, funme 
achegando ao tradicional". 

No seu terceiro dis,có, Emflio 
combinou a música coa voce, in
terpretando as suas próprias letras. 
Recoñece que hoxe en día "tender 
a ser un cantautor é nadar contra 
corrente", pero non aceita some
terse aos ditados das necesidades 
do mercado. "No_n prepato os dis
cos pensando en grandes vendas, 
senón en oferecer sinceramente o 
rneu quefacer musical. Por agora 
podo seguir os rneus próprios gos
tos. Teño un público moi próximo 
a mine que se mantén no tempo. 
Por iso a saída dun novo disco 
non afecta á miña liña constante 
de traballo, xa que non precisa de 
grandes lanzamentos publicitá-
rios". 

Durante a sua estáncia en Ma
drid, Emi'lio aproveita para con
tactar coas casas discográficas, 
pensando na difusión do seu pró
ximo traballo . Xulga primordial 
que Galiza dispoña dunha casa 
con continuidade: "A nosa cultura 
precisa tanto de editoriais como 
de empresas discográficas, pero 
destas todos se esq uecen. Agora 
ben, se unha empresa discográfica 
galega adopta os mesmos métodos 
e . intereses capitalistas que unha 
de Madrid, non por ser nosa vai 
ser . mellor. E o que queira enten
der ... " 

A aparición de grupos galegos 
das máis diversas tendéncias musi
ca is nos dous últimos anos falque 

o nacimento desta associañom 
presupom a existéncia duns objec
tivos a cumprir e que som os se
guint~s : 
-expor ~luz pública as condiñons 
e i;egras básjca·s da coexisténcia 
·das comunidades lingüísticas. 
-impulsar· activamente a sua 
transformas:om num sentido igua- . 
litário. · 

Cumpre sii:ialarmo.s, que nos úl
timos tempos ,se tenhem produzi
do abondosos contactos entre bas
cos, cataláns e galegas, para que -~ 
agora se estmtur<9 •t-1mha ptatáfor
'fna de· rrabalho e incidéncia co-_ 
mun, pois os nossos c,onflitos lin
güísticos desenvolve~ umha con-_ 
frontañom do tÍpo língua própria 
versus língua de im.portas:om·, e 

·esta última é nos tres casos a m~s-
ma, isto é, o esp'anhoL 

As claves ·da pré-associáñom 
som, ao· nosso juizo, duas :"un.üin
guismo" e "j ustis:a" . . Parte-se d_a 
base, por e"xemplo, que·_a 'comuni-

, 'dade lingüística: galega, ·despois de 
ter conhecido -num me.mento · ~a 

"E moi · 

·importante 

que o 

panorama 

musical 
se pluralice." · 

.Emílio se -sinta optimista de cara o 
futuro·, na medida en que a diver
sificación serv_irá de pene.ira para 
que o tempb. seleccione _aos _mello

res. "Durante vários anos a música 
tradicional monopolizou o interés 
do· púb.lico e o mercado,discográfi
co galego. E _moi importante que o 
panorama musical se pluralice." 
Cita como exemplo das boas · ex- , 
pectativas musicáis que se ,.,.presen 
ta11 hoxe en Galiza a grupos como 
Clunia, no jazz, e Golpes Baj9s, 

· no_ rock. (Non lle molestou que o · 
cantante deste grupo, Xermán CÓ-

. pi ni,· lle dedi,case· unha canción 

Gora IruñeaÍl Sortuat! 
"' 

cando ·~aitida estabá eni··si-niestró 
-., Total). ! 'Todos. esres nov.os gr.upas 
están introducíndose nos circ1,.1ítos 
de comisións de festas ;()u locais 
no~ que' se convirten en f~nómeno 
musical auteñti-C(lménte popular" .. 

Ort~gúeira; Festival itineran~e 
Emílio Cao ·só actuou nunha 

~ocasión r:io Fe~tival de Ortigueira~ 
hai agora tres anos. O que máis lle 
·chamou a atención daquela foi o 
ver unha concentración .de tantos 
milleiros de persoas uniGlas pala . 
musica tradicional. Non lle _gosta a 

l palabra ."celta''. "Ouixera q_ue se 

_No próximo mes de iü an;o, celebrará-se em Galiza -salvo imprevistos em Santiago- umhas 
Jornadas de sociolinguistas, como continuavom dos trabalhos iniciados nas Jornadas de Pamplona 
e Lleida. Junto com outros temas, ultimará-se o projecto de constituivom dumha Associa<;om . 
.I~1ternacional de Sociolingüística, ·cuyo nome provis~rio é Irufiean Sortu_a (','surgido éni fruinea"). 

sua dÍacr:onia umha fase de unilin
guismó, apresenta umha situañom 
multilí ngue ·na que ademais do ga
lego; lírigua própria de Galiza, 
~pera o ,,.e~.Wi'!IJ,b~l.~ lí~a de . ·im~ 
portañom e coloriizas:om. A meta, 
pois, é reinstaurar nmha nova:.fase 
~e tinilinguisn:io· na que o galega 

ñóm de outros discursos, que bai
-xo múltiples rótulos- (''bilinguis-· 
. mo" ,· "bilinguismo deseqtiilibra- ' 
do", etc.) acocfia'.rrl um'' ptogramá:· -, 
de -stibstitui~om .d:a teoría ·e prá.(i- · 
ca . sociolingüís_tica, como _oposi
-s:om á lingüística estrita preocupa~ 
da em estudar a estrutma das lín- .' 

. ocupe os espas:os comunicativos guas, á marge , de rdañons .tam 
'dos que hoje. está e:x:cluíd~ (meios transcendentes como Hngua-socie" 
de comunicañom ou ensino, por dade ou ·língua ideología. Por ou-

. exemplo). · , tras palavras : ~izer aqui e agora 
A unilingll;a1izas:om das comu- . que "o galego é ~ni sistema, de sig- -

.nidades lingüísticas promove un nos"' ou que "o galega é subscep-
pro"cesso de igualitarismo (justi9a} tível _·de geogiafar-se lingüistica-
ou equilíbrio harmónico, em clara ment~", nom ahonda-. O galega é 
antítese co . a,rtigo-3~ da .Constitui- muito mais que- uni. passatempos 
_s:om espanhola de 1978. Nom de- - --para-' linguistas. ó galega é, entre 
vemos .ignorar,. porém, a prolifera- outras muitas cousas, umha · fór-

" ' . -... ~ 

mas.om or.iginal do nosso povo, e 
: .. nom umha forma~om ·secJ.Indária. _ 
. Po1a co'ntra, constitue um ele-
~ . . ' . 

m·ento díferenciador . -e éonforma- -
dor dó ¡posso ser . c0le ctÍvo. Assi, . 

' ali onde-alguém ,fale .galego estará
"se produzindo · tim evidente acto 
de . d_enúncia· e reivindiq,~o.m d'um 
P?VO inteiro. 

CONSTITÚCOM DA 
"IRUÑEAN SOR.TUA" 

Volvend_o outravolta a Iru'ñean 
SortUa, cumpre ~i~ermos que a 
sua alvorada situa-se num encen
tro celebrado em· Irurnea, Nafa
rroa; no passado mes de j.ulhq (1). 
Fruto <lestes primeiros trabalhos 
elaborou-se a chamada ·-Declara-
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criase 1.m certame aberto no q~e 
entrase a rnellor música folk,, sen 
máis etiquetas. Ademais, o F_esti
val poderia ser ·itine.rante, para fa-- .... 
éelo roáis ·viábel economicamente. 
Q que está claro é que non debe 

· -· desa~recer". _ 

·, A explósión de no vos grupos é . 
. estilos no .seo da nosa música sur
)(~, sen dúbida, _de xeito e$p<;>ntá
neo, e non como froito dunha po
lítica cultural promovida pola Ad
ministración._ Non obstante, a xuí
cio de Emílio, as cóusas est?n 
~ambiando. "1-Íai alguns '"nos ' as . 
xente~·- de AP non _contratarían · a 
un ha persoa que ~ntase en gale- · 
go, e ho,xe est_ano. facendo. A di
reita está asumindo, cÚlturalmerite 
moitos ptantexamentos naGiona
listas, ainda que só o faga corno 
unha o~ración de -marketing 
diante do eleitorado''-. Na sua Ópi- · 

. nión,· AP :está xogando a base da 
galegui_dacle foJclóric~, "e por aí 

, pode chegar a convencer ao gran 
eleitorado, politi ca m~nte desinfor
_l'l)(ldo". 

Cando lle pergunto a · Emílio , 
,qué lle di.ria ao Conselleiro d_e .Cu 1-
_tura se· lle ofercese unha Dirección 
Xeral de -Música_, dame a Única res-' 
posta rápida de toda a entrevista: 
"Moitas grácias. ~on a aceito;'_ Os 
persoeiro_s da Administración gale~ 
ga debían rescatar a música d~ des- · 
protecéión na que se atopa . A 

.axuda .oficial teria que orientarse, 
segundo Emílio Cao, no·n. polo 

' v·ieiro da subvención directa, se .: 
nón· pala apertura de loca is 'e a po
_tenciación dos conservatórios e. a 
música tradicional. 

A arte non é de direitas 
Para rematar, Emílio non aga

cha o seu pesimismo en canta á 
. posibilidade de mellaras i~media
tas·. !'l'Jc;m haj cónexi~n entre os 
artistas e a Admil]istración autó~ 
,noma, o calé lóxico, porque a ~r
t~ non é dé direitas. Galiza necesi
ta _ unha política cultural que_ se 
ocupe especia_lmente -da música, 

-_ pero hoxe o entendimento é im- · 
posíbel. Hai que lograr un cámbio. 
político mínimo que permita a co
laboración entre as duas partes". 

XULIO GAL,.VEZ 

~om de Pa~plona, que ao tempo · 
Ele reccinhecer a situañom de 
desigualdade e pretendida clesvan
tage na· que· ~ivern as comunida
desJingüísticas basca_s, . cata-lana e 
galega, sinalava a impo,ssibilidade 
de "viver . com nor~alidade e dig- . 

. nidad~ em galega, basco e em ca
talam" : 

Com este precedente .e baixo o 
me·smo , tít ulo -"A lí~gua do Es
tado e o estado das línguas na 

· transiñorr(- desenvolveu-se em 
· Lleida, Catalunya, umha Trovada · 

de sociolingüística ()S días 29, 30 
· e 31 de Outubro e ,o 1 d~ Novem- · 
bro ,de 1983'. A trovada contou 
com carro representan.tes de Gali
ia, os catro da Associa~om Gale- · 
ga da Língua (AGAL). De Euskal 
·Herriaz chega~Ollf , merribros de 
Euskal Herian ~uskaraz (EHE) e 
funcionários da Gipuzkoako Foru 
Diputazipa_ , 
. A' ampla preséncia cataiana es
ti'vo_, a cargo dos Grups de defensa 
de la llengua, do Gru.P d'ensenya· 

(pasa á páxina 22) 
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Desde.Cuba 
.... 

Estimádos paisanos: . 
Adxúntolles un pequeno 'traballo, que hai anos teño engavetado, para -

ver se. é eosíbel publicalo. Nel tratei de encerrar (!.S miñas frustracións in
fantis, dentro do ' folcl~re do meti povo de Ares e as sua·s aldeas próximas. 

~ Sl!in da:li coa -mera ele aecembro do ano 16 á id.acle de 15 anos e non vol-
tei máis. . 

Se ·te:ri cabida ' no Hoso A NOSA TERRA 1 p.régolles que me agasallen 
. con dous nlimei:os da edición. 

Saudos fraternais e enxebres 

.Celestino Rodri'~uez Ló,pez 
CUBA 

.Os Reis Magos 

I 

Foi alq na miña infancia 
un ha noite de frag.ancia; 
fai lúa, nu.n empallado 
na ·eira quedei deitado. 
V exo sair unha fa da 
dunh~ fonte -de aüga erara: 
desa fonte vexo as pedras 
y_ue están cobertas de edras; 
unhas edras yue están cheas 
de meigas e de estadeas, 
tra.snos , bruxas ci ue fan festa ' 
cabaleiras d unha xesta. 

Nv safio sinto ale.rnbrado 
yue una voz di .:___ ¡rnalpocado! _. 
¿E quén era?: unha estad ea. 
que a luz d.a. noi1_e serea 
y_ uixome cobrir a. cara· 
pra ceibarme na xe.ada. 
l\fais encheuse de pacencia 
o ver a miña inocencia, . 
vinco o -zoco donde os R..:is, 
Jacordo con vellas leis, 
ponen xog-os e presentes 
aos nenos bos e obedentes. 

II 

. No val as leiras en cotos. 
rebrilari. coa rie.ve en copos ; 
refreix'ados do luar 
cal branca escurna :do mar. 
Sinto bruar os pinares, 
aturuxos .e c·antares ·; . 
hay folión no rueiro -
o pau bouia no pandeiro _ 

·e a gaita· ceiba do fól 
sen q ueixurne d?ce e mol. 

. A festa ferve no eido , 
1 lúa erara de Xaneiro: 

. i J ,.,. , 1 ~l~~·.:r ~- ~ . _, · . 
na cl.H?uza q ue1J.(a·nse o Jume 
palas tellas ve_xo. forne; 
y ueinran . ~oxós na lareira 
facén0o conto?, d~ feira. 

f: b-ai-Xando. po las veigas_ ... 
.~- • - - • • • -? • • ' •• -

chegáron.se·;a-:min,a'S I)ieigaS} 
d ecind o :'-Jeses tastelos· .-.:·;.¡: 
·4 ue reffeixan aló.:;' velos, 
van a vir polos camiños 
os Reis; f0u11--.-Gcfrtad~ños ! ; 
quevefíen a noite,de hoxe 
traer o que se ~he antoxe. 

. 1 

. III 

Oindo tales consellos 
sofíeiche q wf en tres camellos 
os ·!~fagos ¡í. luz dos astros 
baixaban xa pqlos castros. 
Vefieii por c·amifiodortos 
diante das almas dos mortos, 
.en pena polos outeiros, 
corredoiras .e ~arreiro_§, 

. qüe redimen polo val 
algun pecad o venial. , 

No c:r:uceiro en rogatorio 
coas almas do purgatorio 
e_á Santa Cvrnpafia e~_tán. 
que sinto -o.ubear o can. 
C~msos de camifíar moito , 
acaró11 do chan enxoito, 
baixaron do 101i1bo o fol 
o pe do meu !eito mo 1. 

Non atougan remexendo. 
¡Dou o_Demo si os entendo! 

Dan voltas co fol, e fan 
un concello, vefí.en, van, 

. ¡t 

e un a un do.cemente 
foron a bicarm.e a frente 

IV 

Cando á sortinte arborada 
chegoti a ferirrne á cara', 
e xa gorz_an os :x:ilgueiros 
entras follas dos loureiros, 
e· o moucho acóchasé cedo 
no fui·ado · do penedo; 
cando á rula vay pro rego 
e a coba volve o morcego, 
fux e a:(1ue_I tropelde ~:ente 

. do meu so.fío reluéente . . 
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.Poemas • 
' ' 

. , 

.de· Xosé ·Carlos· González 
Xosé Carlo,s González naceu en' · 
Lisboa, hai 4_6 anos, de país 
galegos emigrados. 
Os seus primeiros traballos 
publicounos na pren-sa 

. e participo u en importantes 
tertúlias nó Café Gelo durantes os 
anos 56 a 62 con outros pintores e 
poetas novos. 

A 'vida militar levouno ás Azores 
tres anos. Coopero u na 
elaboración das Folhas de Poesia 
con António" Salvado, cadernos 
que despois continuarían 

Herberto Helder e Helder ."rfacedo. 
· Publicou alguns libros de poemas, 
a maiori~ en edición de autor: 
Poemas de N oite Nova, 
Naufrágio, lsis ou o Cérebro da 
Noite, A Recompensa de Palavra. 
Foi axudando a divulgar canto 
pode a poesia de fala 
castellana e galega. 
Forzado a se exiliar a Fráncia no 
196 7, ali vive u até a 
Revolución de abril do 7 4. A sua 
máis recente publicación 
é de 1977: Viagem Contra o 
Siléncio. 

De periscópio só se podem ver 
por Bracara Augusta pombas ramalhudas 
com ao fundo escadarias de bispos 
mitras salvas de naufrágios quantos 

· dominus tecum sobre o róxo das vinhas 
louva-a-deus nos interstícios de nauseados degraus 
falta de f61ego florinhas matinais 
concupiscencia freiral 
no hálito abundante de madre natura. 

Barroco sirn mas devagar · 
porq üe senwre alguém espreita 
ultimo pedreca masturbante se atrasa 
no cortejo de fazer do bosque 
urna repelente história 

. de rasgar vestiduras e capados 

· - T.irn mudo povo a abrir a raxela dos olhos 
esfola~ espiga abre a jane la verde 
e fumo aflora por te lhados e in za 
dois lagartos uivam silvestremente 

Augusta. Bracara de pedra granítica e de zul 
de azulejos tardios do dezoito século 
cádáver intacto no museu que range 
urna viola ao longe ve~ce a ventania 

No ar de tojo fetos e mijo de vaca 
urna brisa amável abriga dois amantes 
desde sempre no bosque 
desde sempre. 

Rondó Andam pelos gabinetes 
amare los ·e ladinos 
promovem !autos banquetes 
a custa dos nossos filhos 

dos Gabinetes 
,t 

An~d9m pelos gabinetes 
ratos' baratas .medonhas 
com almas comG retretes 
e -catadurasbisonhas 

. :r,,_~ 

.- , .,. :.. :,~ 

Sobem as escadarias 
com liberais atitudes 
preparando de maos frias 
JJQ<;os fundos e ataudes 

·. And-am pelos corredores , . Ma·s como .o sol se.mpre surge 

de :-pa.sta ¡ ffilchnJ~ tm.QJ,;-,"' . . ~ ._. , rnesn10 depois de _tao longa 
,e , é7.con tra 6s trabalhadore-s -·, _; : a nditx~rq l:Xe1:giria.grIB •.EHuge : ·-

.i. qué fazen:rlei~ qe patrao e desvenciá a ·negra ·aftdri1tá" 
.., ~ '·l ;- ....... :.: ,.. ; ,• - '. • ; !.•. ' ~ ·'" '. : 

Aúdam ·p'ilas ¡ enfrftel~s · .. · '· 
~ ~. f J '. ' • 1 J (' • . ") 1 

dos fatos'"ctqs saudosistas ¡ • 

promove~1 f'bto~ove~éJ~'- , 

Gom anóes e corn cori~fras 

' 
Aridam pelas ruas t_esos 
vamp~osja frespassados 
apesar ·a.e Abril ilesos 
tartufos mal. enterrados 

; os que ~nd~m 1o~ g~bipe·t~s : 
; , " . , . . .. r . . . . .- .i.. '1 

'. Por_ corredores e sala~ . . 
'. r or escad as e retretes · 
· com fedor d~· ódio nas· malas · 

por quem luta e por quen viv~ 
contra os seus sinistros fados 
hao de ser esco'rrá9ados 
da· prac;:a da. vida. livire . 
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Lembranza 
de Anxel Johan 
ANXEL , XOHAN GONZAL.EZ 
-LOPEZ -ANXEL JOHAN artísti- · 
camente e ANGELITO ou AN
XE L . GONZALEZ prós amigos
naceu en Lugo no ano 1901. Mo
rreu nunha clínica madrileña no 
1965. Seus país tiñan unha t~nda 
na praza de San Fernando que era 

coñocida, pola do Touciñep-o . Fí
xose m;e~tre, profrsión que 1nunca 
.exerceu. Gañou unhas oposicíós a 
Telégrafos, en Sevilla, ·no ano 
1918. No ano 1929 destinárono as 
Canarias. Casou en Las Palmas de 
Gran Ganarla no ano 1932 con 
Lolá Doreste que pertef1ece a 
unha vella e destacada familia is
leña. En Las Palmas naceron tres 
dos catro fi llos do matrimonio. 
Cando a guerra civil condearono a 
morte. Logo comutáronlle a con
dea e sufriu cinco anos de cadea. 
Según teño entendido o seu delito 
consistiu en que estaba de servicio 
cando as aútoridás legais comuni
caron telegraficamente ó goberno 
de Madrid a saída da illa do xeral 

. Franco . Non sei si incluso foi An
xel Jo han o funcionario que cur
sou o telegráma. O saír da cadea 
voltou pra Lugo, onde naceu o seu 
derradeiro filio. Vivía dunhas re
presentaciós comerciais que, ó fa
llarlle, fixeron que él e a sua famí
lia o. pasaran moí mal. Os dous fi
llos meirandes, alumnos do Insti
tuto, puxéronse a traballar de 
mandadeiros nun comercio de te
cidos da rúa da Reina. O máis ve-

,llo gañaba cincuenta pessos ó mes. 

crítica 

Virgílio A. 
Vieira: 
As palavrinhas 
essenCiaIS 
Se nao impossível, é, pelo menos, 
improfícuo e incompleto escrever 
sobre Fulgura(:oes , de Vergílio Al
berto Vieira, sem tomá-lo como 
objecto total. O papel, a tinta e a 
mancha t ipográfica assumen, mais 
que papel de suporte, o significa
do de significantes intencionais. 

A descri~ao <leste livrinho-ob
j ecto é, por isso, importante. De 
pequeno tamanho, fabricado em 
papel tipo alma~o, com capa de 
cartolina b.ranca, tem o título em 
letra minúscula vermelha. O nome 
do autor, sobo títulc, aparece em 
letras. maiúsculas, mas cerca de 
cinco vezes menores que as do tí
t~lo : o sujeito apaga-se perante as 
_fulgura~o~~" ~D1iJi"!-l!a,Qt!er.e·s ma:nda~ · 
lrins, ma.io~es que _os do título, le
-sf:: a versao de um seu poeminha, 
feita · pelo Prof. Li Chiang Yu, de -. 
Pequim. As páginas nao sao nume
radas, mas as Fulgura~oes consti
tuem-se em XL V fragmentos . 

Estes sa:o, em simultaneo., frag
mentos (fulgura~oes) de duas ful
gura~oes maiores :o livr9 Fulgura

- f:Oes . e . a poesia. A palavra frag
mentos parece, ·aliás, urna boa (re) 

. ·inven~ao (traduñao, _tráflsposi¡;:ao) 
do espírito dos hai-kais. Ntmhum 

Con estes ingresos e algo que gaña
ba a muller facendo , labores dé 
mau resistiron dous' an9s,• nunha 
situación económica anguriante. O 

. poeta Luís Pimentel logrou colo
car a Anxel J ohan na empresa 
construtora de Séverino Martinez. 
Cando se abriu ·o Colexo Fingoi 
nomearono profesor de Dibuxo. 

"'Tamén o Círculo de las · Artes o 
contratou como profesor de Dibu
xo. Por esta época a rnuler herr 
dou, o fillo _máis vello ga_ñou unh~ 
beca da D-iputacióp de Lugo pra .ir 
a estudar a Escola d~ 13ellas Artes 
de San Fernando. Oxeé un de~ta
cado pintor e, dende hai moitos 
anos, catedrátiéo de Dibuxo do 
Instituto de Torrelavega, Chámase 
Anxel González Doreste. ~A . fami
lia iba saíndq adiante con desfogo. 
Pro un cancro de gorxa e de lín
goa rematou coa vida de Anxel 
Johán. 

Anxel Jo han comenzou a súa 
vida artística como dibuxante nas 
revistas luguesas Ronsel e Yunque. 
En Las Palmas de Gran Canaria 
participou activamente na vida 
cultural da illa e alí pubricou os 
seus cadernos de poesía Redondel 
sin salida, Alba esencial, Ivluerte 
siempre, La agonía junta e a tra
ducción dalgunhos sonetos de 
Shekespeare: A súa poesía é den
sa, sobria, intelectual e dunha 
grande perfección formal. Culti
vou principalmente o soneto. 

En Lugo incorporouse á Peña 
do Cantombar e logo do-Méndez 
Núñ ez formadas arredor de Luís 
Pimentel. Participou en toda em
presa cultural da cidade . Fixo 
unha mostra da súa obra pictórica , 
escribiu un interesantísimo escudo 

Ca li 

dos fragmentos t~m mJis~ w~- -tre~ ' 
ver.ses (se é que~o sao) --dois nem 
sequer tem tres palavras! - e;_ cada 
verso nao ultrapassa as quatro pa
lavras: a esmag~dora ,-maior·ia nao 

. ultrapassa · as tres. Pode¡ pois, fa
lar-se, com inteira justeza, de ex
t~emas depurañao e conten~ao, 

como . talvez nunca aconteceu . na 
poesía pÓrtuguesa . . 

·Para chegar a este liyrinho des- ' 
pojado de letrás, Vergílio Alv~rto 
Vie.ira, éom 3 3. anos de idade, deu . 
á estampa seis livros de poemas e 
tres de narrativas, arrepen9end.o-se 

cncoí da moderna pintura ,galega, 
exerceu a crÍ'tica literaria, come
zou a cultivar o galego rra súa po<:
sía e, axudado por este que es
cribe, levou adiante a colección de 
poesía Xistral que publicou seis 
volúmes e non .ot ro como se cree. 
O volume VI iba ser un libriño de
Mariano Santiago Luque e 0 VII 
outro da autoría <leste ·s~rvidor, 

pro nunca chegaron a publicarse. 
O ·número VIII levao Qrballo espi
do, de Casado· Nieto e foi derra-

' deiro número que se publicou: Ta
.. mén tomo U: parte na vangarda pic

tórica daqueles anos, sendo un dos 
. orgaízadcires do grupo. A Gadaña, 

que realizou en Lugo unha intere
. sante mostr;:t. E cuidou a edición 
de Barco sin luces de Luís Pimen
tel~ 

Anxel Jo han era un home de 
enorme cultura, dunha pacencia e 
dun temple moral estraordinario. 
Compre salientar a súa xeri.erosida
de e a súa cordialidade. Andaba 
moi erguido e moi despacio. Tiña 
un mediano altor e anchos hom
breiros. Da súa figura física desta
caba a súa nobr~· testa, a súa cór 
aceitunada, a grande calva remata- · 

. da por -unhas guede llas que lle 
caían sobor da nuca e os ·seus olios 
fondos, cheos de -luz, que non :ffi'a
taba os anteollos . Os rapaces i.ns
piráballes unha grande_ confianza. 
Sempre andaba rodeado d.e moce-

. dade. Servidor é t-estigo dun feíto 
que o impresionou moito. Polo 
ano 1952 ou 1953, un día de noi
teboa, estaba este que escribe no 
café Méri.dez Núñez CO!l Anxel 
J ohan. Chegou Alvaro Xil, dos 
seus mesmos anos e amigos qende 
sempre. Comenzaron a falar. O 

~/) 

em telapo a tres. deles, retirando
-os, desde há pouco, das bibliogra:
fias. O . último título de fic<;ao_, 
Cbao de vi'boras (Centelha,_1982), 
retoma as narrativas do "enjeita
do" Guerrilbeiro é terra móvel 
(Centelha 1977); refazendo-as, 
nu_m esfor~o de lúcida juventude e 
desespei:ada rn~turidade, de busca 
dos re·cursos. ·possíveis para urna 
provável expressividade. 

Dir-se-ia que a linha poética d~ , 
augenia, seg~ida até este ponto, de 
interroga~oes se toma, perta do si- . 

,........ ' -

M. HORTAS VI LANOVA 

ollar o rumo da conversa servidor 
quíxose ir pra non ser indiscreto. 

Anxel Johan ped iulle que .se que
dara. Alvaro Xil a certa altura da 
conversa díxolle a AnxelJohan : 

-Neste intre u"on me é posible 
arranxar ningún traballo pra tí. 
Estarei atento a ver si aparece al
go. Mentras t~nto faÍme o fa~or de 
aceptar esto. 

E .intentou entregadle duas mil · 
peset:~s. A.nxel Johan non as co
neu. b seu x~sto, que moito me 
conmoveu, estaba cheo de firme-

. za, diñidade e humildade. Despóis 
soupen que, por estas datas, esta
ba pasando unha das épocas 
peores da súa vida. Anxel Jo han 
foi un exempro de rectitude e ho
nestidade. Xentes deste feitío 
adoitan a provo car r,adica.is recha
zos. Esto é moi tr iste . 

Anxel Johan deixou escrita 
bastante poesía en -galego. Algun
hos dos seus sonetos na nosa lín
goa pub ricáronse na revista ferro -

, lana Aturuxo e na Escoma de 
poesía galega. Os contemporá
neos, que saiu en Vigo en 19 5 5 . 
Outros están inéditos. Sería inte
resante -e urxente- recollelos 
nun volume, cun estudo axeitado . 
A súa voz poética .... é fonda , singu
lar dentro do parnorama da nosa 
lírica. Resulta - incomprensible co
mo sigue silenciada. 

Anx~l Johan foi un lugués ilus-
. tres e exemprar. Non se' c~mpren

de . c~mo o concello de Lugo non 
lle .ten adicada unha rúa ou non lle 
ten dado o seu nome a u n centro 
escolar ou cultural. De todos xei
tos nunca é tarde pra reparar as 
in.xusti cías. 

lenci_o: livre de ganga (ou da pelú~ 
cia} retórica e da gaguez ~ ( ou da -
polícia) Jamatical, a frasé pulveri
za-se, apainela-se , ideogramatiza
-se. Em suma : o portugues, ou 
achinesa-se QU ve-segrego. 

A epígrafe, de Rimbaud , é um 
'programa que o texto realiza :"La 
morale et la langue sont réduites á 
leur plus simple expression, en
firh ", Na cóntracapa, um (tam
bém) rnimJ.sculo comentário críti
co de Fernando Guimaraes, com
plementa (coaduna-se com) o es~ 

pírito da obra : "é urna .poesía 
exigente, igualmente voltada para 
o mundo e para si mesma". Desta 
singular jóia de f.ina filigrana, pe-' 
rola de porcelana, a oferta . de tr~s 
pedrinhas luminescentes : "Os 
seios // Titila~oes / de marmore" 

_ (IV) ; "A folha / branca // Eu sei" 
(XXXI); ,-,A luminosa· idade / de 
morrer' '. (XXXV). Eis a profunda 
tríacle vieida.ID.ru (humana)· : eros, 
mercúrio (mensageiro dos deuses), 
thanatos. 

Nas margens. <leste silencio, .eri
;;em~se a~· f~lgura¡;:oes : corpo, fo
go, márrrion::, áve, cisne , águá, rio, 
mar, livro, vento, óiró, rubi, gamo, 
cavalo, "terra, árvore, ramo, hera , 
µmsgo, lírio., feno, foíha, es24da, 
dardo, fruto, barco. Palavras sem
pre repescadas de livro para livro , 
através dos tempos , como ícb nes 
obsessivus, ancestrais, ilusoriamen
te transparentes, universais, que a 
língua poética de Vergílio All;>,erto . 
Vieira específicamente espessifi.ca. 

PI R ES_LARANJE l;_RA 
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Colecció~ MONTES E FONTES 

·<Qg 
edcióflS ::t:.efá5 Ó'Z gakia, >.O 

Margarita Ledo: MAMA FE 
"Unha liñguaxe descomún , qui
zais frívola "avant la lettre", pa
ra-evoca- la Galicia dos clubs pro
gresistas. dos anos vinte . 

~ 
•. edicK:ns ~tás de gaide.~" 

Teresa Barro: · 1 NTRODU
CION A ASTROLOXIP\. 
"Galicia e a era de Acuario" 

'· ,J'.i!l; ··-··---··--·--····· 
Alphoose Daudet: CARTAS · 
DESDE O MEU MUIÑO. 
Traducción : Vl'CTOR FRE I XA
NES. 

edicións xerais 

Q9 galici~~ 
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ciéncias, técnica~ e treb.ellos 

- ~ . 

órpifa . para logo voltar ao ~~\7.el 
que ·. primeiramente ocup~ba ~':re
po·ndo a diferéncia enerxítiq1j~n 

LED son· as m1c1a1s en inglés de forma de radiacióñ . electrorhag-
Diodo Electro-Lurpiniscente; e é· 0 · nética -neste caso luminosa..:....: . 
nom'e que se lles dá ~ uns elemen- . ;, Á primeira vez que se obser-
.tos se.micondutores que .· teñen ·.a vo.u a electro-luminiscéncia foi 

n. Uierllc g •' u 
falina dos 

capacidade de transformar a ener- cúido aparecetol1 os primeiros A sollá ou platixa recebe o .nome 
xia eléc,tri~á- en)urpinosa-. , . <~ rfrdí·os, en q.u~,_~e o.bservou epino científico. de Plati~hthys · fl~sus, 

· (N9~, :· c9_nfund~P1°§,' .PS~ ff~tR. rn/ tectificadores de , carbúro :de no me · que- lle_ a~!gnou LiQ.~é, ·pai -
CO .das, !árri-pP:J."aS~9J:! _bf?-ID~i)Ja~~l~c-~ sitfi:io preS~I'!t~ban _ un~~ cert~:!u- da sistetná:ti,ca. ,,·:··~:: ' 
tricas as . cais, .. r.e;;i.lrnent,e,- J:.fª-.ns-. · mI~iscénl:-~, pero .~aqu:ela, q:~i'zá E un peixe plano da Família 
for~;;.;~:::~~e:r_~ia :.~i~~tri~4:·'t-~ · cS'!:' po.ti . poucéh- emisiqn " luríi~:§sa Pleuronectidae, que arqo~a ser ,moL,, . 
lodfi.Ga ql!-~fe\1}9.-0 .,do' ta~~- o .. rex,p! qi}ie .. pfodúciil"ri; non , se ~les ~~o- resistente aos cámbios''-'Cle salini'da--· 
V ;vo úFl filam"'nto 0 11 f1·0 de m"te- '· · 1· · ·, .. f · ... 64 d. e, podendo v1·v· e''r';n'-o'' 'm·a·r e ' tá1hért~i 

• · · .. : .. ; .. ~ - ·· "' "' ·.:. "'·-·1_, pot.L.a,p l·c~c1on, e 01 no anq '. 
rial 'moi resistivo,: que no ·vacío, ' cai1do- póFprimeira·. vez .sej_ab.ri- rubir polo tramo thais babeo' da}-· 
pola auséncia de ar, non se quei- cou 0 primeiro diodo "Led" con guns ríos como b · Mifio e o Ulla-; ·: 
ma). · intención comercial. entre ·outros. ·Péscase Restes rios 

Realmente, calquer sern_icondu- . A. lortxitud.e de onda é a que perto da d.esemboéadura, asi corno 
tor se pode facer brilar ao q.umew lle dá . ao· diodo a cor da luz, ·e ' no mar en wnas de -fondo areoso .. · 
tar a: temper.at1ga; ~-mitindo .desde. dependerá do mi~érial que se· us:e E abondoso, e ten ,unha impórtán-

. unha· Lµz , , ~errnella~ ¡ -arr~dor.' <;iQS; ·· na.:. sua fa1Sfricaci6n, xeralmente ' - cia económica moi consi9erábe1,. . 
· 800 .'?c~-,até-.. ~ br:anca.. -Pero.-,_d0 . · · .. - · ... e. - · - · --~-;:l ....._ 'li -"· e' fesfuro"~de'."'" :::::.· .. ::.de~ido: -· ~L ::sua "bo-a: ~eotización · na_:·_ ; peixes, sendo de ctcdvidade noc- -. - .. - .. .. -· · - · · : - .. --· ·· ar-senmro -1:1-e ga o · . : _ _ . 
que·aqúí . se ttata é- d,e fa-cer ·brt~lar - - . gálio. -Asi~ o~nfra-vermeÍlo. dao o - . - - Jiiefrado. Tfáfase .. dun· -peixe qué w ~ 1 tu'rna, pasando Odia agachados !)O 

a un sem1con~uctor a tem~eratura arseJ?iuro de g~lio cando emite · ~ . _presenta boa-s -J'.O!:ldicións para a : l fondo da area, meio enterrados. 
ambiente. Ev1de9te1TI.~n~e .. /s~o; n~~:: ~'- , ~iltfe '. 9:f"O <[ 93'Q pm, 0 . ~erd·e;:--é s: ~0 st,Ia explq,p_ciórl. efí_ cultivos, ao -; i Os machos maduran aos tres 

. é o mesmo_, ~ ;,.!,~f~be:~ ~: n;9'ffi~ ge~' '· .Jlo J6sftifo J~· gálió erÍ 5 60 n!n {~· ~ígua:l '~qufJ< ~ai . c?-ª":S troitas nas ; i anos, mentras que as fémias fanno 
, _electro-lumm1scenc1a, a ca1 se pro- 0 amarelo dao 0 ar-seniuro-fosfu- "pisdifaétorias: · · ; ¡ aos catro. O período reprodutor é 

duce varia,ndo o nivel e~etxí.~ic~ ro 9.t.gJlicr "';;~~9q.p_m . ..• -. ~~< •• ¡;<¡.~,.;. '] O seu ~~corpo é ovalado, seme- ; i cara á primavera. inda- realizar a 
dos electro ns que forrn,an_ os 1at? Hoxe en dia esta se "des~nv.o·I-~'- .. fiánaos.e ~· 11~ silueta· a un. _ro!llbo. i 1 posta en zonas fondas de forre sa-
mos do material semiconductor,,.. v'e~d~ - ~ ·u .. d Cie carbur'~ · d~ ~ºüí- ~ ·· Ten ·unha fila de tuberculmos per- ' . linidade. 

O proceso consta de duas fa- cío,_ que er. 490 nm # ~ co_r_azul to das aletas dorsal e anal, o que E unha especie que soe fre-
ses :n·a primeira auméhtase o ñi- ..:.....péro polb de~ agóra aihda- non , ' ... lle dá .. µn aspeqto' ·rugoso. Os ollos . . cuentar os estuários, e a foz dos 
vel enerxético dos electróns, os saiu dos,Jaboratório~ de Si~mens estan sobre o costatj_o direito, sen- r ríos cara 0 verán, remontando vá-
cais, como non poden-seguir"por que son quen 0 teñen en estu"' do o esquerdo ·abrancazado. Pode rios quilómetros polo Miño. Nas 
moito ·tempo neste estado ,de e,x- " do- . -- :t,.: • · áca-dar" os 40 cm de lonxitude, pe- l estacións máis frias, os individuos 
citación enerxética, voltan ao _es- ·o auxe que este"s ele"mentos · . r:o ·o mais t:ómun é capturar sollas j · percuran águas máis fondas e sali-
tado inicial desprendendo ener- teñen no mercado da electrónica . de menos de 30 cm. ¡ nas. 
xia er.I forma· de emisión fotónica ;· .... débe.se ' ~~.i{ que nad-ª. á 'conside-'; · A s veces· atópanse indivíduos i Efecto negativo sobre a pesca 
ou · luminosa; dunha cor deter- . 4rábel . aismfoución de consiúnu ··:. ' : ~ 'anómalos"; cos dous ollos no la- ¡ll .. . da solia teno a extracción de areas 
minada que dependerá da lonxi- con respeit~ ás lamparinas in-cári- ,.. do .... e_sqµerdo do cotpo, e con va- desde embarcaci.óns, que fai dismi-
tude de onda en que se ·,emite descente's, ~ á facilidade de mon- riacións raras na· pigmentación xe- ! . nuir o numero de ariños ou zonas 
esta enerxia, e que é funcion do · taxe. ral. de acúmulo de areas-perto da de-
cámbio de ·nivel do electrón, que o alimento é a base de inverte- sémbecadu'ra des rías, o que xun-
ao receber a excitación subre .. de . . .FRÁNCl.SCOANT. V 1 DAL ·brados· q_qe atopa no fondo (crus- _to · co aumento da prÓfundidade 

(ven da páxina,19) 

ment per la' normaliÚaCió del ca-· 
talá, da Faculdade de · Filojogia de. 
Lleida, do Grupo de Sociolingüís
tica da Universidade de Barcelona 
e l!Fl representante da ·Ge.ner-alitát 
cie Catalunya. 

. CELEBRACOM DUMHA 
, CONFE.RENCIA 

INTERNACIONAL' . .:.' _,_ '\ ·~·':, 

Ern Lleida estudou-se a celebra- , 
c;om~ em Euskal Herriaz, no pre
sente ano, dumha Confcréncia In:. 
ternacional, baixo o lema de "Co
munidades lingüísticas na histó-

; ria moderna", para analisar os ~~- ,,~ 
guintes temas : - ., -

. -história e teoría :língua e histó
ria, situac;o.m e processos: · mo~i
mentos . demográficos, técnicas de 
dorninac;om, análisé da teoría .das 
inflc:;xons, etc. 
-sistemas de ._ comtJnicac;om : lm
p·o.rta' sobre'todo a incidéncia dos · 
meiós _de co.mvnicañom na pro
blemática ·Sociolingüística. 
~ - { ·1·.l '-.1 V ',J • ld..:,.1 l' 

·-;;1g.ua ~a __ : . ue~gua ,dfl , ;, \ l~ 
gua standard no mtercarnb10 co- :': 
municativo, etc. 
-integrac;om e desim~grac;om 

nprmalizac;om e · standarizac;om, 
movimemos cívicos, conciéncia e 
actitud~s, .caminhos para O · unilin ~ 
bruismo, etc. , 
Haveria final~ente, a m9do de re
sumo, dous pós-temas : 
-comunidades lingüí~ticas ou eco-

. logia g as lí nguas :uso funcional e 
uso simbólico das línguas, e 
-prospectivas e pro postas : como 

. possibilit'ar a coexisténcia igualitá-' 
ria dá's comunidades lingüísticas e 
a maneira de sairmos dumha si
tuac;om minoritária . 

Em Lleida tamén se _debuja_rom 

ásso ciafroiti:· : 
--construc~om te6rj.ca· 
-explorac;óm empírica 
-divulgac;oin pública de dados,, in-

. . fo~~a~ons e~iI)v~s~igac;ons, e.; _ ·t~, 
-aéc;o~ sociolingüística. --

E importante sublinhar a deci
ssiva participañom nestes ·encon
.tros de Luls. .V. Aracil, moi conJ1e-

~ • .. ,<" ::.~ • i;," - 8_ e~~ ~· • - : ~~. - i; • • . - -: -:-,,. ..:!¡ 
· "Cido e'ñtre- nós '(2) . Foi el quem 

numha conferéncia. pronunciada 
na Faculdade de Económicas de 
Santiago, o ser~· -de avril passado, ' 
(O conceitÓ :~d;~~ língu_a'"ern situa
c;om minorir(rra) ," falÓu da necessi
·dade d€ cohstruir ci "discurso da 
r.espcfoJ~l:>i!id~d~", .que sµpom . a . -

criañom .duin m0delo de socieda-
. a~ 011de p~[dain ~o~vi~er ~o~uri( . 

dades lingüísticas distintas, assi .:_ -
. - como da perÚnéncia d.e ' pór em 

marcha umha . Associac;om socio
lingüíst.i.ta. Aracil fixo umha aná
lise da ~i¿gislac;orn vigente sobre a 

, normalizac;om do basco ; do cªta
' lám e · <;Io galego, que na sua opi-

(li~m pr~%9v~ uro, "b~linguismo 
unilateral ' ,.em favot do ~ espanhol. 

DONIDURAS 

. (1) . veja-se A ' NOSA TERRA, n. 
229, pág. 15 

(2) . ARACI L, LL. V. "A SOCIO· 
LINGÜIS'JICA DA EXPE81ENCIA E 

'DA ACCION . .O MODELO -GALEGO" 
em AA.VV., P.roblemática das · llnguas 
sen normalizar . Situación do galega e 
alternátivas, X istral , 1980. (pp 19-33) 
ARACI L, LL.V.- "R EVO LUCOM· e< 
PARADIGMA", em O Ensino , n. 
6,1983, ttaduzido por.J.R. Rama e A. 
Gil. '(pp. 49-57) . . 

. ARACI L, LL.V. Papers de sociolingüls
tica. Ed icions Gle La Malgrana, Barcelo-
na, 1a. Edic;;om 1982. . 
ARACI L, LL .V. Dir la realitat, Edi
c1ons Pa 1 sos Catalans, Barcelona, 1983. 

táceos, moluscos, miñocas mari- · incide dun ·xeita -negarivo nas cap-
. Ea~, ·saltón~ ·-do mar, larvas, etc.). · tutas ·e na bioloxia -da espécie, co-

Os .. exemplares de maior talla co- mo xa se ten constatado DO baixo 
:rnem-. sobr=e.todo moluscos e outros Iviiño e no · Ulla, onde a pesca arte-

Plantas· m·enciñeiras 
·-.. ~ - . . .... - -

Família, Araliáceas. 
Nome científico, Hedera helix L. 
Descrición, E unha planta perene, 
leñ~sa, que medra nas paredes ou 

· ~a's árbores, mediante unhas raíces 
_ qu.e_ lle sa.en das pólas, podendo 

chegar a ter até 30 metros de Ion~ 

go. - - ... -
· As follas son de dous tipos, <ts· 

das pólas norrnais que teñen unha 
.. ramiÍicación. palmeada e están di~ 
vididas en gallos, e as das pólas 
que van dar florés; que son intei
ras e ovaladas (tamén teñen estas 
follas as pólas qye receben moita 
ihunin~ción) . As flores son peque
i;:ias, • pouco vistosas e reunidas en 
umbela e o froito é unha baia ne
gra cando madura . 
Floración, finais do verán, e o 
froito está maduro na seguinte 
primavera. ._ 
Crfase, sobretodo nos sítios de 
sombra, subindo polos balos ·e as 
árbores. 
Composición, as follas teñen glu
cósidos e ácidos orgánic0s comq o . 
fórmico e o málico. · 

Os froitos teñen glucósidos e 
aceite. 

O tronco bota -unha resina can-
do se lle fai un _corte. 

·~-.. -~· ... 
«, 

' 

~ ~ .. ·: \'-
. ' 

..,.. .L 

Virtudes e usos, o froito úsase co-
mo vomitivo e purgante, · en pe
quenas cantidades, xa que son tó
xicc:>s para o home e para <?S a~i
mais . 

A nedra cocida úsase para lavar 
as f er"idas: · 

- ·un ha _folla de ~edr~, botáda en 

¡ 

_J 

sanal vai sendo desprazada pola 
"indústria" da extracción de ári
dos. 
.... Pode pescarse con redes e artes 
d·o cerco, pero sobretodo faise con 
fisgas, coa axuda do "espello", 
desde embarcacións pequenas en 
zonas areosas de pouco fondo. 

Nalguns sítios coñécese tarnén 
polo nome de patuxa e derivados. 

No i\l iño píllase sobretodo con 
fisga, pero tamén se fai con outras 
artes de pesca, como pode ser a 
solleira ou picadoira, e a varga de 
solla. As máximas capturas neste 
rio danse na zona de Camposancos 
e as proximidades de Forcadela e 
Tui, sendo Camposancos unha 
área de inrnellorábeis condicións 
para a solla, pois é abondosa nas 
cercanías das illas areosas e sobre
todo nos acúrnulos de area-no fon
do do rio. Polo que respeita a cap
turas, hai dados do ano 197 6, no 
cal colléronse -perto de 75 mil in
divíduos; nos seguintes anos ten 
disminuido moito. 

P. ANTE LO 

vinagre moi forte, déixase un día 
e-elespois quítase, ponse un anaco 
enriba d un callo e t.ápase; ao cabo 
do· día, ·o _calo cai. , . . 
Tradicións, - a hedra pode viver 
moitos anos, daí que se dixese de
la que era a -herba da inmortaliqa-

. de. 
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verbas cruzadas 

1 ' ,_ 3 " $ G 

" 
: 2. 

.· 3 

1/ 

· $ 

·' 
.. , 

: 1 
1 
~ 8 
r 

' 9 

.,º 
f f 

f2 

4J 

Horizonta.is: l.- Masa de água 
que enche as tres cuartas partes do 
globo terráqueo. 2.- Que non te
ñen xuício . 3.- No~e de varón. 
.Deus dos ventos, filio de Xúpiter e 
Menalipa. 4.- Número romano, 
cincocentos. Unide con cordas. 
Iodo . 5 .- Exército republicano do 
Eire do Norde. Interxección tauri
na. Euskadi Ta Askatasuna. 6.
Canto Popular sinxelo e de gran 
sentimento. Vogal. Ao revés, fai 
ruído ou estampido . 7 .- Nome d-e 
letra. Partido trostquista . Ao re
vés, onde viven os anxos e santos. 
Pantasma irnaxinada coa que se 
asusta aos cativos. 8.- Referente 
ao tecido óseo. Nos coches espa
ñois. Acorde, convénio. 9.- Orga~ 

nización dos Estados Americanos. 
Pedra consagrada do altar cristián. 
Faga cigarrillos a man. 10.- Vo
gal. Adquira costume . Número ro
mano, cep. 11.- Ave semellante á 
pomba. Metal precioso. 12.- Mi
rar cos ollos. 13 .- Ao revés, o de
mandado en proceso civil ou cri
minal. 

~ . 

Verticais: l.- Pai do meu pai. 2.
Que non se mancou nen recebiu -
ferida. 3.- Planta rubideira, sem
pre verde, da família das araliá
ceas. Máquina para tecer lenzos e 
panos. 4.- · Nos coches de Lleida. 
Que ten oui:ro dono, femenino . 
Símbolo matemático da unión d~ 
conxuntos. 5. - Corda grosa para 

brinca paredes 

~. 

XM.ALDEA 
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libros 
" Contos prá escola 
$ Con cha j3lanco 

Ediciós do Castro 
·-O libro, en palabras da autora, 

é un intento de axudar a desenvol
ver as mentes dos nenos, para co
mezar a aprendizaxe do · gaJego na 
escola con1 cariño. 

personaxmos qe todo o mundo· 
percorreri as follas do libro, coida
dosamente ilustradas. 

Alvar~ Cebreiro 
Mariano Tudela· 
Ediciós do Castro · 

Ten dézasds cont9s diferentes 
e está pensado pai:a nenos de ter

. · ceiro, cuarto e quinto de :EXB-. -- -

E_stas coleccións que tira do 
prelo Ediciós· do 'Castt<:> teñen un 
importante valor- documental pois 
fecohlen ínforiruición ampla sobre 
dif-erentes figúras sübránceiras da 
nosa eultura. No caso da coleccién. 
que ·n.os ·ocupa;, do ' rhovimeñto ·re
novador da arte galega. 

levar as barcas desde terra. Aquí. 
Ali. 6.- Máis do normal, adxecti
vo. Incito aos animais para que tu
rren- do .carro 7 .- Alumínio. Na- · 
quel lugar. Pretérito imperfeito de 

. indicativo do verbo ser, na· pri- . 
meira persoa....... Brix, aviador 
francés que no 1927 deu a volta 
ao mundo. 8.- Rillade cos dentes. 
Vogal. Misturar água con viño ou 

· oatro licor. 9 .- ,¡¡'ag4 ruído ou · 
emita .son. Arcaísmo ár. Ao-revés, 
na cidade camiño entre duas ca
sas. 10.- Número romano, cin
cuenta. Preposición sobre de, enri-· 
ba de. 11.- Catro,, e catro. Xunto 
os heizos. 12.- Vexetal.perepe, de,.i · 
tro~co ~leñoso, que se ramjfica a 
maior QY .. menor -altura do chan. 
13.- Pronome posesivo . 

SOLUCION AS VERBAS 
CRUZADAS DO NUMERO 
ANTERIOR 

Horizontais: 1.-Mendo: Anima 
2.- Ele. Sar. Lot 3.- Xa. Deume. 
Ao 4.- A. Saogafa. P 5 .- Ruas. A. 
Eixo 6.-. Ur.D. Ra. 7 .- Luas. E. Pa·
no. 8.- o; . Oseiras: · U. 9.- Uf. 
Sb. 10.- Sa:l. E©s. Doe 11.- Aocar. ·, 
Afora .. . 

RE4Vrn 
-~= 

sopo,019 'VO..STE= 

" C~p to~ vellos . . --
: pra r~paces _nov~s 

~ · Xosé Neii:a: Vilas · 
Ediciós .do Ca51:rp . -

7: 

· ~ste .si é un volume estritamen
te para nenos, e ;vense engadir a 
.esa útil bibliografía ' que se ·está a 
criar para utilizar nas escolas do -
país .. 

Nesta ocasiQ.n Neira Vilas tra
'du_ce comos dos cin~o continentes 
~o g:;lego; desde Albánia ao Afega
nistán., dÓ. Uruguai a Nova Zel'ª-n
da, unh~ morea,- de. ,personaxes .e 

O -libro ·é un pércorrido exaus
tivo- p9la vida de Alvaro Cebreiro, 
a sua obra e testemuñas ou rese

ñas sobre .e1 de diferentes-autores . 
O libro está escrito eh · español e 
está profusamente ilustrado. 

• Consellería diEconomía, __ 
- , ' 

Facénda e Comercio 
PROGRAMA DE.FORMAC10N DJ: BECARl6S.E FO~ENTO DE É·MPREGO. 1984 

- . 

EMPRESARIO: A Xunt.a d~·- Galicie. ofrécelle a.,.oportu.nidade de incorporar. un xov~n 
licenciado con forrrtación universitaria _o'u técnica (de Grado Superior ou 

.:: ..... 

DIRIXASE A: 
---~ 

Medi·o) á su~ empresa· · 

A 'Xunta subvencionará íntegramente a permane~cia do becario na sua 
- empresa durante un an_o. SODIG4rc.ola~o_raráno programa ·aportándol.le ós 

becarios a formación. empresariaJ::adecuada. 

A conxunción de iniciativa· empresarial, a capacitación técnica ou aca
démica e o apoio institucional poden contribuir en- forma decisiva á 
renóváción empresarial· e ·ao progreso económiéo de Galicia. 

. Se.yosté ten na SUCI empre~au.nha,8ctividade en espera~u~ titulado activo 
-.e :capacitado :escreba .ou telefon~e. solicitando cuestion;;t.tio de solicitude· 

- ·.para o_pta.r a-algún.cjos50 becario~._ _cos que a Xunta inida o -seu programa. 

L: ..:--_, «~ROG~AM~.-- DE -~ BE.CARIOS»:, SO!)JG~~ ~urense, ·6. · Sant!ago . . (Teléfono: 
981-56~61.00) 

PRÁZQ: . ·:...:.,· .... :t .. 

· . . 

-_ ~ As solicitudes· deb~n ~er- enviadas ~a SOD.IGA, 8.ntes :<toi31 de XaneirQ·'cie 19S4.- , 
- ,. .· .. ~ J 
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Campilnella 

MANUEL RIVAS 

E un nome sor::ioro, como barítono 
de . Turin ou 1 íbero do Milán. Pero 
at é só uns d·ias o Tito Campanel la era 
somentes un mercante, coa sua alma 
de bergánt ín maxe_stada de ferro, quE? 
sulcaba o mar galega por casualidade, 
rumbo ao estre ito de Gibraltar e ca -
m iño das costas calmas e envellecidas· 
de Grecia. A derradeira lembranza 
presentao escorado a estr ibor, asula
gaqo por monstruos) de escume, ba- · · 
téndose na treboada. 1 Logo, a nada. 

Acostu mados estamos ·ao absurdo 
t elevisado das crónicas históricas da 
prehistoria reinante,t a un primitivo 
rod ício narrado con m'étodos ciber
néticos ou telemáticos. Cada traxe
dia ou guerra, co seu Tonsel de laLos 
e sangué, ·de perdas sen retorno, ho
xend ia t en videotestigos ou sonoros 
relatos. A marte segue a ser marrida, 
moitedumes de extras sen voz nen 
voto fican para sempre no chan, cos 
olios imesamente abertos no vouqo. 
sen que x urda o león da Metro suxe
ri ndo que todo é ficción. 

Pero ás veces o absurdo presénta
se en plenitude, sen ofrecer tr ibuto 
o espectáculo. ,LA nao va ise a p iques 
sen máis, con vintecatro vid9s a bor

.. do. Pasarán os dias e alguén pregun
tará qué pasa co "Tito Campanella" 
e o seu cargamento de cbapas de fe
rro. A radiofonia ·non encontrará a 
resposta. En ceo e mar non haberá ·si- _ 

·nal. Nen tan siquera un S.O.S. que 
movil ice resort es de urx encia~S i len
cio. Vougo. O oceano como un gran
de fu ni 1, co seu polvo x igante_ Coa 
sua serpe voraz. Non hai nen un fotó
grafo que imortalice a derradeir.a cris
pación dun brazo mariñeiro sobrepo

.,,, .... f íéndose ao horizqnte dun deserto de · 
'º1~ ·• ~ ~:-: · ,,__oagoas: --~ :_, . 

O merca.nte tiña un nome sonoro, . 
familiar ; propio dun patio neorrea- . 
lista. Na sua viaxe sen fi.h, no cabo -
do vel lo · mundo de occidente, leva · 
vin t ecat ró atlant~s _ desaparecidos na
cid-os . en lta l ia, ese país citJe ten for
ma de bota· go l péx~ndÓ unha -bo la 
chamada Sicília. Cando chamei á ca
sa armadora, en Savona, o 'armatore' 
desistiu, pesi·e á insistér-icia, de darme 
a relación de náufragos porque era 

; 'troppo longa'. ~ 

Non hai nengun gal ego? 
í\Joh, non hai. 'Confirmatto'. 
Debeu pensar que así todos fi ca-

riamos aqui moi tranquilos. 

Manolo· ·coia, escultor 

Un mónstruo descoñecido 
Man~lo Coia é un mónstruo como artista, Ún 
gran, _ un bon escultor~ E un mónstruo, tamén, 
canpo exp~esa nas suas .obras toea a monstruo
sid_ade --ou autenti-cidade- da naturaleza hu
mana. E un · descqñecido, quizá; en parte, por 
.culpa do-anterior: 

levounos o pintOr e ariiigo de Coia, Camilo 
Ca maño, até a sua casa en Nerga (Cangas), esta
ba traballando. Non sabia como ia ser o final 
da_ sua obra, pe~o asegurou que seria a mellar da 
sua próxima exposición que· comezará a media
dos de marzo nos locais da Caixa de Vigo. 

Mais, ate aquí ºnoubo un longo e arriscado 
cam iño. Desde neno tiraballe isto, na escala de . 
artes e ofícios de Vigo aprendeu a dibuxar, a 
modelar, máis tarde trasladouse a Madrid, tra 
-tou con moita xente, ·expuíia, e alguns decatá
ronse xa ·de que aquel home levaba a madeira · 
dentro. 

_ O poeta Bernardino Graña· foi unha das per-
soas que tivo relación con Coia en Madrid. "O 
encoritro .con e-1 foi un deslumbramento para 
min, di Bernardino, Coia viñera de Nerga a Ma
drid, o grupo qué estábamos ali coñecíamos por 

· exemplo a,. tJenry Moon~r,¡ el ep cámbio non tiña 
nen· idea de quen era este~ xeniaf escultor, mais 
.era eapaz -de facer pezas semellantes, intuitiva
~ente, sen neng.unha escala, cunha·gran pureza 
de·-espírito"_. -

Perb alá, deuse o gran choque, o choque con 
moitas causas, case coa sociedade, agás dos ami-

_gos· . .!-'Coia é ~n artista auténtico,di tamén Ber
nardino, e ·isto démostrouno non só na arte, se
non · tam_én na ·rea'cción que tivo ante o intento 
de mercantilizalo, de utilízalo". Para o arqüitec-

. to César Portela "Coia é un dos máis grandes 
descoñecidos, precisamente porque tivo a valen

·tia de marxinarse do mercado". 
El recompuxo pezas para' o cruceiro de Hio, -

traballou en igrexas e chegáronlle a ch.amar "O 
Faixantos". Mais atreveuse e foi .capaz de dar 
pasos moito máis adiante, de rachar con fodo 
aquilo, "de 'facer unha escultura moderna e de 

· Esta peza inacabada ten vintesete anos, e dá 
ide9 da 'ruptura ártísticá -que supuña ~ tra

·ballo de Coia . • 

ter unha expresividade única en Galiza, en pala
bras de Portela, é comparábel a Henry Moore, 
trátase dunha coincidéncia e dun paralelismo 
dentro da mesma época; ainda que pertencen a 
realidades moi distintas, e polo tanto posuen di 
ferentes características; Coia ademais ten unha 
linguaxe própria, que nunca se deixou levar pa
las críticas, nen polas modas". 

Buscar o máis sincero 
O conflito co mundo artístico foi decisivo na 

vida e na traxectória do escultor. "Despois da
quilo estiven once anos embarcado, dinos Ma
nolo Coia, coñecin moitos países e serviume 
para confirmar que as ideas que tiña eran acer
tadas, en cada porto preocupeime de mirar, de 
t er vivéneias, buscando o máis sincero de cadc: 
sítio, a autenticidade" _ "Un artista só está ma
duro, dinos noutro momento, cando ten moitas 
vivéricias acumuladas, se todo iso xa se ten den- · 
tro, 1090 cando un se pon a traballar sai e queda 
satisfe ito". 

foi un longo proceso desde o realismo até a 
desfiguración, até un ha expresividade de osos 
que saen do· seu sítio, de sexos en movimento, 
de inconformidade cun carpo estabelecido. , 

Desde outr.a perspectiva, "a sua obra, segun
do Portela, liga moi ben con toda a tradición es
·cultórica, hon, só, artística, senón do canteiro. 
Visto positivamente, Coia está a cabalo dos can-

_teiros e do escultor".· 
Manolo Coia, intégrado · na vida normal de 

Nerga-, casado cunha muller dali, e con catro ti
llos, traballando a pedra ou a madeira, "é deses 

- artistas, di Bernardino Graña, que a todo o 
. mundo llé quedan dentro". . 

Mais ho2(e ainda é o día en que a sua obra es
tá espallada entr~ os amigos, pero é descoñecida 
nas institucións galegas. 

Agora, despois de once anos,- voltará expo
ñer. Como el mesmo di "a xente ten direito a 
disfro itar coque eu disfroi.to". 

MV 




