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ANO X e 24 DE SETEMBRO e· 1987 Pt;RIODICO ~ALEGO SEMANAL 
- . 

Moción de censura 0 '-26 POR.CENTO DE AFECTADO$ ~RENTEAO 1 ·DE MÉDIA 
F·in do poder 
da direita A UNIDADE DE. HEMODIÁLISE DE POVISA 
tradicional e . TEN AMÁIS ALTA CONCENTRACIÓN 
posibiUd~dá · DE ' PORTADORES· DE.SIDA DE·TODO o· ESTADO 
de lanzamento . . . . . .. . . ~ . . 

A Urndade de Hemod1allse do hospital Povisa de Vigo ten do centro amáis alta concentración de portadores de virus do SIDA 
(Síndrome de Inmune Definciéncia Adquirid~) de todo o Es-

galeg u l.Sta . tado neste tipo de instalacións especializadas, ainda· que 
(pax. 4 e 5) estes enfermos non están incluídos ·nos chamados grupos 

de risco. Meios do hospital aseguran que o número total 

Fernando González Laxe 
(PSOE) foi elixido Presi.dente 
da Xunta de Galiza 

Entrevista con Ramón 
Uranga, conselleiro-
delega_d_o ___ _ 

Egin cumple 
dez anos (páx. 12 e13) 

Ramón Uranga foi un dos 
fundadores de Egin, ocu
pando desde un primeiro 
momento cargos nos Con
sellos de Dirección. 

_de portadores- asintomáticos relacionados con esta Unida
de pode c,hegar a doce. Tanto o INSALUD (Instituto Nacio
n~I da Saude) como o ISM (Instituto Social da Mariña) soli
citaron da Consellaria de Sanidade unha investigación so
bre as conqicións nas que se atopa a Unidade. Alguns dos 
enfermos estan considerando emprender accións legais 

Falan Ánxel Alonso e 
Simón Sánchez, ----
reRresentantes dos 

..---__:.-----------,-----,.1· Ensino 
SUMARIO - UP , 

afectados 

Vitória, 
de Te lanosa {px. 10) 

Hai escasos días o 9oberna- · 
dor civil da provincia de 
Pontevedra informaba ante 
os meios de comunicación e 
os traballadores de Telano
sa que o conflito que desde 
hai cinco anos viña afectan-T 
do a un colectivo de 1 .159 
traballadores podiá alcanzar 
unha solución imediata. 

O debate federal e a reforma , sisten aos desaloxos 
da constitución .. . .. . .. (páx. 6) .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . ... .. (páx. 1 O) 

Atentados paramilitares na 
Arxentina '. ................ (páx-. 7) 

Noite de Luada ... -: ... (páx. 8) 
X Romaxe da lgrexa Galega 
..................... ...... '. ...... (páx. 8) 

Porque a lila de Arousa quer 
ser independente . . . . (~áx. 8) 
IV Congreso galega de 
CCOO . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (páx. 1 O) 
Os estudantes do Burgo re-

A lei da oferta e a demanda 
entra nos manicómios 
............................. ( páx. 14) 

·O Celta galeguízase ---
............................... (páx. 15) 
IV Mostra .de Teatro Cómico 
e Festivo de Cangas 
········ ··'····· ······· ... .. .... . (páx. 17) 
Rudolf Hess, Elvis -Presley: 
Duas datas, urna mesma loita 
...... :: .... : ..... · .............. (páx. 1~) 

Inspectores. de EXB e B están 
a servir· de. freo· para a utilización 
do galega 1 · {páx. 9) 

~~ . . 

·O alcalde prepárase para a nova 
era d~urada da construción (páx. 11i 
AveHno Fernández Alonso, alcalde de Nigrán tense convérti

. do, ,d~sde a sua eleición o pasado 22 de Xull en ·centro de · 
· pole~1cal non _só pola asigñación de soldos canto pola des-
t1tuc1on do aparellador municipal · 

A CORUÑA RE;S~RVAS TELF. 21 .'32 11 
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CENSURA ·· MIRANDO AS ELEICIÓNS 
Cos votos pactados de Coalición Galega 
e do Partido Nacionalista Galega o PSOE 

· · tiña asegurado o trunfo da moción de cen
sura por el apresentada ao acadar- o nú
mero de votos favoráveis que predetermi
naba o resultado .da votación parlamentá
ria na. que cpntou, ademáis, ca apoio, 

· carácter instrumental dunha crise volta 
inevitábel pala apresentación da lei que dá 
poderes ao Presidente para a ·disolución 

' ao .Parlamento e polo anúncio da candida
tura de FraQa. _Crise necesária tamén pala 
recorñposic1ón da direita galega e a nece
sidade de poder institucional da diréita na
cionalista para ser o eixo desa récomposi-

do fumé en beneficio dos únicos claros fa
vorecidos polo · éxito da· moción de censu
r:_a, ~.L ~arreiro· e ·c.G. 

· ~llMI~ de Adf!lh~latnlclón: Presidente do Consello de Ad i
ntstrasc1ón e ~d1c16n : Cesáreo Sá!'chez Iglesias. Vicepresid~n
te:. Alfonso Rt~as Fraga. SecretánO': C~ar Cu1:1quelro. Conse
lleuo delega~o . R~l!'ó!' Femández. Vogaos: Francisco Carballo 
~~{,':;.8/0~':'{;& ~ba~~~a~~n~Ó~i;:~::~~~~.dez, femando cu'. r 

Direcllar: ~ E~ López 
-~~Manuel eiga, ·Gu~ Luce de Tena. 

anunciado, do PSG-EG. _ 
- OdrÑcpendwa. -~ c0iibe.8dcna: Manuel H4'ta \4fall0Ya 

. Corenta votos puxeron fin a seis anos 
de gober1Ío de A.P. na Xunta de Galiza e 
abren unha nova xeira caracterizada pota 
provisoriédade e . pota configuradón dun 
novo mapa político galega de cara ás elei~ 
cións autonómicas que terán lugar ao re
mate da actual lexislatura dentro de -dous 
anos. 

- cióri e se consojjdar, superar divisións e 
achegar sectores esgazaqos de A.P. ou . 
que ·neta permaneceron pola falta dunha .. 
clara alternativa política. . 

_O próprio líder de C .. G., X.L. Barreiro, xa 
anunciou que o único que ten en común 
cos socialistas é a situación de emerxén- · 
cia 'e que será contrincante do novo Presi
dente nas eleicións, o que é butra maneira 
de dicir que o significado da crise.atópase 
nas eleic1óns e no xeito de afrontalas con 

E evidente qu~ o novo goberno, polas 
características explicitadas da crise ocurri

, da, non pode desenvolver ·un traballo efi
caz a pral de Galiza, o que non é a firiali
dade da -moción de censura apresentada, 

, gobemo que vai estar atravesado. por ten,.· 
sióris e receios entre os seµs compoñen
tes interesados na obtencióñ de óptimas 
posicións de saída nas eleicións autonó-

. - micas: , 
Pero a nova situación xurdida aterece 

vantaxes, COfllparada coa anterior, desde 
ünha óptica nacionalista. Confi~urada por 

. Antón Baamonde, Francisco Cerballo, Xesus Gorwllez Gó'. 
mez. .Manuel Rivas, X~s yega, M. Chouzs, R. Cid, X.~ 
Aldea, X. L..arrosa Vila, Lo1s Diéguez. César Varel~. L Méndez; 
Cerrnen G. Azes, Xosé M. Salgado, Anxela Rodfcio JAM 
Xesus López Témez, Xq_án M. Camiira, Xosé Lod~iro, Fe~: 
nando M. Vilanova, X~ Torres, P~ Arñzaoo, SA Suá
rez. Laxe Grande, Suso Pinetro, Domingos Prieto Carios Du
ram, Xesus Cambre Mariño, Begoña Moa, Alfon~ Rivas Xa-

. quin ~ulla, Femando Carballa, M. Femández Blanco, V.-rtor 
Vaqueiro! Antón Mascato, Xico Peña, Xoan M. Estévez, Ma
nuel Luenu Rey, Anselmo López Ca1T8ira, Hemén Naval A 
Cordero, Lupe Ces; Francisco Ant Vidal, Xavier Seoane ' Ri
cardo Rivera, X. X. Piñeiro Cochón, Plácido Lizancos Úno 

Pois coa afirmativamente votada mo
ción de censura non se .trata, certamente, 
de resolver os graves problefJlaS da nación 
e de remediar as insuficiéncias de A.P., 
oferecendo novas alternativas. Senón de 
asegurar posicións de poder e dispor os 
instrumentos poi íticos. para afrontar con 
éxito as próximas eleicións, facendo cre-

éxito.. ·. . 
Xosé Luis Barreiro e C.G. teñen diante o 

reto de consolidaren nestes dous anos 
' unha direita nacionalista que poida dispu
tar eón éxito ao· PSOE e a A. P. as eleicións 
e se convertir no centro de gravidade da 
gobernabilidade do país. · 

·.pactos, atravesada por competencias des
tinadas a amasaren queri e·máis nidiamen
te nacionalista e na que. aparece con forza 
a problemática entre os PSOE estatal e 
galega é novas elementos e contradicións, 
ten unha fluidez que contrasta coa situa-

~=..;, ~~~mpo$, Manuel Estrac!a, Gonzalo Vil~, Ale-

Fotognifia: Tino Vrz. Chus Garcia, Mancho Rama X. Marra 
X. M. Albán, E. Reimóndez, Che, X. M. Fontán, Í<. L o¡az'. 
Nelson Gómez, Moncho lglésias, Alexandra Diaz, Delmi AJ. 
varez, Xosé Luis Suárez Canal, Manuel Sendón . • 
~: ~~ Lo_is, Pepe Ce1T8iro¡ Cali, Calros Silvar, Fe-

rretro, Fefo, Xuho Ga1oso, Anxo Ba~. Tokio Hennida 
Axmdas: Novosti, ADN, Jana e ~ l-"1a' · . 

. ción anterior de monolitismo de A.P. Deeeño • Montu.: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez 
Correcdón Ungüilllc8: Femando Carballe . 

bar os proxectos anunciados de A.P: . 
Os próprios pactos das tres forzas. poi í

ticas ~':le configuran a nova. ryiaioria parla
mentaria nos que o predominante fo1 o re
parto do pastel político, ·o desenvofvimen.:. 
to. dos debates parlamentários nos que 
ocuparon o primeiro ·plano os aspectos da 
investidura, a falta de atención aos proble
mas db país ·e de plantexamentos, solu-_ 
cións e alternativas axeitadas amasan- o 

Ten do en con ta as ·características do 
eleitorado de A.P:poden resultar decis~vas 
as fortes posicións adquiridas na crise que 
van orixinar tensións e liñas de fractura no 

Para o nacionalismo de esquerdas a ac
tual situación pqlítioa abre aspectos novas 
que deberán aproveitar, esixíndolles refor
mulacións de tácticas e sobretudo un 
enorme traballo de explicación e clarifica
ción política no seo do pavo que o faga 
madurecer, rachando coas construción in
teresadas e os reducionaismos psicolóxi
cos (hai que botar ·a Albor!) brétema gue 
agacha os. problemas reais e .os caminos 
que levan· á sua solución. 

Publicidmde: Xosé Femández Puga (Director), Rodolfo La
mas, Juan Louzán (Madrid-Tfno. 91-2395634) 
Redecd6!1 e Adr1•1i1áad611: Rua Ponte\ledra 4 - 5".(36201 

\'.igo) • Apartado de Correos 1371 (~ Vigo) Telfs. Redac
~~~) 222~ • Administración . e Publicidade (986) 

1 cartas 
NACIONA~-MADRiDISMO 
Preferéncias futbolísticas aparte, 
poucos podarán negar que de 
dous ou tres anos a esta parte, 
de;sde os sítios pertinentes estanse 
pondo os meios para resucitar ao 

· Real Madrid como equipa estatal, 
que aune os intereses e as xentes 
máis encontradas, e que re-edite, 
en suma, o papel que xogou en 
pleno franquismo. Potenciar unha 
equipa como bálsamo social non 
podia ser iñorado por un goberno 
como o socialista, impulsador neu
tras áreas ·· dtm palpexábel senti_,. 
mento neonacionalista. Se a visión 
do asunto parece esaxerada, non 
hai rnáis que ver o rebúmbio cau
sado polo cacarexado Madrid-Na
poles (logo un vulgar partido), ele
vado por telediários e demá1s vo
ceiros oficiais á categoria de acon
tecimento de primeiro orde e notí
cia da cabeceira; a apoteose veu 
coa intervención persoal de Gue
rra, . saltándose normativas e pro
cedimentos, nego~iando d~re<?ta-

. mente co outro poder . fact1co, 
Mendoza. En previsión de com-· 

, prensibeis axistaCións sociáis, 
G.uerra, O· amigo dos obreiros, deu
lles o qu~ xustamente demanda
ban. E e que para grande parte da _ 
masa popular, hoxe unha · pantas·
ma rec;orre Europa, mais vestindo 
a inmaculada sábana branca da 
eqoipa madrid1sta. . 

Unha ollada á programación da 
lVE, 2°, cante, o d1a do magno 
evento facíanos lembrar tempos 
gloriosos: ás 9'30 un programa · 
taurino; seguidamente, o partido 
do Bemabeu, para logo oferecer 
un resumo da xornada futbolística 
europea. Só faltaba r~matar coa 

.A 

·seo de A.P. - . 
Paradoxicamente o grande derrotado 

pala moción de censura é non sementes 
A.P. senón que pode ser o PSOE, o papel 
do cal pode ter sido o!de tirar as castanas 

retransmisión da demostración sin- contra de La Corufia, que votaron 
para que se llevaran la "Sunta" dical de turno. · o 

. G. VILAS 

LACORUNA 
PARA TI 

Santiag«;> de Comp':?stela 
r para Santiago, con los curas". 

Ruas enlamadas. Novos sentidos 
da circulación. Pó. Entradas e saí
das dalgun aparcamento aptas só 
para condutores expertos. lnaugu-

. ración a bombo e platillo. Amplia-
. Nen sequer ao íncli ción de-Lavedra. Acidentes diários. 
ocorreu para inciu1. · COias de- quilómetros. Caos. Povo 
"proxecto" de "lihg masoquista. Triu_nfo es~agal)te do 
cidade. Mais o ~·xe - "Alcalde". Coruna med1terraneao. 
galega" alcalde qu Deportivooo! Liceooo! Dúas páxina 
padecer tivo a bnla gadas na prensa o "Dia das le-
da cidade un novo galegas". Atascos, atascos, 

· "coruñesista". .~ .cos. 
· "La Coruña pará ti' . . . · , pasa? berran os· xornais. 
parti~ip~lt~vo sloga.n. co q . _: t _gt,;.ie. h~i atascos? . . . 
pubhc1tanas_ e estetrcas vallas- :,. --.~~- Estad1st1cas. 40.000 c1dadans 
maban a- nosa vul~ar cotidianida-. : · perden unha hora diária por culpa 
'de, está en crise. 'La Coruña del dos atascos, agora agravados cos 
año 2.000", "La . Corilña que des- · autobuses do transporte esc0lar. 
pegaba" -e que alguns malinten- Tárdanse vintecinco minutos en-fa-
cionados dicíamos que o que esta:- cer un traxecto que en condicións 
ba era a despegar-se-ten proble- normais levaria catro. Cada veículo 
mas. ·E graves. Até ·OS xornais e gasta perto dun litro máis de gaso-
certas emisoras de rádio locais, ílna por culpa dos atascos. Parque 
que denomináriamos "médios de . móbil actual: perto de 80.000 veí-
vazqu_izáción", claman, dan o berro culos. Gastos que se lle ocasionan 

-de alerta. · · · aos ci(jad<¡lns diaríamente, suman-
Lembremos. . do o valor hora/pta. e exceso de 
Par?fern~lia" de aparcamentos. gasolina: 35.2QO.OOO ptaldia (Se-

Soluc1on ao problerna do estacio- ~undo a nada sospe1tosa de ser 
namento, du11ha vez por _todas. de los del no" "La Voz de Gali-
Progreso. Excavacións -que ain- cia"). · 
da continuan-. Rqturas de auga Porque estes gastos? Porque os 
-:que .ainda continuan-. "La Co-'- atascos? Por que nas ruas cos veí-
ruña despega". Cimentacións de culos· en dobre-fila? Por que falla 
edificios que ceden, Juana de todo? Se hai aparcadeiros! Ah Cla-
Vega, traballos acelerados para ro! Son caros! Son moi caros! 75 
evitar a catástrofe, hoxe turnos dial ptas/hora. lmaxinemos: traballa-
noite, viCiños que 'non podeñ dur- dor/8 horas diárias/22 dias ao ·mes, 
mir, -sótanos sülagados, achique total: 13.200 pta. lmaxinemos se 
des~sperado. "Esas minorias _que a gard?mos o coche todas as .noites: 
nadie representan. que, esfan en -rmaxrnemos se ternos que ir mer- · 

D E N A- N D 
Con "Os nosos escritores -en comic" os. nenos ademáis de 

adivertirse colorindo os debuxos aprenden a vida e 
obras·· dos ·escritores galegos . . · ·. · 

o 
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A NOSA TmRA non • ld9ntlllca ~ - ri 
gcl9 • opinión publcadoa .,. - ~ ,....,._., • 
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car a miúdo. lmaxinemos se saí.: 
mos várias noites ao mes. Está cla
ro por que hai atascos, e dobres e 
triples filas, e nervos tronzados. 

Os xomais cavilan en solucións: 
baixar os précíos, máis grua, máis 
policia municipal. Mais non falan 
de mellorar e abaratar o transporte 
público, nen de aparcamentos di
sutt.sorios nas aforas, nas zonas 
desconxestionadas, -nen falan de 
peatonalizar certas ruas. Por iso as 
causas están conio están. 

Mais ao alcalde parece gastar-lle 
o labirinto, para ser, incluso en 
atascos, máts que o resto da Gali
za. Para ser os primeiros en todo, 
até no mao. "El -rabirinto coruñés". 
Soa ben, non? Nen ao Bofill, ex
perto en causas mediterráneas, se 
lle ocorreu. E que ternos un alcal
de!! 

E eu, que para estas cousas non 
vos son nada egoísta, oferezo-lle 
desde estas páx1nas esta idea que 
agora vou expor, porque ~uero 
contribuir, desde a miña modestia, 
á criación desa Coruña grande, li
bre -e tamén unha, clarcr- que el 
anceia:· Que se programen excur
sións en todos os coléxios -nos 
privados tamén, her- para dar-lles 
aos rapaces clases de "educación 
vial e urbanismo", clases teórico/ 
práticas nas ruas da cidade, para 
que aprendan ben todó que non se 
debe facer e se fai 1 para que com
proben que befo e o progreso. E 
nas auto-escotas, suprimir as cla
ses teóricas no local por instrutivos 
paseos na rua, para ver se coiten 
medo e desisten. Asi nos paremos 
á vangarda outravolta, mesmo no 
ensino e no ecoloxismo. · · 

Se ma desprécia, tampouco me 
cabrearia. Dina-lle, tranquilamente: 
"¿La Coruña?! ¡Para ti!" O 

' XOAN CARLOS PEREIRA 
JA Coruña) 

A TODOS OS DEMOCRATAS 
E ~NTIFASCISTAS 

da mesma maneira contra os pre
sos de ETA e, duns meses para 
acá, os meios de comunicación ao 
seu servicio, a prensa intoxicadora, 
estiveron dispondo psicoloxica
mente o terreo para xustificar esta 
nova vaga represiva contra todos 
os presos pohticos. E todo porque 
non _nos rendemos, . porque non 
aceitamos a sua chantaxe vergo
ñante do arrepentimento, porque 
non vendemos os intereses do 
pavo p0r un prato de lentellas. 

Agora arredáronnos, pero isto 
non é mais que o primeiro paso, o 
anúncio do que se nos av1ciña: o 
mais rigoroso isolamento, 23 horas 
nunha cela cada dia, cacheos, 
todo tipo de normas vexatórias, as 
mocas e os sprais como únicas ar
mas disuasórias, a restrición de 
paquetes, de visitas, de libros, o 
control minucioso de todos os mo
vimentos, as comunicacións, as 
cartas, e un longo etcétera que xa 
nós coñecemos porque ainda está 
perta e son imposíbeis de esque
cer as loitas que mantemos contra 
o extermínio nas prisións. O noso 
camarada Crespo morto en folga 
de fame e ou tros moitos con le
sións das que non se recuperarán 
na vida. Alto précio o que tivemos 
que pagar para conquerir que nos 
xuntasen nunhas condicións de 
vida dignas nas prisións e, agora, 
volven á carga, a tratar de arrepa
ñar o que nos custou tan caro. 

Os pesoístas non escatimarán 
meios no seu empeño de rematar
nos, sobretodo de acabar co noso 
espirito de resisténcia que é o q~ 
lles doe. E, se o ven necesário, 
chegarán incluso a cumP"!r a 
ameaza feíta en 1985 de "suicidar" 
a algun dos que foron trasladados. 

Queren un país de cobardes! de 
sumisos cidadáns que lles deixen 
facer e desfacer ao seu antollo e 
os p~esos políticos somos un im· 

-peciimento molesto ~stes ~~i!¡ 
somos o estorbo máis pal~· 
que anubla a sua "democrácia e, 
o que é piar para ~. o ~xem~ 
vivo que seguen hoxe mdlóns J. .. 

oprimidos que . plantan cara· a;, 

suas medidas, Resisten os trab8-
lladores, os estudantes. as mulle
·res, os campesinos, todo o sitP,OVO 
élP.resenta batalla e, nesta . ua
c16ri, estas , medidas repr8SIV8;5 
son , ademais dun intento de an1-
·quilamos, un escarmento co que 
tratan de amedoi\ar o movimentO 
popular. -
· Sabemos que nos esperan tem-
pos duros de loita, pero !..~ 
riéncia dinos que só se lltRfUlll •--

dispostos _a dalo todo en~ 
dos nasos ideais. da. nosa · si 
que é· a de todo o WVº· .~~
contamos co ~e a solKJ111~ 
'de de1odoS os demóCt8t88 8 •• u -

fascistas, poderem<>!l frew -méiS 
unha vez os ~s antQUftad01'81· 

. PMUI P'UI-''"~• 
Do PCECrt 1 .c.ri .......... 
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O 26 'Qor cen de afectados frente aó 1 de rTiédia 

A onidade de hemod.iálise de Povisa 
·. . - -- ' 

ten a máis' alta concentración 
. - . . 

de portadores de SIDA de todo o· Estado· 
A Unidade de Hemodiálise re-organizou os protocolos de he-
do hospital Povisa de Vigo modiálise para evitar a extensión 

, · lt do contáxio ao tempo que ·dispuña 
ten a ma1s a a a esterilización de todo o material 
concentración de portadores -· dun só uso dentro desta sección. 
de virus do SIDA (Síndrome O impacto da noticia comoveu a 
de Inmune Deficiénciat pacientes e familiares, que recia-
Adquirida) de todo o Estado maron por distintos meios a inter
neste tipo de instalacións vención das autoridades sanitárias. 

Alguns · destes enfermos crónicos 
especializadas, ainda que aseguraron a A NOSA TERRA que 
estes enfermos non están c<;>nsideraban emprender ac:;cións 
incluídos nos chamados legais contra o hospital, pois que 

grupos de risco. Meios do crian identificar nunha das doce 
't 1 máquinas de que dispón a unidade 

osp1 a aseguran que O a posíbel causa de contáxio, á par-
número total de portadores tir dun transmisor da enfermidade. 
asintomáticos relacionados Entre eles está ainda vivo o recor-
con esta Unidade pode do da alarma que se produciu no 
che~ar a doce. Tanto 0 ano 1983, dentro da mesma unida-

Ns LUD (1 · N · 1 de, ao descobriren que un enfermo 
1 . nst1tuto ac1ona con Hepatite B estaba sendo diali-
da Saúde) como o ISM zado na mesma máquina que ou-
(lnstituto Social da Mariña) tros que non padecian tal enfermi-
solicitaron da Consel laria de dade. O inesperado coñecimento 
Sanidade unha investigación da sua condición de portadores 

b d .. , afectou particularmente a alguns 
so re as con 1c1ons nas que destes pacientes de insuficiéncia 
se atopa a Unidade. Alguns renal propostos para transplante 
dos enfermos están (única forma de se librar definitiva-
considerando emprender mente da suxección á máquina de 
accións legais contra 0 hemodiálise, que lles garante a 
Hospital. vida-por un prazo raramente supe-

rior aos dez anos) xa que temen 
Dos sete portadores, que conti- . que este cámbio de condición os 
nuan a receber sesións de hemo- poderia excluir das listas de espe-
diálise de diferente frecuéncia en ra. 
Povisa, a cargo da Seguridade So
cial, dous son asegurados polo IN
SALUD e cinco máis do ISM. Os 
cinco restantes están sendo tratra
dos con cargo a seguros privados. 
Nengun dos sete afectados envia
dos a este hospital privado a canta -
da concertación de servicios coa 
Seguridade Social pertence a cal
quera dos tres grupos considera
dos pola OMS (Organización Mun
dial da Saude) como sux-eito de 
alto risco de contraer a enfermida-

O resultado das análises provo
cou tamén reacción entre os profi
sionais da sanidade que atenden a 
Unidade de Hemodiálise. Segundo 
fontes sindicais, a dirección do 
Centro conseguiu frustrar un plante 
de persoal adscrito a este servício 
despois de advertir sobre as con
secuéncias que para o mantimento 
dos postos de traballo poderian ter 
a suspensión forzosa dos trata
mentos de hemod~¡ilise , non só 
para enfermos, obrigados a acudir 
de duas a tres veces por semana 
ás sesións de lavado de sangue, 

. que duran de seis a oito horas, se
nón tamén para o hospital, pola 
publicidade e alarma que poderia 
acompañar á protesta. 

O eco despertado pola noticia 
dos portadores .de SIDA ainda que 
considerabelmente apagado polo 
temor dos afectados a ser recusa
dos e illaJos do seu meio social, 
xerou o 21 de Xullo unha explica
ción pública da dirección de Povi
sa na que se recoñecia a existén
cia de ocho o nueve portadores. 

Contáxios alleos 

obrigatória a proba de detección 
de anti-corpo do virus do SIDA ás 
indústrias privadas fraccionadoras 
de plasma humana e .aos fabrican
tes de hemo-derivados. Tanto o 
Governo basco como a Generalitat 
e a Comunidaae Foral de Navarra 
dispoñeri desde Outubro de 1985 

de disposicións que abrigan a rea
lizar a proba de anti-:corpos de to
das as donacións voluntárias. 

Á Xunta non lle estraña 
A incidéncia dos casos. de porta
d~res de SIDA entre pacientes de 

. de en calquera das suas formas, 
quer dicer, toxicómanos por vía 
intra-venosa, homosexuais e he
mofílicos. Desde o pasado día 2 de 
Xullo, estes enfermos crónicos de 
insuficiéncia renal procuran afacer
se á idea de que son agora porta
dores dunha doenza ainda máis 
grave que aquela da que estaban 
a ser tratados na Unidade de He
modiálise de Povisa. Son homes e 
mulleres, traballadores de diversas 
idades ~diferente nível de gravida
de do mal dos riles que nesa mes
ma data de Xullo receberon da di
rección do hospital a comunica
ción de que eran portadores asin
tomáticos do virus do SIDA. Esta 
condición quer dicer que nalgun 
momento tiveron contacto co Virus 
de lnmunodeficiéncia Humana 
(V.1..H) e que apresentan á análise 
Ant1corpos de Núcleo ou Virus Lin
fotrópico de Celas Humanas tipo 111 
(HTLV-111). 

Na mesma pontualización negába
se que o centro atendera casos de 
SIDA por aquel tempo, do que o 
leitor estaba obrigado a inferir que 
os portadores receberan a enfermi
dade por contáxios alleos a este 
hospital privado, se~undo a atenta 
leitura das explicac1óns facilitadas 
polo director médico. A perguntas 
dos enfermos sobre a posíbel cau
sa daqueles contáxios, Povisa de
fendeu repetidamente a opinión de 
que tratándose de pacientes cróni
cos, que tiñan requerido transfu
sións ao longo dos SE)us tratamen
tos, estaban incluidos claramente 
nos grupos de risco. En opinión de 
Rafael de Andrés, da Comisión ele 
Seguimento do SIDA "un hemodia
lizado expense a máis risco ca un 
non hemodializado, o que non quer 
dicer que pertenza obri~adamente 
á clasificación de alto nsco". Para 
outros médicos consultados, ñon 
existe na literatura médica publica- . 
da en todo· o mundo sobre o SIDA 

·"o hospital do'. SIOA" 
As probas para a detección de 

portadores do SI DA realizáronse 
n~ _mes de Maio no próprio ,labora
torio de Povisa, que contrastou 
mostras de sangue dos case cin
cuenta pacientes que atende regu
larmente a Unidade de Hemodiáli
se antes do envio dos soros positi
vos ao Centro de Viroloxia de Ma
jadahonda (Madrid), integrado no 
l~ ~tit uto Carlos 111, para a confirma
c1on das análises. Dous meses an
tes, a meados de Febreiro saltou 
a ~otícia de que no hospital' de Be
llv1tge contaxiárase o virus a tres 
e~fe,rmos por tranfusión. A proba 
Prat1cada _ p~lo Centro de Maja
da~onda fo1 a de detección de 
anti-carpo_ ?nti-V.l.H . . Por enzimo
~nmun9anal1se, ·coñecido polas 
vUas siglas ELISA. . · 

Unha máquina 
~ . dirección do .Hospital Povisa in
;0rmpu aos. portadores da sua si
huac1on. e f1.xolles. recomendacións 
d ab1tua1s para evitar a transmisión 

0 virus por sangue ou contacto 
sexual. !mediatamente, o hospital 

. neng un ha prevención de . risco es- / 
pecífico de contáxio a meio das 
máquinas de her!Jodiálise. Particu
larmente citan o documento "Re-

. come.ndacións pa.ra prevención e 
control da · infección co VIH", ela
borado pola OM$ en Maio do 86. 
Por outra banda. desde Setembro 
ae 1985, son de aplicación duas 
normativas sanitárias que declaran 

O xulgado de lnstrución número 
4 de Hospitalet (Barcelona) pro
cesou en Maio pasado a tres di
rectivos e dous médicos da Re
sidéncia da .Seguridade Social 
d~ Bellvitge pola ·sua suposta 
implicación nunhas fransfusións 
de sangue que resultaron porta
doras de anti-carpos . do SIDA. 
Este plasma qu~ Q!=!U reacción 
positiva ao teste ELISA (o mes
mo que se praticou ás mostras 
dos usuários da Unidade de He
modiálise de Povisa), converteu 
¡:i tres enfermos en portadores. 
O feíto provocou alarma e indig
nación na sociedade catalana. 
O xuíz Jimenez de Parga consi
derou aos implicados responsá
beis dos délitos de exp~dición 
de medicamentos deteriorados 
e de expedición de medicamen
tos sEfn cumprir as formalidades 
lega is. 

No caso de Bellvitge dábase 
a circunstáncia. de que o per
soal sanitário alertara rapida
mente sobre os riscos que com-

portaba a falta de cumprimento 
das normas de prevención. Tal 
incumprimento produciuse por 
espácio de catro meses a con
tar desde o intre en que 'apare
cera tmha arde da Generalitat 
que abrigaba a analisar toqas 
as donac1óns de sangue. 

A primeira noticia do que 
ocorrera- aos tres ·pacientes de 
·Bellvitge foi_ contestada por par
te do centro oun intento de mi
nimizar o sucedido, facendo no
tar que as consecuéncias do 

· feíto non serian tan importantes 
como os perxuicios causados 
polo pánico. A d_imisión do di
rector do centro e o proceso 
mereceu unha espectacular co
bertura na prensa de- Barcelona 
e Madrid. Béllvitge seria alcu"
mado como O Hospital do Sida 
e as informacións sobre o futuro 
dos tres · portadores indicaron 
daquela que a mortalidade dos 
pacientes con reacción positiva 

. ao V.l.H . era dun cuarenta por 
cen. 1 ! 

-"1 

•, 

unidades de hemodiálise do resto 
do Estado é moi baixa. Os centros 
hospitalários que apresentan os 
dados concretos máis altos de Ma
drid, Barcelona e Valéncia .non su
peran o un por cento; frente ao vin
teseis por cen de Povisa. Dentro 
de Galiza todos os pacientes trata-

. dos noutros centros de hemodiáli
se · deron resultados negativos ás 
probas de V.l.H .. Meios hospitalá- . 
ríos de Madrid e Barcelona non du
bidaron ·en asegurar que desde o 

· ano- 1984 estaban a realizar pro- · . 
gr?-r:nas de detección para discri
minar portadores de anti-corpos 
do SIDA nas unidades de hem'o
diálise, da mesma maneira que 
man~eñen un estrito control pre
ventivo para portadores do virus 
da hepatite, qwe en todo caso re
ceben tratamento en u_nidades se
paradas. 

A perguntas e A NOSA TERRA o 
director Xeral de 'Saúde Pública da 
Xunta concordou plenamente coa 
hipótese de contáxio que oferece 
a dirección de Povisa: "Esas cifras 
non teñen !'Or que causar estrañe
za, sobretodo · se consideramos 
que estamos a talar de grupos de 
risco". O doutor Juané precisou 
que o seu departamento realizara 
duas inspeccións á Unidade de 
Hemodiálise de Povisa como parte 

· da investigación epidemiolóxica · 
sobre estes casos de sero-positivi
dade. "A Unidade está en perfeitas 
condicións. Entre os casos positi
vos había alomenós cinco persoas 
transfundidas con ar¡terioridade, o 
que ·permite determinar case con 
seguridade que as causasi de con
táxio se deben a éstes anteceden
tes de poli-transfusión". O director 
xeral de Saúde Pública advertiu 

· q1,1e senda esta hipótese a máis ló
xica "tampouco se pode .ter com
pleta seguridade. Pero en rigor non 
deben ser as máquinas de hemo ... 
diálise as causas· de .transmisión, 
xa que de ser así,· o número de ca
sos de portadores de SIDA seria 
ainda máis elevado. A prescrición 

. de ar:iálise prévia para o plasma de 
transfusión é de -Febreiro do 87 e 
os afectaos desta Hemodiálise re
ceberon moitas transfusións du
rante anos anteriores" . 

O Dir!3ctor Xérál citou tamén 
como hipótese colat~ral de contá-

. xio a · 'estancia . en Africa dalguns · 
dos portadores de V.l.H,. presumi
belmente. de pacie11tes do ISM que 
traballaran nos · caladeiros · do 
Atlántico Sul, ainda que se reser.;. 
vou esta precisión "por razóns de 
discreción abrigada" . , 

Pola sua banda, as entipades 
aseguradoras dos enfermos, res
ponsábe.is do envio a esta unidade 
de tiemodiálise concertada fixeron 
xestións perante a Consellaria de 
Sanidade e o próprio hospital. "Asi 
que tivemos noticia destes casos 
de portadores do SIDA -declarou 
o director comisionado de Sanida-

. de para Gallza, doutor Cabrera, a 
perguntas dé A NOSA TERRA- os . 
servicios de Inspección da Seguri
dade Social personáronse no hos
pital concertado para garantir que 
se levaba a efeito o illamento dos 
portadores: ·o INSALUD requeriu 
a9 mesmo tempo á Consellariá de 
Sanidade para que fixese un estu:. 
do epidemiolóxico deste caso de 
positividade detectado na Unidade 
de hemodiálise de Povisa por se 
~ompria tomar .algunha medida. 

T amén o director provincial de 
Pont~vedra do ISM, Xosé Luís Ri
vas Alvarez remitiu unhá' comuni
cación ao director xerat de Súde 
Pública, Rafael 'Juané, ná que daba 
canta pormenorizada do caso e re-

. queria un informe urxente acerca 
das ~ondicións en que_se atopaba 
a Unidade de Hemodiálise de Povi- . 
sa. 1 : 

G.LT. 



Apresentou corno alternativa a Lei de -Bases · 

O BNG propón 
en .. 170 artigos 
como. sair do· caos 

O BNG apresentou no · 
Parlamento Galega unha 
Proposición de Lei de 
Bases de medidas 
urxente.s para a· 
fecuperación e o 
desenrolo económico e 
sócio-cultt:Jral da Galiza. · 
Intentará chegar a un 
acordo cos particjos de 
ámbito galega para q~e 
apoien esta proposición e 
sexa aprobada polo 
Rarlamento e asumida 

_polo novo executivo. De 
non ser así, para finais de 
ano, produciríanse várias 
mobilizacións. Oeste xeito 
a frente nacionalista 
pretende atallar a actual 
situación de crise- qu~ 
soffe Galiza. 

Un longo preámbulo, que ana
lisa de xeito sistemático a ac
tual sitt:Jación da Galiza e os 
antecedentes e consecuentes 
que levaron a esta crise asi 
como sete bases con arredor 
de 170 artigas, quedan .recolli
dos na Lei (je Bases apresen
tada polo BNG no Parlamento 
autonómico, . "como saída . á 
actual situación da Galiza, e 
.para que non chegue o caos", 
ao mesmo tempo que se. 
apresenta corría alternativa 
(ainda que para que sexa asu
mida) ao novo goberno ,.,que 
non nasceu cun verdadeiro ' 
programa, segundo quedou 
demos-trado no discurso de 
investidura do candidato al
ternativo, senón do reparto de 
consellariq.s", en palabrás de , 
Bautista Alvarez, un dos por
tavoces do BNG. 

O BNG afirma que sempre 
considerou "que: o marco au
tonómico .con era apropriado 
para resolver os proble111as 
ga.legos. A política de "recon
versión" naval e siderúrxica, a 
poi ítica de desmantelamento 
pesqueiro, a imposición - das 
cuotas do leite: .. non respon
c;len aos intereses ·da Galiza" . 

. E por iso polo que o Bloque 
Nacionalista Galega . "reGlama 

- institucións diferentes, con 
competéncias reais como úni
ca forma de "auto-gobernar
nos e poder negociar con ou
tras nacións conforme aos na
sos iñtereses". 

Non obstante o BNG pensa 
- que "na actual situación políti

cµ e co. actual marc.o institu
cional, se houber interese e 
vontade· ·ao servicio do naso 
pavo. podianse paliar alguns 
problemas.. . . ; 

Por isa ra7ó.n apr<)sm1bu
()Sta Proposición <fo 1 <)i oncfo 
s<! recolleu unha·s cuestióris
pontuais· que "corno mínimo. 
deberian SE!r resoltas e asurn1-

das de imediato por todas as 
foíZas políticas que din defen
der os intereses galegas"., que 
intentarán que sexan c.oñeci
das, ·discutidas . e asumidas 
pola maioria da povoación, 
pois pensan "que u"n tecido 
social ámplísimo as pÓde fa-

. cer suas", polo que levar~ a 
cabo a Frente Nacionalista 
un ha campafía - de conferén
cias, mesas redondas e deba
tes para dar a coñecer estE?S 
pontos. 

Ideas básicas do ·sNG 
para solucionar a actual 

· situación galega. 

Os pontos básicos que o BNG 
propón para soluQionar a ac- .· 
tual galega son en liñas xerais 
os seguintes: · 

-Criación auñ banco gale
ga. 

-Intervención do capital 
público das empresas en cri-

. se. · -
-Defensa .e desenvolv.i

mento da capacidad~ produti-
• va do agro e do mar, renego

ciando coa CEE o Tratado de 
Adesión, cba conseguinte eli-· 
minación da Cuota Láctea. 

-Fomento de cooperativis
mo. 

-Apoio e propaganda dos 
produtos autóctonos tanto 

- para fomentár o seu consumo · 
como a ~;ua exportación . . 

-Reorganización ··do terri
tório articulando unha Galiza 

·sen Deputácións, coa sua 
· conseguinte comarcalización 
e con maior dotaci8n econó-
mica aos concellos . ' 

-Realización dun invehtá
rio sobre o naso património 
artístico e monumental reali
zando uñha lei de protección. 

-Campaña- de conciencia
ción sobre os incéndios fores
tais, levando a~ cabo lago a 
limpeza dos montes, que· lle 
correspondería as Goncellos e 
decomisando a mádeira quei-
mada. _ 

. -Rede sanitária primária 
comarcal. 

-Galeguización de toda a 
administración. 

-Galéguización progresiva 
e protección económica aos 
m~ios de comunicación que 

,usan o galega como líng!)a 
única. 

-Regulación do comercio 
interior. 

-DefeDsa do ensino estatal 
público e mellara das suas 
condícións.. de infraestrutura e 
equiparnento. Galeguización 
ef ectíva do mesmo. · 

O BNG afirma que "esta al
ternativa non ten nada a ver 
co esperpento·producldo a ni
vel instítúcional" facendo firi - · 
·capé en· que co · esfoÚo e -
compromiso populares pode 
habm .tmha vida política dig
na 
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"MOCIÓN ·oE CENSURA 

Cuota láctea, Cámaras Agrárias, recohversión .... Qosíbeis 
- inter~ses contrapostos. ehtre o PSOE e os seus. aliados 

Fin do· poder· da' direita. 
trratHcional e posibilidade 
de lanza.mento do centro 
g~leguist~ 

Fernando González Laxe 
(PSOE) foi elixido Presidente 
da Xunta de Galiza ao 
cumplirense os pactos de 
"Los Tilos" e prosperar a 
moción de censura contra 
Fernández Albor por corenta 
votos a favor, (PSOE, PNG, 
CG e PSG-PSOE), viritenov.e 

O que debía ser unha moción de 
censura ao goberno de Fernán
dez Albor, · convertiuse nunha 
moción de investidura a Gonzá- -
lez Laxe. Firmados 'OS pactos de 
"Los Tilos" entre o PSOE, CG e 
PNGJ e- fracasados os intentos 
de comprar alguns parlamentá
.rios para que non apoiasen a 
moción de · censura, en· Alianza 
Popylar dispuxéronse a tirar a 
toalla. González Laxe axudounos 
na sua estratéxia, .ao non ·facer 
no · seu primeiro discurso unha 

, - crítica sistemática ao Goberno,... 
senón- que- espuxo un programa 
como se fose xa o candidato a · 
investir. la de· gañador. 

Pero a estratéxia de González 
Laxe e ao do Goberno estaba 
atada por diversos condicioné!-n
tes. 

Os censu~adGres non podían 
facer unha crítica aceda da labor 
de goberno, so pena de censurar 
e desC?alificar tamén . ao que vai 
ser o novo vicepresidente, · que 
tamén o fara con Albor, Xosé 
Luis Barreiro. Desde AP non po
diah atacar tampouco directa
mente a Barreiro (nel cenfrouse 

1 

e(l-contra (CP) e duas . 
abstencións, BNG e Tomás 
Pérez Vidal (abstención 
institucional). Coa votación 
remataba a modón de ' 
censura que foi convertida 
en moción de investidura 
debido aos condicionantes 
que tiñan tanto os 

a descalificación ao novo gober
no) sen verse descalificado xa 
non o próprio Presidente Albor, 
senón tamén o portavoz popular 
Váquez Portomeñe. 

Asi as causas o presidente 
censuradó non foi case criticado 
polo censurador, pero tampouco 
foi defendi~o polo seu Vicepresi
dente Mariano Rajoy, a non ser 
con _ retroactividade por Xosé 
Luis Barreiro ao citar verbas suas 
pronunciadas cando ·a sesión de 
investidura. Albor daba, máis 
unha vez, · mostras de que non 
era presidente real ao detegar' a 
sua defensa no valido de turno, 
e Barreiro convertiase no eixo 
sobre o que xiraban as interven
cións de censurados ·e censura
dores. El foi o grande protago
nista eclipsando ao candidato al
ternativo e convertíndose nun 
qos vencedores da moción . 

Un programa desenfiado 
GonzáÍez Laxe subiu á tribuna 
dos oradores para reclamar a 
sua investidura como presidente. 
Obviou as criticas a Albor palas 

censuradores como os 
censurados, levando as 
discusións ao plano do ético · 
ou non ético. A direita 
tradicional, que parecia 
perpetuada no poder na 
Galiza, movia todos os 
resortes para non verse 
desbancada. 

razóns estratéxicas antes apun..: 
tadas e dispúxose a ler un dis
curso onde se recollian , como 
progr~ma, unha série de declara
cións de intencións. Pero non 
concretaba nada. O seu discurso 
era case idéntico ao que realizou 
o anterior presidente nas suas 
sesións de investidura. Deixou 
sen tratar axeitadamente temas 
como a da reconversión, cuota 
láctea ou normalización lingüísti
ca, puntos básicos da política 
galega hoxe, e nen sequer citou 

.o contravertido tema da financia
dón autonómica. Sobrevoou 
todo, como na crítica, pero non 
concretou nada. Somentes foi 
explícito ao afirmar que, de mo
mento, non pedirian o traspaso 
do lnsalud. 

Na· suas seguintes interven
cións (a contestación a Rajoy xa 
a traia preparada de anteman e 
non se ativo a contestar a répli
ca) foron moito máis desenfiadas 
e tan inconcretas como a primei
ra. 

Unha moción· limpa? 

A moción. de censura, portas 
a.dentro do Parlamento, ·seme
llou limpa. Aqueles famosos 
dossiers que ameazaban con 
ver· a luz quedáron arquiva
dos; a· que ten cu ten medo, 
ado1ta a dicerse, e de 'tirar da 
manta o li~o podía emporcar 
a case todos. 

Portas afora a ,moción de 
censura plantexouse doutra . 
maneira. Os , aliancistas, que 
en Fonseca ·se mostraron , 
como perdadores resiñados. 
xogaran xa todas as suas· car-
tas. · 

Nos dias anteriores. sobre -: 
tod0 no fin de semana. "o 
Home do Maletín " visitou a 
numerosas per.soas dü'<PNG e 
CG. Ofereci'a até vinte millóns 
a cámbio de non apoiar a rno-' · 
dón. Pero. esta vez. houbo · 
tamén outÍos malet'ins que ·ian 
detrás. levados desta volta 

por persoas relacionadas co 
sector cias máquinas recriati
vas, que apostaban por CG e 
por Barreiro. Eles puxaban 
IT)áis forte, por seacaso. 

· Hoübo parlame·ntários que 
: non sairon da casa e declina
ron receber chamadas de 
conselleiros, "é millar non dar 
lugar sequer á tentación". 
Houbo tamén chamadas inti
midatórias, presións de todos 
os tipos e parlamentários qué 
afirmaban que "se quedari-an 
en Compostela· por se ' algun
ha causa imprevista lle impe
dira a chegada a tempo para 
a votación" . 
· A última hora. nos corredo
res do Parlamento aparecía a 
f élmosa carrega de profundi
dade. agardada. cor.itra Ba
rreiro : apresentaban no xulga
do uns papeis sobre a conce~· 
síón . de xoqo que.. surpren
dentemente encontrara o 

Consellelro Villanueva Cendón 
. despois de 1 O meses da dimi

sión de Barreiro Rivas. 
Mentres tanto, 300 cargos 

desiñados a dedo, comenza
ban · a recoller as suas perten
zas nos despachos. Esa era a 
debacle. Algun até poñia xa 
.en venda o seu R-25 pois non 

~ lle deu tempo a pagar a maio
§; ria das letras. A empresa Seur 
.2 encarregábase de trasvasar 

. ~ papeis compremetedores. 
§ A outra cara da moeda re

<.!l presentábana seis xornalistas 
que corrian a apuntarse á 
UGT rapidamente, e un sen 
número de "pululantes" en 
busca de pasto. 

En Compostela cambiaba 
algo máis que un gob~~no ; 
mudaba o polo de atrac~ron. · 

No Parlamento" parec1a es-
_quecerse todo. Falábase de. 
ética, moralidade, lexitimidad.e 
e tantas outras· palabras boni
tas. Tan má memória téñen 
·que ninguén lembrába xa a 
compra dos deputados do 
POP de A Coruña. · ou do 
membro de CG en lrixo. que 
lle deu a alcaldía a AP a~n~a 
qúe os "coagas" tiñ~n ma1oria. 
absoluta:· Está o delito en rela
ción coa capacidade da insti
tución? 

Polo baixo. nos corredores 
da Universidade. tamén se ~s
coitaba outro rumor: "este e .9 
fin de Realidade . Galega · · 
Todo moi limpo. A.E. 
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Albor durante a moción de censura 

A contestación, en nome do 
Goberno, veulle dada por Maria
no Rajoy. Desde un primaj!Q mo
mento falou para a rua. Non de
fendeu ao goberno senón que se 
limitou a "examinar" ao novo 
candidato, e a facerlle perguntas, 
que lo~o non encontrarian con
testacion máis que nun subterfú
xio de González Laxe (apoios, xa 
os ve; esperanza, toda; estabili
dade', por suposto ... ). Despois de 
descalificar aos censuradores 
pala traxectória de alguns dos 
seus membros, advertiulle a G. 
Laxe que andase "con moito coi
dado". 

Nas outras intervencións se
guiria no mesmo tono, dando a 
moción por perdida, criticando 
ao PSOE"'por pactar con Barreiro 
e pedindo como saida eleicións 
anticipadas, ao tempo que des
calificaba ao Parlamento como 

MOCIÓN DE .CENSURA . 

representación popular e facia 
continuos chamamentos -a.o sen
tir' da rua .. · 

o· porqué da situación . 
O deputado. do BNG, Xosé Ma
noel Beiras, · fixo unha análise 

. exaustiva e académica do por
qué se ch_egou a esta situación 
("non~caoe actuar se se deseo-. 
ñece")., afirmando que non hai 
consciéncia dos problemas, des
pois de descrebir a situación de 
Galiza e calíficala de "colónia in
terior", f elto que marca toda a 
sua idiosincrásia, tanto política 
como económica. · · 

Criticou tanto ao Goberno AJ.:. 
bar como o discurso de Laxe 
·que calificou de "floreo verbal", 
e contrapúxoile ao novo prog'ra
.ma de goberno a Lei de Bases 
apresentada polo BNG. 

Na sua última intervención ata
cou duramente· a Rajoy por tei
mudo, e á Xuríta por inoperante, 

. e queixa(M sempre de Madrid, 
"como se aqui non pudésemos 
facer nada". Non pudo explicar o 

_ sentido da abstención ao non 
concederlle a palabra o Presi
dente da Cámara, Pérez Viaal, 
votación que xustificou desp9is: 
"dado que o voto non é nec,esá
rio para derrub·ar ao goqerno e 
de que non estamos de acordo 
·co PSOE". . 

Camilo Nogueira defendeu ·a 
autonomía como valor histórico e 
con carácter expansivo ao tem
po que criticou ao "Goberno fe
ble" e ao PSOE galega pala sua 

·supeditación a Madrid, deténdo
se sobre todo no aspecto do fi
nanciamento. Na sua segunda 
intervención calificou o debate 
entre AP e o PSOE como. estéril. 

González Mari ñas criticou . ao 
Goberno. Albor do que afirmou 
que "xa hai tempo que dimitiu 
das suas responsabilidades'', e 

· xustificou o apoio á moción de 
censura pois é unha "política 
coherente ademáis co nacimento 
do naso partido" 

B.arreiro xustifica 
a sua posición 

Na entrada de Fonseca concentráronse mobilizacións de traballadores de · 
Sidegasa e Mafriesa, veciños de Os Tilos e estudantes do Burgo das Nación~. Barreiró Rivas, nun discurso inte
en defensa das suas reivindicacións. · lixente, tratou de xustificar a sua 

Nacionalistas que van· 
e nacionalistas que veñen encóntranse na Xunta 
Miren vpstedes por onde, cau
sas da vida, no novo goberno 
vanse dar cita uns nacionalis
tas que marcharan dun partido 
español para tratar de galegui
zalo e uns españolistas que 
abandonaron os partidos esta
tais para tratar de nacionalizar 
a política galega. 

Agora, nese punto de en
centro nas suas idas-voltas, 
con pausada común na Xunta 
de Raxoi, propiciada pola mo
ción de censura e o pacto de 
'Tos Tilos", van ter que de
n:ostrar ambo_s que hai de na
cionalismo nas suas posicións. 
Ocasións non lles van faltar 
para antepor os intereses de 
Galiz-a aos alleos. · . 

·A oonvivéncia a bo seguro 
Que non vai resultar doada 
,pois din levar' camino diferen
tes. As suas estratéxias van 
~er distintas na agarda da par
tida cara a sua morada definiti-
va. · 

A sua estadia en Raxoi será 
utilizada por todos para tomar · 

- f orzas 9on vistas as eleiGións a 
. celebrar dentro de dous ·anos, 
se que antes non teñen que 
emprender outros roteiros 

Así ·a PSOE intentará facer 
desi~tir a ·Fraga de ·se apresen
tar · as próximas eleicións. Ao 
mesmo tempo a sua idea é por 
as base~;, desde o poder de 

Madrid e Galiza, para conse
guir a maioria, ainda que sexa 
relativa, nos novas comícios 
autonómicos. Ao final todos 
parecían convencidos de que a 
única forma de facelo era des
de a Xunta. 

As miras de CG non son moi 
diferentes das dos seus vici
ños ocasionais. A sua idea é 
configurar un partido forte de 
centro-galegu ista. O agora seu 
líder, Xosé Luis Bárreiro, sem
pre afirmou que era moito máis 
doado fa celo desde o poder. 
Raxoi será para eles, ademáis, 
un _polo de- atracción a novas 
persoeiros entre os que se en
centran alguns parlamentários 
e conselleiros como Alexandri
no .F. Barreiro, que d~sembar
carán nos próximos dias, des
pois de dar -imaxe "séria" de 
non romper pactos. O líder do 
POP, Enrique Marf any, aben- . 
zoa a incorporación dos demo
cristianos, pero el, personal
mente, retirarase a un· lado da 
primefra fileira da política polo 
menos un par de anos . 

Pero X.L. Barreiro ten outro 
reto: limpar a usa imaxe luxada 
para moitos . despois da · sua · 
"traición" ·a AP. Sábe que. des
de ·O poder é bastante sinxelo 
logralo, sobre to.do cando se é 
habíl no manexo dos rnédios 
de comunicación. 

máis que nunca, cos doutras 
latitudes. A estes . apoios hai 
que- unirlles os dunha nova 
erase ernpresarial, relacionada 
con novas ~ectores, como os 
·das máquinas recreativas, que 
apostaron decididamente por 
CG. ' -

O Partido Nacionalista Gale
ga vai ter a situción moito máis 
·complicada. O seu programa 
difire escasamente do de CG, 
8' a sua ideoloxia é máis ou 
menos a mesma ainda que ex
presada de forma máis radical. 
Camiñando xuntos, no mesmo 
goberno, vai ser moi difícil que 
lle fagan chegar 'ªº eleitorado. 
unha mensaxe diferenciada da 
dos seUs antigos compañeiros 
"coagas" , tendo estes últimos 
ao seu f avpr un ha meirande 
estructura de partido e maio...: 
res médios económicos .. 

Fálase xa de que, antes des
~- tes dous. anos, pudera ser na 
(::. primave~.ra próxima, a antig·a 

1-------------· Coalición Galega poderia reu-
Coalición Galega· canta ade- nificarse coa entrada dos 

máis para o seu lanzamento "penegás". Antes 'abandona-
coa axuda dur:iha parte impar- · rían o camión de Uteco, per-
tante do sector empresarial dón., a nao de CG, alguns dos 
galego (con .Coren-Uteco á ca- qúe precisamente propiciaron 
beza) que, pouco ·a ,pouco se . a escisión e acriación do PNG. 
foi dando canta de que os par- As duas formacións galegas, 
tidos estatais xa non deféndian que precisan dar unha imaxe 
convenientemente os seus in- de nacionalismo ,moderadó, te-
tereses · con.traposto~ . . ag~ra rán que compaxinar as seus 

. "aparente contradición", votando 
primeiramente man de .Churchill , 
para afirmar que "as veces é ne
cesário cambiar de p~rtido, para 
defender as me'smas ideas" . .. _ . \ 

A sua intervención foi de tono 
nacionalista analisando · a crise 
de AP, a inoperáncia do goberno 
Albor, ''desgraciados os povos 
que teñen un goberno que gasta 
o tempo en permanecer" {Cita de 
Salmes) e afirmando a contradi-

. ción existente entre os intereses 
dos partidos nacionalistas e os 
estatais. 

O portavoz do PSOE, Antolín 
Sánchez _ Presedo realizm.í un 
discurso de·magóxico e insulso · 
no que acusou- a -AP de ser eles 
na D~putación - de A Coruña os 
que racharon ·as regras do xogo, 
afirmando·que a crise galega non 
é só ?os políticos. 

O portavoz do grupo Popular, 
Vázquez Portomeñe, calificou o 
pacto entre _ o PSOE, CG e PNG 
como "toma e reparto de poder" 
e de "quebrantamento da vonta
de p'opular", seguindo na liña de 
Mariano Rajoy. Estas duas foron · 
as coordenadas argumentais do 
seu discur?o para descalificar o 
pacto en base ao apoio de Ba
rreiro. Por último pediu eleccións 
anticipadas. 

A despedida· de Albor 
Fernández Albor subiu ao estra
do ao final . .do debate para .facer 
unha defensa a destempo e unha 
despe~ida antes ~e tempo: 

A súa Intervención fol a dun 
perdedor. Leu ben un discurso 
perfectamente engramallado no 
que intentou apenas defenderse 
pero si deixar unha imaxe .dé 
bonhomia, de .galeguidade .e de 
dignidade. N~I estivo tamén pre-

-sente a sua cantinela de sempre: 
a . culpa toda é dos de Madrid, e 
a sua teima perpetua: "dignifi

, quei · a autonomía e fixen que 
fose sentida por todos. os gale-
gas". · 

Finalmente entregou o t~stig9 
con fonda- , emoción incontida 
pese aos esforzos. 

- Remataba uriha etapa. A de-
reita pedía o mando. Perderá ta-
méri o poder? -

A . . EYRE 

·difusos princípios, até de ago
ra -pero teñen que aparecer 
mídios cara . as próximas elei
c ións-=- cos dos seus aliados 
do PSÓE que, depen~entes· de 
Madrid, van ter que plegarse 
moitas veces ás directrices da 
Moncloa. 

Como van compaxinar cuota 
láctea, . cámaras agrárias; re
conversión, ordenación do te
rritório, por citar só catro te
!'DªS nos que as posturas entre 
galeguistas e socialistas foron 
totalmente a.ntagónicas? Seca
dr? o único que lles vai pedir o 
povo é que gobernen distinto 
do que o fixo a direita, pero en 
moitos temas básicós AP e 
PSOE déronse a man todos 
estes anos. 

Ademáis o goberno saidó de 
"Los Tilos" vai ter enfrente .a 
unha ,Alianza Popular, que, ain- . 
da que cada dia máis rota, na 
sua agonía atrincherarase nas 
deputacións (todas controla
das por AP), facendo unha po
litica de reinos feudais que es
tarán en permanente confron-
tación coa Xunta. · 

O pavo, á hora de xulgar ao 
.goberno vai E;'Squec~r de todas 
etas consideracións e pedirá 
un "xeito novo". e, sobretodo, 
ef ioácia. De non ·conseguilo, a 
repulsa sérá maior. o 

A.E. 
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Ainda gue está .seri deteílllinar~ o-BIGance -do . ~roreso i·--· -~~:.:--:~ ~ "' - -_ .:·} - .. 

o debate federaf abre, a' POSi6mda~~ 
.Cataluña 

'\..·-· 

.; . t ~ - . - .. "'r Só os 
i11~dentistas 
c~lebraron a --

_,dé' retOrirTiar a· ConstitUCión· 
· . O debate do federalismo , 

saltoü ao terreo político · ao 
mesmo tempo que· o PSOE 
fala de rearmar de ideias 
ao seu eleitbrado. Desdé, 
ex ucedés a nacionalistas, 
pasando por socialistas · 
cataláns, todo$ cG>inciden · 
en . sinalar tanto o mal 
funcionamento do estado 
das autonomias, como a 
posibilidade -ate agora 
obsesivameñte negada
de reformar a constitución 
española. O cr.ecimento 
sen pausas dos , 
nacionalismos parece estar 
na raíz desta hipotética 
reformulación, sobre a que 
agora se abren moitas 
interrogantes. · . 

O ex ministro de UCD Luís 
González Seara -dicia hai mai 
poucos dias, no. semanário _"El 
Independiente", o seguinte_: "O 
estado federal por si mesmo 
non é nengunha panacea, pero 
pode ser unha solución mellar 
que o desbaraxuste autono
mista. E se para chegar a el, 
ou para ter un Senado eficaz 
hai que reformar a Constitu
ción, refórmase sen maior tra

·xédia, seguindo a via que ela 
mesma indica. Os únicos Prin
cípios permanentes e inalterá-

- beis eran os do· Movimento". 
Si~nificativas pal9bras candq . 
-ate hai unhas semanas talar de 
reformar a Cónstitución, que 
non fose en sentido retrospec
tivo, era ·efectivamente ·unha 
traxédia, velaí ' a lei de defensa 
da Constitución ou a expul·sión 
de deputados no parlamento 
galega. Loxicamente · hai moi
tas maneiras de enfocar esta 
reforma, pero o tabú . rompeu:.. · 
se. 

Pasqual ~arag,all, - dirixente 
socialista catalán e aléalde de 
Barcelona tampouco lle fai as
cos a un posíbel cárnbio, se 
be11 considera .que facer a fe
-deralización do estado das au
tonomias- non require refor°mar 
a Constitución de imediato, 
ainda que si ao mellor nunha 
segund~ fase. 

. -
PSOE: dar de comer ao 
eleitorado -
Ainda que -é moi pouco,' case 
nada, o que se pode concretar 
·até agora, o certo é que o de
bate si se empezou a dar, co
mezando asi a talarse destes ·, 

-.do cñtico 

Tecno
federaliSmo 
XE;SUS VEGA 

;, .. <.:· -.~iS.~:±lf.~: ~~L. 
Trias Fargas: ."A independén~ia é viábel" 

• • - 1 

temas cunha ~aior li~erdade, pr6dµción lexislativa do estad9 
algo que pod1a parecer xa e 5° Conversión do Senado no 
pouco menos que imposíbel. tocante á sua composición e 

. O Catedrático de ~ direito Al&- funcionament6, ria . Cámara 
ja11dro Nieto non ten reparo en das· autonomias. · · 
declarar á prensa que "o xuris- · 
ta está para xustificar o que lle 
mandan", que "cando as cau
sas se queren facer sen confe
salas prpdúcense c;iisfuncións" 
e que "a administración nece
sita reformas moi profundas 
que non se acometeron e os 
problemas agraváronse cos 
traspasos . de competé~cias". . 

Para outras fontes a orixe do 
debate haberia que buscala na 
necesidade que ten o PSOE de 
xerar algun novo ideal ou moti
vación entre o seu eleitorado; 
cada vez riláis escéptico. Pala , 
sua parte o semánario "El 
Temps" explica nun artigo titu
lado "Federalismo i marketing 
polític'1 que a rJ!Otivación dos 
socialistas cataláns para co
mezar a talar de federalismo ' 
está en que "o nacionalismo 
avanza e o sodalismo retroce
de". Os socialistas cataláns 
"máis por cataláns que por so
cialistas" verían que "desde 
Cataluña a ide~ da España das 
autonomías non acaba de con-
vencer". _ 

. . Os pontos nos que o PSC 
basea · a sua proposta serian: 

. 1° Unha competéncia lexislati- , 
va máis ampla para as comuni
dades autónomas. 2º Compe
téncias exclusivas en matéria 
de administración local. ·3º 

Trias 
pola confederac~ó~ 
O semanário catalán citado, in
cluia tamén nun dos seus últi
mos números unha entrevista 
co catedrático, senador e pre:.. 
sid~nte de Convergencia De
mqcrática de Catalunya, Ra
món Trías Fargas, na que este 
facia ver as suas opinións, moi 
pouco -difundidas habitualmen
te ao. resto do estado. Para 
Trias, se é certo que existen 
unhas competéncias · exclusi
vas das autonomias, outras 

, exclusivas do estado e un ter- · 
ceiro ·apartado de competén
Cias compartidas. o certo é 
que "os señores de Madrid in
ventaron a maneira de facer 
todas as comp.eténcias com-

. partidas". Na_ sua opinión "é 
evidente que ó sistema federal 
do que talan os socialistas a 
cada momento, se ha ser un 
federalismo de verdade, nece
sitaria modificar a Constitu
ción". Para Trias Fargas, quen 
considera viabel económica e 
políticamente a independéncia 
de Cataluña "se ben faltan as 
vontades humanas", · ~a posi
ción máis racional e realista 
seria 'unha cohfederación". 

Evolu'ción dos sistemas de fi- Peces Barba 
nanciamento cara a ~nhas . da no elavo 
máis grandes responsabilida
des fiscais · das autonomías. 
Quer dicer, criación de impos
to.s próprios. 4° lnstitucionali
zac1or1 Oét part1c1pac1on das 
comunidades autónomas na 

Con este ambiente unha saíéfa 
real está sen- embargo difícil. O 
ex presidente do Congreso, 
Peces Barba, puña os puntos 
sobre os is: O estado f eder?I é · 

,im~osíbel porque "s.urxe da 
_ uniqn de Estados que aoterior

mente .eran soberanos". Peces 
Barba, efectivamente, · tocou o 
·corazón do . proble{Tla, airida 
_que para dar a opinión cor.itrá-
ria aos pontos de vista nacjo
nalistas: a cuestión. está en 
quen posue a soberania e por 
tanto. quen · c~de cqmpetén .. 
cias. Para ca.lquer nacionalista, 
se_ baixo unha fórmula' ou ou
tra, segue a ser o estado cen
tral o que cede competéncias, 
ainda que o faga magnanima
mente, encontrarémonos con
tinuamente ante un proceso vi-
ciado. · · -

Moitas 
interrogantes abertas 
Ademais o debate abre moitas 
outras interrogantes que habe
rá que contestar, se os seus 
iniciadores queren seguir 
adiante con el. Algunhas des
tas perguntas son: Que com
peténcias pasarian a ter as dis
tintas partes, porque algunhas 
plumas teñen dito xa que o es~ 
tado ·Federal non outorgaria 
máis competéncias,' senón que 
garantiria simplesmente unha 
matar eficácia e coordenación, 
asi como un modelo que fose 
posíbel facer entender no ex~ 
terior? Será solución a unifor
-midade competencia! que, se
gundo se di , trairia consigo o 
estado federal , que dicer, tanto 
monta, monta tanto, Euskadi 
como a rexión murciana, por 
exemplo? (Pujol ten aelarado, 
neste sentido que quen debe
rian federarse son as nacionali
dades históricas, é dicer, Gali
za, Euskadi, Catalunya e a na
cionalidade maioritaria). De 
·irse avanzando cara un estado 
federal, como se pactará? 

Quen seran os interlocutores? 
Acaso se vai repetir o modelo 
negociador do estado das au
tonomías e será o conxunto do 
estado o que esmague, por 
maioria numérica, as peticións 
do autogoberno de Euskadi, 
Galiza ou Catalunya, porque 
enton xa sabemos como vai 
acabar a cousa-4 amén de inva
lídar calquer parecido coa so-

. berania destas comunidades 
para .decidir os seus próprios 
destinos. 

Quizá a clave de ·todo isto 
sexa a que ·explicou de forma 
simples Txomin lturbe, na sua 
.última entrevista, realizada ao 
"diário .Egin: "por la buenas, es-
tos cosas gordas. no dan". O 

M.V. 

.[.)iada 

Só as organizaclóns de carácter 
' independentista celebraron con 
mobilizacións a Diada Nacional 
de Catalunya, o pasado 11 de 
Setembro. 

·f'>ésie ás proibicións c:fo Gober
no civil, a Crida e os dous MDT 
convocaron sendas manifesta
cións que se celebraron con nor
malidade, agás alguns incidentes 
finais, e ás que asistiron algo 
máis de quince mil persoas en 
total. 

Convergéncia i Unió realizou 
pola mañá unha oferenda floral 
ante o monumento a Casanovas. 
Esquerra Republicana levou a 
cabo igualmente unha oferenda 
floral na que estaba presente o 
líder basca Carlos Garaikoetxea. 
Pola sua parte o PCC convocou 
unha manifestación co lema pola 
soberania nacional e o posta de 
traballo, á que asistiron entre 500 
e 800 persoas. 

Polo serán celebrou a sua ma
nifestación a Crida a la Solidari
tat na que participaron unhas 
8.000 persoas. Tomaron parte na 
convocatória numerosas entida
des cívicas, e cidadáns. Persoas 
do mundo da cultura, entre as 
que se encontraba Ll.MªXirinacs, 
portaban a pancarta de cabeza, 
á que seguian delegacións das 
organizacións convidadas e que 
eran as seguintes: Sinn Feinn (Ir
landa), HB, ENGAM (Bretaña), 
Círculo Frantz Fanon (aglutinador 
dos movimentos de liberación 
das colónias francesas), Diego 
Cañame·ro en representación do 
SOC andaluz e BNG, de cuxa 
delegación formaban parte Xosé 
Manuel Beiras, Bautista Alvarez e 
Encarna Otero . Apoiaron tamén 
esta manifestación o MCC e a 
LCR. Ao remate celebrouse unha 
oferenda floral por parte das or
ganizacións convidadas ante o 
monumento a Casanovas e un 
mitin no Fossar de les Moreres. 

Pola sua parte os dous secto
res nos que actualmente se en
contra dividido o MDT, a causa 
da polémica suscitada a partir do. 
apoio ou non a Terra Lliure, cele
braron manif estacións separa
das, ás que asistirian en conxun
to unhas 8.000 persoas, com
postas en gran parte por xóve
nes menores de vinte anos. 

Tanto a manifestación da Cri- · 
da como as do MDT'incluian en
tre os seus lemas convocantes a 
reívindicación /de independéncia 
para os Pa'lsos Cataláns. o 

fa¡t;:ido das Autonomias. "Non queremos Se daquela se dixn.que os. re.ximes au.to- mu lado polo seu mestre:- seria bon m'?-
-un debate ideolóxico", repiten insistente- . nómicos previstos na Constitución pro- mento para coñecer a opinión de Gonza-
mente Solé Tura .e Obiols. O federalismq porcionaban Ul'J nível de autogqverno lei Laxe sobre as propostas do~ :seus 
que se postul? cons~itue, ao cabo, un ha·' . igual ou superior ao . que poC:Jeria existir compañeiros de Catalunya. A moc1on de . 
fórmula literária para resolvér os proble-- nun Estado federal, como· é posíbel aéo- censura é a ocasión propícia p~ra s~ber 
mas técnicos que se apresentan no fun- 'meter agora un debate sobre o federalls- se as suas pretensións van ma1s aJa _de 
cionamento do sistema autonómico. mo e a~umir explicitamente o fracaso do , relevar a Albor na comitiva que. presida 

A disociación entre o Dbxectivo tecno- Estado das Autono_.[Tlias? _ · . o enterro de Sidegasa. O espectaculo de 

O verbalisl"T)o ·federalista é· ~n ·recur
so político que ven-senda utiliza
do cíclicamente por alguns diri

xentes\ do, PSOE de. Catalunya. Agora, 
reforzados coa pres~ncia d~ Solé T.wa, 
pretenden animar unha polémica que. Hes 
proporcione un certo protagonismo críti
~o no próximo congreso do PSQE que 
poda ser utilizado cómo.argumento elei
toral no -obxectivo de neutralizar unha 

· parte da actual maioría ·pujolista existen--

crático que -se estabelece e as .tradicións Hai dez anos, ir de federalista. pola . asistir á moción de censura apresentada 
políticas que ·se evocán coa utilización . vida· política supuña asumfr .publicam~n- como un acto - anovador e patriótico 
dunha terminoloxía federalista respoE)fa - te a condición de maximalista incapaz de meritres segue avanzando a canta atrás 
a necesidades e.leitorais imediatas· per,o buscar üq lugar ~oleado no inferior :do do ·peche anunciado dunha empresa ~e 
tamén introduce.factores de desga~te na si~ter:na. Agor:a é rnferente. L:Jn federalis- 500 traballadores é outro argumento dig-
salvagarda do pacto · constituc;;ional. 01.C - ·mo ben entendido·· ......::oú sexa, un técno- no de ser escenificado por Groucho 8 os . 
valoramos o federalismo tardio de Solé : federalis!lilo- resulta útil como factor~ra- s-eus irmáns. · . :
Tura como ·. expresión dunha. frustrada cionalizador dl,m · Estado sometido a · Segliramente. -González La~e se~uira 
imitación de Groucño Marx, ou haberá · unha dobre tensión: a que se deriva da ca.lado. Ca.ndo se ten un pasado .P<?11 tico 
·que pedir un maior rigor analítico ao ca- irisatisfacé:ión -nacional ·existente nos pó- ~ como o seu hai que controlar ao maximo 
tedrático que comparteu a responsabili- ·vos máis Gonscien.tes da sua identidade o subconsciente. Non vaia ser que. no 
dade de redactar o texto constitucional. e a que provoca-a posta en marcha dos meio das follas do seu discurso. ap~re-

te no Principat. . · 
Estamos diante dunha polémica cuxo 

·contído básico ':B previamente limitado 
~ - \ polós,seus autores. Non se trata de reví
.- ?sar a filosofía política que cJe1J- orixe ao 

Se os alegatos federalistas son algo mecanismos uniformizadores aso~iadps zan as vellas e incómodas reivindi~a-
máis que un xo90 eleitoral, haberá que á CEE. cións. Direito de autodeterminaci~~~ 
recoñecer a razon histórica. dos que· no . Mentres agardamas a preséncia dal- pacto federal ... Seria un lapsus que . 
1978 defendían a necesidade dun arte- gun discípulo de· Solé Tura para que re- mataría· definitivamente coa ~ua carreir~ 
!lamento federal para o Estado español. vele as claves deste_ novo mistério for- política. · 
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·qs atentados de gruQos Qara-militar~ · sucéd~nse . no 'Qaís sulamericano 

A Arxentina_ entre, a fame e as_ sitnpatias. a Pinochet 
o 30 de Outubro do · 1983 os pe
ronistas asistian á prime¡ra de-. 
r:rota eleitoral da história arxenti
na. 

Alén das falsas promesas dos 
adversários, e da devastadora 
acción do proceso militar que os 
tiña eleito como branco directo. 

bs radicais, mentres, demos
traron a sua íncapacidade para 
gobernar, baseándose na s_umi
sión aos poderes internacionais, 
traducido no cumprimento . dos 
requerimentos _no pago da débe
da externa, a costa dos intereses 
do povo, o espírito conciliador 
cos· grupos de priviléxio, a sua 
confrontación permanente cos 
sectores nacionais e populares, 
a simples claudicación · ante os 
sectores militares responsábeis 
do meirande xenocídio na histó
ria deste país. Esqueceron as 
promesas eleitorais, os milleiros 
de mortos, desaparecidos e tor
turados durante a ditadura. · 

l 

Violéncia dos grupos 
para-militares 

Cada vez con meirande fre
cuéncia sucédense os atenta
dos; a policia en xeral non atopa 
a ninguén, e piar ainda, procura 
onde non é. Esta tratando de fa
cer aparecer á esquerda como 
relacionada cos atentados. Por 
isa en vários lugares detiveron a 
xente de esquerdas sen teren 
fundamento algun. 

Pero nos poucos lugares onde 
se fai algunha investigación séria 
descóbrese aos bombistas. Un' 
exemplo é a célula descoberta 
en Merlo -a do filio do Xeneral 
Camps-; a meados de Xullo , en 
Comodoro Rivadávia, apareceu 
outra célula. O xuiz federal Pedro 
Juan Cortelezzi ordenou deter a 
catro militares, dous deles dos 
servícios de intelexéncia do 
exército e da forza aérea .. Son 
sospeitosos de teren posta unha 
bomba a un médico e outras, hai 
uns meses, aos locais do PC e o 
MAS (Movimiento Argentino So-

\ 

A situación da Arxentina é extremadamente difícil. A fonda 
crise económica, os procesamentos a militares e a traxédia .. 
dos desaparecidos sacada á luz con amplitude polo goberno 

democrático, o golpe brando frunfante contra Alfonsin, o 
peronismo renascido nas· últimas eleicións, unha esquerda_ 

.., literalmel')te decapitada en anos pasados e que so se 
conserva lúcida has Nais da Praza de Maio e en todp o 

movimento xerado ao seu redor, compoñen o cadró. Anxel · 
lgJésias, 1queri visitou este país latinoamericano hai escasos · 

dias, amplianos a información e recolle importantes 
aspectos non_ difundidos aqui ,., como a represión para-militar 

que continua baixo o actual réxime. .. - · 

cialista). Cada dia está claro de · 
.onde veñen os atentados. Esta é 
a segunda célula terrorista com-. 
posta por homes dos serilí..cios 
de intelixéncia e militares xenoci-
das: · 

O goberno da Uniqn Cívica 
_...Radical e o Partido Justicialista 
son os primeiro's responsábeis 
deste gramo de violéncia de gru
pos paramilitares que.están dire
tamente relacionados cos xeno
cidas da anterior ·xunta militar. 

· Estes grupos actuan impunente~ 
mente o igual que. no ano 1976, 
cando o xeneral J.R Videla ·co
mezou a· chamada "guerra suxa" , 
contra a subversión. Coa diferén
ci-a de qu_e aquel era-un goberno 
chegado despois xá dun golpe 
de estado, e este chegou tras do 
sufráxio universal dun pavo are
lante de que se fixes13 .xustícia, 
pero ·que afinal empregou o seu 
voto para aprobar leis inxustas, 
como ~on as de obediéncia debi
da e ponto final. Leis estas que 
dan impunidade aos verdug·os e 
permiten que os xenocidas an
den ceibes. Todo istb deu como 
froito que na fráxil democrácia 
arxentina sexa algo cotián ouvir 
talar de detencións ilegais, se-

------ . 

cuestros na: rua ciu no domiCílio, 
ameazas de morte e torturas ás 
que se lles somete á meirande 
parte.dest~s persoas. A máis ha
bitual das torturas é a de quei
mar á vítima con cigaHillos en di-

, f e~entes partes do corpo ou ..a 
psicolóxica de ameazas de mar
te ou . represálias contra seres 
qu~ridos. O problema- da repre-

- sión é algo'de difíéil ~rranxo pois 
o auténtico poder segue a residir 
nas forzas armadas, responsá
beis da barbárie acorrida e ainda 
non esquecida 'polo povo. Os or
ganismos de direitos humanos 
poucas veces son escoitados e 
todas as suas denúnciás son de
souvidas polo aétual goberno 
democrático, que pala contrá si 
escoita a sectores involucionis
tas do exército e até chega a im
portantes acordos qwe benefí-

-cian a estes. . . -

. Silenciamento e crise 
económica 

Doutra bandé!, a grande mani
pulació'n e censura existente nos 
meios de comunicación maiorita
riamente en mans estatais terxi
versa de tal maneira as n¿tícias 
que un feíto como o acorrido ~ 
xoves, 30 de Xullo , na Praza de 
Maio, cando a organización for
mada por familiares de desapa- · 
recidos (Nais de 'Maio) tíñanse 
reunido de maneira pacífica para 
ler reivindicacións e pintar nas 
beiravias da Praza os nomes dos 
milftares xenocidas·. Estas per
soas, na sua maioria mulleres 
forón duramente .reprimidas po~ 
membros .da policía federal e in
divíduos dos servícios de intelei
xéncia que eran quen dirixian o 

·operativo. este culminou coa de
~ención ilegal de várias persoas, 
que foron secuestradas da Praza 
por membros da.policía. As auto
ridades · polioiais responsábeis 
ocultaron o paradeiro destes de
tido~. ~ ·c~ndo posteriormenfe 
grupos -pro-direitos humanos 
acudiron ªº xuiz de guarda, este 
descoñecia os eitos acorridos 
pois que aos detid.os non ' se Hes 
tiña tomado declaración. algunha 
neri se lles tiña comunicado a 
causa da· sua detención. 

Es'tes feítos fo ron ignorados 
polos meios - de comuljlicación, 
aparecendo nas páxinas interio
res dalguns · matutinos como 
unha nova sen releváncia, trata
da de maneira superficial. . 

Se a todo isto unirnos a terrí
bel crise económica que padece 
este paí~ latinoamericano, a10-
pámonos con que no país das 
vacas. e o trigo esténdese a 
fame. Faltan ·2 millóns de viven
das e máis de 3. 700.000 rapaces 
necesitados qu,e viven en · ran
chos,· e moitas veces non van á 
escala, non · teñen vestimenta 
nen .alimentación adecuada. Es
tas son as estadísticas oficiais 
os soldas oe miséria que teñe~ 
os obreiros obriga a estes a tra
ballar 12 e 14 horas diárias .para 
poder sobreviver. Cada ano que 
pasa c-aen máis famílias no abis
mo da miséria extrema e inténta
se ocultar un.ha ,realidade grande 
·coma unha montaña. · 

A maioria dos arxentinos tra..; 
baila cada dia máis .en xor.nadas 
extenuantes, producen cada vez 
máis -e porén ·son. cada día máis 
pobres. · 

· · Hai duas Arxentinas. Unha a 
Arxentina dos traballadores. a 
que se ve todos os días, a· que 
se funde ná decadéncia e a mi
séria: A outra. a da oligarquía. e o 
imperialismo. que nada. na abun
dáncia e dá como exemplo de 
milagre ecoAómico o Chile de Pi
·nochet Mentres. os hab·rtantes 
-da Arxentina pobre ·non saben 

· como van facer para xantar o 
mes que ven ou onde aforrar 

. para lle mercar un par de zapa
tos ao seu tillo . 

Texto e fotos: 
ÁNXEL IGLESIAS 
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A construción da RÜnte acelerou_ o Qroceso 

As causas de que . a llla de ArouSa qUeira ser independente 
Dous anos despois de aberta a 
ponte tense · producido un im
portante cámbio no concelld. A 
capital Vilanova, qued9u illada. 
A illa, xa continente, quere· se-
gregarse . 

Un 14 de Setembro, hai xa 
dous anos, era inaugurada -nun
ha cerimonia chea de incidentes 
e autoridades políticas-relixio
sas, a ponte que .unía a llla de ' 
Arousa éo continente. Aquela 
ponte tivo moitas leitu~as xa que 
se para uns era a meirand~ obra 
pública realizada polo Goberno 
Galego -un investimento de 
1.500 millóns de pesetas-'- para· 
outros era un record mundial de 
enxeñeria (o meirande taboleiro . 
do mundo 2 km.) _mais para .to
dos, sobretodo· para · os illáns,· 
aquela ponte significaba o _fin 
dun illamento secular. ·· 

As. posibilidades da ·ponte, 
moitas e evidentes, rriellorarían 
a: calidade de vida na llla. Mello
ria baseada no crecimento eco
nómico a partir da exportación 
de peixe, mexilón e por riba de 

· todo, de sol, praias e paisaxes. 
Mai·s estas \ posibilidades ta- · 

mén poderian producir impactos 
negtivos na llla carente naquel 

. intre de calquer tipo· de figura . 
urbanística que pudese protexe
las suas singularidades: un nú
cleo urbano de peculiar morfolo
xia, un ecosistema fráxil sobre 
áreás éigrestes e praias en bó 
estado, etc. 

Para evitar estes impactos ne.:. . 
gativos aprobouse un "Plan Es- · · 
pecial de Mellera e Protección 
das condicións urbanísticas da 
llia" en admirábel simultaneida
de no tempo coa inauguración 

A rede arterial estaba conf or- . 
madéi anteriormente pola estra- · 
da C-550 que artellando en tor
no seu unha tupida rede de· ca
miños e vias ·secundárias deixa
ba á marxe· o núcleo principal da , 
povoación. no continente, Vila
nova; e por suposto á llla. A 
nova situación, despois da inau
guración da ponte e dos seus 
magníficos acesos, vencella d[- , 
rectamente a l.lla á rede viária · 
principal mentres que a capital 
do concello permanece "illada". 

Entrementres a carón da C-
550 tense producido unha aglo
meración importante de viven

-1 :-A ponte e os acc.esos 2.-Estrada C-550 3.-AutoesÚada atraveso de O das e outos edificios -discote-
Terrón 4.-Esteiro de Vilanova . . . . - . cas, hoteis, armacéns, talleres, 
da ponte. que ademais non contaban con etc.- que contribuen ainda 

Este plan especial, rec::tactado aceso rodado'. Esta depuradora máis· a marxinar á citada vila. 
polo arquitecto Ar:turo Conde Al- seria posteriormente legalizada,. Por outra banda a moderr:iiza-
demira; estabeleceu sobre a llla. prévia declaración de utilidade ción do .peirao do Xufre conver-
unha série de proteccións te11- pública. Os· trámites da sua le- teríao no máis importante da 
dentes a controlar· tanto a reali- galización causarían situacións bisbarra -despois do de Vila-
zación de ·novas obras como as de tensión que incluso chegaron garcia- en claro perxuício .para 
actividades que pµdesen. _pro- a ser violentas (alteracións nun o porto vilanovés. A construción 
ducir danos (destacando entre pleno do Concello o 22/2/86). , dunt:ia lonxa na llla, q~e agora 
elas a circulación e o aparca- Os des:e· ·qL:Ji"li'bri"os exporta peixe pala ponte, afon-
mento masivo de coches). · dou a. situación. 

Esta protección · foi pratica- A apertura da ponte· de Arousa O desequilíbrio producido é 
· mente efectiva agás en dous ca- ia traer unha consecuéncia difí- tan grande e notório que xa te-
sos singulares que aproveitando cil de imaxinar no seu momento ñen xurdido na illa partidários da 
ben períodos nos que o planea- e de difícil solución através. das segregación do resto do termo 
mento entraba en distintas fases Normas Subsidiárias, · que co- municipal, téndose constituído 
permitiron que ·se edificase no · mezaron a redactarse 0 pasado no pasado mes de Xullo unha 
itsmo da jlla un. bloca de viven- mes de Febreiro:- son os .dese- . "Coordenadora aberta'! para 
das -de promoción privada_:_ ~quilíbrios do próprio Concello. xestionar tal escisión. lndepen~ 
que rompe notoriamente a esca- Desequilíbrios que aparecen déncia que foi realidade no pe-

· 1a do p· o· nto ma1·s carater'1st1·co t 111 (4 000 h bºt ) ríodo 1822-1836. en re a a . a 1 antes e 
do . núcleo úrbano e por outro · Vilanova (1.600 h.) capital po Reaccións en Vilanova 
ladO' consentiu que se construí- concello e que _ ha1 que buscar 

~ se un ha depuradora_ de maris- · tanto na nova situaci6n da rede 
cos -a depuradora os "Os Tes- arterial como na inellora do pei-
tos" privada, en terreas públicos rao illán Xufre. 

Diante desta situación teñen su
rxido en Vilanova iniciativas para 
potenciar a vila. Unha das inicia-

tivas, proposta pla . Consellería 
de Ordenacion do T erritório 
propuña abrir unha nova estrada 
-con s~cción de autopjsta
paralela a C-550 coa intención 
de facer pasar por Vilanova todo 
o tránsito que se dirixa cara a 
illa desde o Norte (no mapa, nú
mero 3). 

Outra . das propostas, xurdida 
esta_ do próprio Concello, tenta
ria aproveitar o esteiro de Vila
nova. (no mapa co número 4) 
para instalar. b1topos eri arrecifes 
artificiais destinados á produc
ión de marisco, hoxe por hoxe 
xunto co turismo, a grande in
dústria da bisbarra. 

O proxecto de auto-estrada 
que atravesaria de cheo a zona 
de grande valor paisaxístico -

. actualmente protexida de xeito 
oficial- de O Terrón parece es
tar, afortunadamente, descarta
do (ainda que só por razóns 
"económicas") pola COTOP 
quen previsibemente a sustitua 
por unha estrada convencional. 

En calquer caso nen o planea
mento urbanístico, agora en re
visión, nen as obras públicas 
poderán solventar a crise vilano-

. vesa. Unha crise gue ven de 
coincidir coa -recesion industrial 
e cunha meirande · represión 
contra o contrabando, fonte de 
riqueza na comarca. Vi~anova 
precisa actuacións que xeren 
emprego e que aproveiten e po
téncien os recursos naturais dos 
que está tan ben dotada. O vi
veiro de marisco é unha solu
ción, a autoestrada, tal e como 
se plantexa, non. O 

PLÁCIDO LIZANCOS 

Noite de Luada 
·x· Romaxe da lgrexa Galega 

Encontro das ro_maxes 
·de crentes co.a obra 

Mentres diante do belo e res
taurado m.arco do Centro Cul
tural da Caixa de Aforras de 
Vigo umhas trapalhadoras do 
textil com umhas pancartas 
penduradas do pesco90 fala-
·vam de LUADA "trapallada" e ~ 
outros epítetos deste alcurne, 

, Luis Carballo, director de Galicia 

ia entrando "gente guapa" da 
"jet", máis madrileña que local, 
no recinto, assi como jornalis
tas dispostos a cubrir 1a imfor
ma9om do evento, seica me
nos menos que noutras edi-
9ons, diziam os reincidentes. 
Albor -causas da . "crise"
nom ia vir, Camilo tampouco 
aparezeu, outros "persoeiros" 
.da vida pública galega, porém, 
davam voltas polo recinto (Vi
llanueva Cendón é um par de
les máis, a.mulher do compan
heiro· Soto, o vicário do Duque 
de Suárez em Vigo, o Sr. Llano 
de la Concha chegava ja perta 
das nove),. Também se derom 
cita ali algúns enviados espe
ciais dos_ jornais madrilenos . 
(Lola Gavarrón-Diario 16, etc.), _. · 
o Sr. Díaz Plaja que seica se 
enteirou do da "moda galega" 
em lanquilándia, Senillosa, 
Massiel e o seu Lizcano, Re
medios Cervantes, a despam
panante Miss que alguém -
qué bruto!- confundiu com 
Bibí Andersen, o especialista 
em "cotilleos" de "protagonis
tas" (COPE) e "Panorama", o 
corunJiés Sr. J. Mariñas, as cá.., 
maras da 1VE em Galiza e 
mais da 1VG (esta em directo), 
ó porteiro do Celta, Maté e a 
sua mulher (modelo), etc., etc., 
etc .. . 

Minutos despois ... 
·.Passavam uns minutirihos da 
·nove da noite e Manuel Lópei. , 
Prado, jornalista vigués, abre o 
evento num galega de sintaxe 
e léxico rnui _bom (pena da pro
núncia que ja era "melodramá
ticamente'.' éspanholíssima "a 
tope") e nisto .com~c;am os ou-

Moda ' 

tos modelos masculinos (só 
era roupa d~ cavaleiro), loiros 
e .foráneos na sua maioria, a 
luzirem as formosas e novido
sas propostas dos seis desen-
hadores galegas presentes no 
acto (Gene Cabaleiro, Agapito 
García, Javier Cañas, Manuel 
Mastache, Florentino Cache
da, Antonio G. Regueiro), en
volvidos ni.Jmha música eh
gaiolante que a outros, porém, 
lhes pareceu ·cuase sacra . . Sei
ca hai muitos .desenhadores 
mais que nom quisserom estar 
na 'inostra. Atrevidas propos
tas na cor, na liriha, na mixtura 
de livre combinac;om de for:. 
.mas e "savoir faire" máis que 
sorprendente r:ium tempo no 
que o esgotamento das · navi
dades nas propostas estéticas 
para o vestir paresce se ter 
apoderado dos grandes cen
tros da moda internacional. 

Eis qui9a, um'ha das claves 
para entendermos Q éxito do 
grupo "Galicia Moda" e dou
tros desenhadores galegas por 
todos. conhecidos, seica ainda 
capazes de surprenderern num 
mundo ~:fa moda que tem ja 
provado internacionalmente . 
cuase toda~ as propostas. 

Ao cair a noite 
Arredor das 1O,15 da noite ja 
tinha rematado o desfile e os 
"escolhidos" achegaron-se a 
Baiona para cearem. Os máis ~ 
novas ás voltas polo Areal vi
gués para se achegarem máis 
tarde a discoteca "Vanitas" 
(um· dos centros da "bollería" 

~viguesa e outra "gente bian"), 
onde em directo o grupo "Bajo 
en Nicotina"· tocou aql)ilo· de 
"Contrabando en la bahía ... " e 
outras pezas menos conhezi
das. f'.\h! os modelos ja tinham 
um~ · "p~do" descomunal, ja 

. . mu1to antes de chegarem a 
· ·~.vanitas" ás voltas polo Areal 
vigués quando ainda nom 
eram as 12 da noite. E "Vani
tas" esvaziou-se ás 6 man--
hám!!! · · 

Haverá quem só contemple 
. o fenómeno da moda como un 
assunto industrial, outros, po
rém, tentam alviscarem nela 
toda umha proposta ,cultural 
central a dinámica da moderni
dade póla ·que tahto suspiram 
para Galiza, acaróm doutros 
fenómenos criativos dos oiten- · 
ta (pintura, poesia, rock, etc.). 
Uns terceiros, por último, só _ 
contemplam nelá um_ha super
ficialidade fruito da _. "pijotez" 
que nos involve, dim... Qües
tons importantes a nos plante
jarmos a respeito dum fenó
meno que em Galiza ja move 
,cjinheiro davonóo e postas · de 
trabalho numha qüantidade 
considerável -seica nom to
dos na ·1egalidade e também 

·- n~ "economía submarinha", 
, digo· "submergida". Quem 

máis queira sobre o tema; que 
acuda, por exemplo, as sem
pre vigentes ·reflexons de Ro
land Barthes ad hoc. 

Um novo número de "Galicia 
moda" (n. · 8, Outono-lnverno 
87-88) cun suplemento ga!e
go-inglés denominado -"ITH" 
está ja na rua. - . o 

B.M. 

. . 

da mocedade d~ Benposta 
O 12 de Setembro deste ano dian seguir o acto através dos al-
tivo lugar en Ourense, en tavoces . A litúrxía foi a máis co-
Ben Posta, Seixalvo, a X mun nas celebracións de gala 
romaxe de grupos cristiáns desta fundación: participación 

' · b rt · t d 1 musical e literária dos rapaces, 
ma1s a e uns as a grexa. leituras bíblicas, perdón comuni-
Foi unha romaxe atípica: a tário, anáfora abreviada e comu-
criaciqn litúrxica própria nión multitudinária sen estiliza-
dese acto e mostra da ción do símbolo dunha comida 
conciéncia deses grupos de con pan e viño. . 
crentes, SU$pendeuse neste Po~a tarde o circo, o factor 
ano para de1xar que talase o educativo e .lucrativo de Ben-

, P. Silva e a sua comunidade Posta actuou cunha síntese da 
de. rapaces. sua gran proclamación da paz e 

a esperanza: "en 1963 (o P:Sil~a) 
Hai 30 anos que tivo principio puña en marcha a Escola de Cir
esta operación educativa da "na- co cuxo grande resultado foi o 
ción dos muchachos". A mensa- espectáculo dos "Muchach.0s" .. 
xe e a metodoloxia educativa de A partir dese intre, o circo sena 
Ben-Posta están espálladas por o ·vendaval aberto através do cal 
todo o mundo. Son milleiros os Ben-Posta asomaríase ao mun
visitantes que buscan informa- do para coñecer ás xentes e ex
ción e comprobación deste feito . presa as suas inquedanzas e. o 
educativo, cristián , cosmopolita, sofrimento pola situación da in-
pacifista e internacionalista qué e fáncia" -' . 
Ben-Posta. A . romaxe cos diversos actos 

A ·X romaxe celebrou asi un serviu para-coñecer, tocar e sen
en_contro cos rapaces do P. Sil- tir os ideais dos rapaces de Ben
va, renunciando por unha vez á Posta. A torre que ergueron no 
sua própria dinámica. O centro medio da carpa e desde a_ que 

· deste encentro non foi a celebra- romperon en anacos as arma~ fo i_ 
ción masiva do. dia 12, senón a o cadro plástico máis efe.ct1sta. 
acampada de mozos de toda O poema do nena ·reí reafirma ª 
Galiza que se moven arredor da teima máis provocadora do P. 
asociación lrímia e que campar- Silva: . 
tiron ·con rapaces de Ben-Posta · "O neno é o. rei do mundo 
dias e noites en· amplo e non ~ .¿ Vístedes matar algunha vez 
sempre fácil diálogo-. O enrique- matar un reí? · · 
cemento mútuo deste longo diá- Dur.miuse baixo unha estrela 
logo é, penso, o máis subl·iñábel. coa sua droga de ak;:ool , é un rei, 

Pero tamén foi importante a é Deus · 
romaxe. como tal do d,ia 12. Os e eu sei quen o mat~u ~ 
terreas . de Ben-Posta · estaban ·afame e a ·explotac1on, · 
preparados ·para receb.er máis de é un rei, é un deus e eu sei 

· 50 autobuses e de 100 turismos, quen O matau. ,. . . O Re-
que aparcaron sen nengun· pro- · Cinco centos de m11lons e 1 
blema. A celebración eucarística nos condenados· á . morte po ª 

·dentro da carpa deixou no exte- · fame o vezo e a miseria, ·. 3 rior ª ·parte, dos romeims que po- · (pasa ·á páxina 
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Graves problemas ante o i~ício do curso no ensin.o m8dio 

Só en Vigo, Compostela e A Coruña hai un·. deficit 
de máis de 2_.000 pr~as ·escolares · 
Se o ~omezo do curso no 
EXB acumulou os xa 
endémicos problemas co 
transporte escolar e os . 
· habituai? de falta de praias 
e dotacións nos centros, o 
ensino médio anúncia a sua 
chegada a meados de 
Outubro entre a falta de 
previsión da Consellaria, a 
situación de provisoriedade 
das institucións autonómicas 
e a adopción do método das 
"aulas en cadea". 
O director xeral de ensino médio 
o señor Pérez Rivas non dá 
abasto a receber comisións de 
afectados pola falta de prazas 
para o novo curso: Denúncias 
dos sindicatos e das APAS, mo
bilizacións na rua e entrevistas 
enchen o início do curso. O 
SGTE nun comunicado cuantifi
ca en 600 a falta de prazas en A 
Coruña e en Santiago, 1200 en 

Vigo, entre os lugares con pro
blemas cuantit¡:ttivamente maio
res, pero moitas outras povoa
cións do país coñecen a mesma 
situación ao que se lle debe au
mentar o xa endémico da masifi
cación das aulas. · 

Compostela, 
como botón de mostra 

A capital de Galiza conta con ca
tre centros de BUP (Eduardo 
Pondal, Rosalia de Castro, Xel . 
mírez-1 e Xelmirez-2) e - ainda 
que xa está anunciada ofiéial
mente a construcción dun novo, 
ao parecer con persoal asigna
do, tan.to docente cómo auxiliar, 
segue a selo só no papel: para a 
Consellaria porque o concello 
non concede o terreo e este di 
que xa cedeu 10.000 m2 no Polí
gono. Asi as cousas a realidade 
é que, tras do curso anterior en 
que o déficit de prazas suprírase 

repartindo aos rapac;es polos di
ferente's centros, a cifra oeste 
ano non permitiu usar ·esta alter
nativa. O problema concéntrase 
no Instituto Xelmírez, onde xa se 
superan os 40 aluno:? por aula, e 
a alternativa que deu en primeira 
instáncia a Consalleria pasaba 
por habilitar seis aulas "sobran
tes" no recén inaugurado coléxio 
de EXB de Os Tilos, en doble tur- -
no (que _suporia nalguns casos . 
sair ás 1 Q.e 11 da noite aos alu
nas), posibilidade que foi rexeita
da non só polos pais afectados 
senón polos· próprios vsciños de 
Os Tilos, que se mobilizaron en 
contra desa alternativa, que cria
ria . ademáis un importante pro,
~lema de masificación (por 
exen:plo, o centro ten un pátio 
de so 300 m2)_ A Consellaria tras
pasa continuamente o problema 
aos pais, "oferezan vostedes ou
tras alternativas", e·nesa circuns
táncia manexouse a posibilidade 
·de habilitar .unha ala de San Mar-

tiño Pinário, ·e¡ué 
1
non convenc~ 

en $a~ Gaetano polo seu coste, 
pero s1 gesta á lgrexa que non 
aceita a hipótese de empregar 
nengun dos Semináríos como 
centrm; de ensino mixtos .de 
homes e mulleres. 

Casa da Xuventude, San Ro
que ou Escola de Enfermaria son 
algu.nhas mitras alternativas 
plantexadas e nunha .entrevista o 
Director de Ensinanzas Médias 
anúncia que, "se é preciso por 
decreto, a solución será repartir 
aos case 600 rapaces entre dous 
centros e facer turnos". Desta 
maneira xerarianse tres turnos 
incluindo o nocturno, e mesm~ 
catre no caso do Rosalia de Cas
tro ·que tamén asume funcións 
dentro do Bacharelato a Distán
cia. 

A negativa rotunda dos claus~ 
tras de profesores destes cen
tros a aceitar esa proposta e a 
situación de provisoriedade .en 
que S~ moven OS altO$_Carg~~ da . 

As críticas á galª9uización do ensino atinxen só á "raRidez" do proceso 

Inspectores de EXB e BUP están a servir de -freo 
. para a utilización d~"'f¡¡ ...... 

A normativa dada a coñecer · ¡;"" 

pola Dirección Xeral de 
Política Lingüística sobre a 
introdución paulatina do 
galego nos dist-intos níveis 
do ensino está a 
encontrarse cos intentos de 
numerosos inspectores 
acusados de "tratar, coa 
boca pequena, de anular o 
proceso". Polo demais as 
críticas á normativa 
restrínxense a cuestión de 
procedimento, mentres 
diversos colectivos fan 
chamadas ás institucións 
para que se estabelezan 
vias de control do 
cumprimento. 

Segund.o as fontes consultadas 
por este periódico os maiores 
problemas cara a galeguización 
do ensino, tal e como se recolle 
nas últimas disposicións da Di
rección Xeral de Política Lin
güística, radican na atitude ne
Qativa dos inspectores. lsto se
na debido tanto a razóns ideoló
xicas como estamentais, pola 
per~a de relevo do seu papel no 
ensino e o resentimento xerado 
cara aos seus superiores. Cóm
pre. ter en canta que até agora 
os inspectores contaron cunha 
enorme influéncia sobre o profe
sorado, influéncia que comezou 
a verse disminuída1 nas suas 
coí!'peténcias a partir da i~stau
ra~1on dos organismos autonó- . 
micos. En palabras dalgun pro
fesor "os inspectores tiñan un 
gran poder moral, pero ·agora 
q~e~ mandan son as direcións 
xera1s". 

Un caso notábel é o do ins
pector xefe de BUP Xosé Mª 

t
Requejo •. profosor de 'iíngua e li
eratura española, coñecido f ola sua belixeráncia cara o ga
e~o e o seu sistemático incum
pnmento das normas vixentes 
ao respeito. 

. Algunhas das queixas contrá- . 
nas ~ galegu[zación do ensino, 
rec~lhdas · en determinados 
rne1os, virian influídas adémais 
de por óbvias · raións ideolóxi-

t
cas, por motivacións editoriais 
anto para editar en castellanb 
como polos costes ·de edición~ 
en. galego, de tirada máis restri
nx1da. 

"Yo adoro 
el· gallegó~ .,, 
_pero ... 
A conflitividade que nos secto-
res do país máis castellaniza
dos pode surxir no proceso de 
galeguización do ensino é de
bida en parte á lóxica dun 
cámbio' de idioma. Sen embar:-
go se todos coincidimos en 
que o galego foi márxinado du- 0 
rante séculos, haberá que ~ 
coincidir taméh en que a supe- ~ 
ración desta situación só pode .__ _____ ....:.:._ ____ ___J 

surxir da vontade de todos. A vo tamén ·que quen protestan, 
existéncia de grupos ......... concre- non protestan pola " imposición 
tos refractários ao idioma é, de estti1dar matemáticas' , 
por outra parte algo tradicional .... como· non protestou porque 
e quizá inevitabel. ·. · nos sel.:ls tempos tivese que 

Non se pode .talar tampouco : dar sete anos de, latin ,no ba
de "imposición do galego", uti- . charelato. · 
lizándo o termo como arfna Tampouco serven ar~umen-
arroxadiza, . cando é sabido to.s, non por repetidos máis só-
que o 99 por cento dos alunas lidos, de "y qt:e harán n.uestros 
non teñen dificuldade en- en- niños pon el galle,go si tienen 
tender o naso idioma, . polo que salir afuera" .. E obvio dicer 
tanto non pode haber dificul- que aprender e usar o galega 
dade nén motivo para a r:iegati- na vida cotidiana non significa 
va ou a ralentización, ainda ignorar o español, causa de 
maior, do proceso. todo imposíbel por outra parte 

Non déixa de ser significati- cando · estarT)os nunha soc;;ie-

dade onde, po( exemplo, o 90 
por cento dos meios de comu
nicación utilizan o castellano. · · 
. Por outra parte sabido é que o 
conceito "utilitarista" levaría-

. nos a todos a talar unicamente 
ingiés. 

Existe, por último, outra 
trampa no debate. Case nin
guén se mostra contrário ªº 
galega. Ouen critica a lei faino 
antepondo frases de tipo de 
"Yo por supuesto adoro el-ga
llego". O . único que parece 
cue?tionarse é "o método", 
pedmdo unha "introdución 
gradual", "paulatina"·. Pero que 
máis paulatino pode haber que 
agardar dez anos de pre-auto
nomia e autonomia para que 
chegue esta norma. Norma por 
certo que se limita a esixir o 
galego na área de cién-cias so
ciais, . ademais da asignatura , 
xa existente, polo q·ue corres
ponde á EXS, . dando un prazGJ 
de dous anos para pala en 
prática. Pode haber algo máis · 
gradual? · · · 
· "Pouco a pouco", pa~a cer

tos sectores, qüer d.icer nunca 
, e, se non se di asi , é pola inca

pacidade presentida para ar
gumentar as su¡:is posicións. 

O. fondo da cuestión segue 
a estar no auto-ódio-e na falta 
de "prestíxio'.. da lingua que 
nos ven secularmente imposta. 

SOCllDADE/9 

Xunta a_nte un hipotético ·cámbiq 
de goberno com.pletan un pano
rama de difíciLsolu.ción. 

Para a Presidenta da APA do 
lnstití.Jto Xelmíre~ "o que hai é 
unha total falta de planificación e 
dé previsión, cando era unha si- · 
tu ación conecida desde hai -máis 
dun ano . Sabemos que aos país 
dos alunas afectados cóstalles 
~ntender que se rexeite a posibi
ildade. de encher ainda máis os 
centros e facer turnos, pero é 
que iso nón só crla un grave pro
blema .pedagóxicó, senón que 

-no in soluciona en absoluto o 
·problema e supón un parehe que 
paga os r.a·paces. ·Que procure 
solucións· a Consellaria como é a 
sua función". . 

Con diferentes matices a situa-
. ció de imprevisión e provisorie
c;Jade que se acl!sa en .Santiago 
e a doutros mrntos centros de 
Galiza a só quince dias do come
zo das aulas. O 

Ausencia de 
protestas oficiais 

X.e. · 

Por outra parte. en base a cer
-tas protestas sobre a utilizac;ión 
do galega, nas que foron utiliza
dos alguns meios de comunica
ción que víñeron ·caldeando o 
ambiente desde hai vários me
ses , destácase o incumprimento 
da lei por parte dalguns coléxios 
privados. as i como as reticén
cias .dalguns sectores ql,!e sen 
embargo ·non se mostran con
trácios , polo menos na teoria , á 
galeguización do ensino, ainda 
que . abogañ por un ha introdu
ción máis paulatina do noso 
idioma, dadas as supostas difi
cultades de comprensión que se 
lle plantexarian aos alumnos_ 

Destaca, polo demais a au
séncia de protestas a calquer 
nível organizado ou oficial. Pro.,. 
tesares consultados sobre estes 
aspectos resaltan. tamén que as 
pmtestas que teñen coñecido 
ao ·longo destes anos por impar- • 
~r as sua~ clases en galega ve
nen ·en todo caso dalguns pais, 
pero nunca dos alunas. / . 

A raiz da polémica surxida 
nestes comezos de cursó, teñen 
manifestado tamén a sua opi
nión . o colectivo de profesores 
de galego, lembrando que a Fe
deración de APAS da 1Galiza 
tense manifestado a favo·r da 
normal.ización e .implantación do 
galego no ensino, en igual senti
do teríanse pronunciado asocia
cións de estudantes e claustros 

·de profesores diversos. 
Pola sua parte outros colecti

vos, entre eles a Mesa pala Nor
malización Lingüística, asi como 
os ·sindicatos do sector, están a 
esixir das institucións a criación 
dunha comisión de seguimento 
que dea conta do grau de cum
primentro da lei vixente, ani
mando a todos QS estamentos 
implicados a que poténcien a 
utilización do galega no maior 
grau posíbel. . . 

Neste sentido ternos coñeci
mento do caso protagonizado 

. pola UTEG ·(INTG) quen ten soli
citada a cópia da acta ao direc
tor do Instituto de Carballo, na 
cal· se nega explicitamente a 

' aplicar a normativa sobre o ga
lega. A acta non foí entregada 
prévia i,ndicación nese sentido 
ao director por parte da inspec
ción. . O 
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Ánxer Alonso e Simón Sánchez,-reRresentantes dos.afectados, ,mantéfíen ainda.algunhas reservas 

VitórJa; a ponto de ~onsumars~~ , qO~ tr~á1l~Q~Í~s de TelanOsa 
"' • • --r ~ ( • ~..: .... ~ " t ... " .• ii:; ' :~ ~ .. ,.... ~ ,' • 

Hai esca~os dias.9 gobernador ci~il da provínci~ d~, .. 
Pontevedra informaba ante os me1os de comurncac1on e <
.os traballadores de Télanosa que o conflito que_dE2sde -~ 
hai c_ínco· ands· v}~a é;lfecté;lndo a un cole~tiv~ de .1.199 ' . 
traballadores podia alcanzar unha soluc1on 1med1ata. 
Anxel Alonso (independente) · e Simón Sánchez, ·· (mémbro 
da INTG) representantes dos traballadores, coméntannos 
o estado de ~ánimo esperanzado que manteñan os · ; 
afectados ainda que .. con certas reservas '.'pois o - · 
gobernador anterior_~amén nos-fixo promesas· e logo ,. 
quedaron en nada1 ~unda que as ~e agora parecen ma1s 
firmes". - . . 
Cinco c~sas e -duas veig.as bai
xo retjueriment9 de e_mbargo 
notificado o pasado lO dé 
Agosto, feito que se viña-a en
gadir ao bloqueo de · contas 
dos traballadores reiniciado en 
Febreiro do ano pasado, eta a 

·situación actual dun conflito 
que duraba xa ·cinco anos e 
que tora causa de duas taigas 
xerais na comarca, inumerá
beis cortes de trefmsito, cargas 
policiais e ur:iha mobilización 
continuada do pavo, masiva- · 
mente afectado polo proble
ma. A situación· das últimas se
manas era "de máxima gravi
dade" sinalan os nasos interlo- ' 
cutores. ""Despois das últimas 
notificacións de embargo non 
sabíamos xa o que podía pa
sar", indicaba Anxel Alonso, 
quen lembra as mobilizacións 
e a posíbel folga xeral -convo
cada para estes días de non 
mediar unha solución. 

A solución foi comunicada -
polo gobernador civil "quen 
nos informou dunha reunión 
habida entre o Ministro de Tra
ballo e Facenda na que se · 

. acordou mandar os expeden-

tes a Madrid". "O gobernador, 
sinalan, comprometeuse · a 
desbloquear as cantas e a de-
sembargar". . · · 

"Neste momento, afirma Si
món Sánchez, existe. unha co
misión de · seguimentQ. Pastos 

·, en contacto co delegapo_ de 
Facenda, Xoaquin Bobillo e o 
recaudador de Ponteare.as di
xeron que eles. non sabian ain
da nada oficialmente. Os expe- .. 
dentes no dia de hoxe ainda 
non están en Pontevedra, o 
que nos dá moito que descon
fiar". 

Simón Sánchez lembra que 
"o gobernador anterior, .1/irxí
nio Fuentes tamén nos dera a 
sua palabra e o alcalde dixera 
que era 'un dia grande para 
Redondela' e ao cabo -dun ano 
tivemos que voltar ás mobiliza
cións". 

"Todo o mundo nos 
dieia que era unha _-_ 
inxustícia, pero tivemos 
que facer duas folgas 
xerais" 

"Nós levamos cinco anos mo-

Ánxel Alonso e Simón Sán~hez 

bilizándonos, sinala Á.nxel 
Alonso, agora dann6s a razón, 
isa quer dicer _que o que fixo a 
administración até agora foi 
un ha tontaria". "Fixémoslle ver, 
engade Simón_, que seríamos 
capaces de aguantar outrns 
cinco anos". 

A intervención directa dogo
bernador está xustificada, se
gundo. Alonso, "porque ei foi 
-de sempre o naso intermediá
rio co gGberno. Nós sabíamos 

- qwe a solución xurídica non era 
posíbel. O alcalde de Souto
maior fixo xestións ante o De
"fensor do Pavo, pero non ser-

. viu, ainda que nós lle agrade
~cemos o seu interés e que esti-

vese con nós". 
"Todo o mundo nos daba a 

razón e dicia que era unha 
inxustícia, lembra Alonso, pero 
tivemos que facer duas folgas 

- xerais, levar paus e loitar todo 
o pavo unido coa fábrica. Can
do se deron canta viran que 
era todo o povo que estaba 
contra eles, ,por querernos co
brar un drñeiro que nós non 
comemos nen bebémos." 

En medio deste tempo hou-
, !:;Jo _ avisos, pre-avisos, pausas 

eleitorais, e por fin os embar
gos. "Ao chegar as citacións o 
povo levantouse todo. O re
caudador tiña que recoller 40 

Os estudarites do Burgo resist~n aos desaloxos 
A conflitividade do Burgo das 
Nacións vai en aumento. Por 
duas veces a policia intentou de
saloxar un dos barracóns tendo · 
que desistir diante da atitude dos 
residentes, que se fi:?<eron fortes . 
no seu interior . . "61indaron" por
tas e fenestras, amontonaron en
seres nos corredor.es · e pechá
ronse nas habitacións. As nove 
furgonetas .con efectivos poli
ciais, e a paleadora, todos ao 

- mando do Xerente da Universi-· 
dade, Francisco Candela, tiveron 
que desi~tir do seu intento tanto 
o venres dia 18, como o luns ·dia 
21, non sen antés, .nesta última 
data, producirse un enfrenta-

mento entre estudantes e poli.:. 
cías . que mantiveron a refrega 
por _máis de 15 minuws. 

O venres xa· forari detidas duas 
persoas por impedir, en atitude. 
pasiva, o desaloxo. 

afirma nunha nota de prensa pa
gada que "non vai dubidar en ?~

- guir · co proceso da construc1on 
da Residéncia" botándolle a cul
pa da oposición "aos que perde
rían o seu principal argumento 
político",, como en tempos ido~. 

As cadeas humanas e os para- que todo se cifraba na · "trama 
petos están á ' orde do dia, ase- comunista". 
gurando os estudantes que se-
guirán coa sua atitude se non se Co 'fin de desprestixiar a opo
lles garante unha residéncia dig- slción dos residentes, na devan
na e axeitada ás suas posibilida- dita _nota .dá o nome .. dal_guns 

· des económicas. Ao tempo de- opos1to~e~ que non son res1den
núncian as irregularidades tanto tes lega1s no Burgo. 
nas- obras que · están a l~yar a - Afirman tamén que non se deu 
cabo como na sua concesron. coberto· o número de becas con-

Pola sua banda o reitorado vacadas por falta de alunas. Os 

No seu IV congreso galª9Q 

cc~oo. adopta unha estrutur~ comarcal" 
Despois dun proceso de enfren
tamentos e tensión e logo de ca
tro dias de fortes debates, ten
sos nalguns momentos, o IV 
Congreso de CC.00. de Galjza 

· elexeu para a dirección unha lista 
consensuada entre as dúas ten
dencias maioritárias que convi
ven no sindicato comunista: a do 
PC e a carrillista. Como secretá
rio Xeral foi reeleifo Amor Deus. 

Evidenciouse tamén unha es-
1 pécie de disensión entre os 
membros de CC.00. da liña do 
PT~ (carrillistas) de Ferrol e Vigo, 
estes últimos máis propensós a 
un ente·ndimento co PCG. 

Comisións Obreiras tamén se 
definiu por "o reforzamento da · 
sua personalidade máis galega, 
na liña da defensa dos intereses 
nacionais da Galiza, por riba dos 
localismos'', segundo o Secretá
ri'o Xeral : 
Asim~smo aprobaron · unha · 

nova estruturación interna aban
donando a pmvincial e adoptan.-

. cJo a cornare.al. cJancJoll<) tarrn:i 1 

meirande protagonismo <is f r; rle·
raCións e ao próprio sincJicatCJ 

nacional. 
· Reclamaron tamén a elabora

ción dun Plan Económico ·para 
Galiza que contemple a criación 

. dé postos de traballc:i él meio uri 
· plan dc; ·inclu str iali'1 ;1ci c~n. coordP.·

nnción irivr;sticlor;1 cJ ~1s difewnt<;s 
adrnir11str;ic1c)ns comarcais con-

tra o µaro, · r<;-riegociación · dos 
aspectos negativos . do noso ·in
qreso .mi CEE o mellora cJ<..1 pro
tección aos· parados_ No tocante 
as relacións con outras centrais. 
-pronunciárons_e a favor da unid<F
de de acción sindical con UGT. 

.pol;1 t111i(bd<~ da <'s -

· representantes do Con sello · do 
Burgo, pala sua banda, manifes
tan que o reitorado non coñece 
o número de solicitudes pois 
esta ,é unha cuestión da sua 
competéncia. e son eles querí 
realizan os trámites. 

De momento non se ve nen
gunha saída ao conflito porque 
no fondo de toda a disputa o que 
subxace é a condición da nova 
residéncia que os estudantes 
pretenden aberta, na que podan 
convivir, entrar e sair cando quei
ran e con quen queiran. mentras 
no Reitorado a idea que impera 
e algo . parecido a un Colexio 
Maior. 1 1 

querda. 
Por último dicm que a renova 

ción dos dirixentes af ectou nestc; 
· congreso · a un 40 por cento. en
trando por primei~a Vf!/" nos ór- · 
·gaos dirc;ctivos da central pc;r - . 
soas procücfont<;t> d;1 ;·1ma JH'itili 
ca. 

millóns nos próximos dia~". 

"O mérito foi dos 
traballadores" 

"A unjdade· foi fundamental si
nala Anxel. A participación' xe
ral foi moi boa, agás da atitude 
de CCOO que non entende
mos e que perrT)aneceu pasiva 
ante o confl1to. A UGT tivémo(a 
que ir buscar ao local, ainda 
que desde aquela viñeron 
sempre. O mérito máis grande 
fo! dos traballador~s. os que 
lortaron na rua. Fo1 unha loita 
gañada polos traballadores" . 

Pero os dous representantes 
do colectivo de T elanosa teñen 
tamén palabras duras para al
guns. "Criticamos a atitude do 
alcalde de Redondela, que an
dou de pantasma no proble
ma. Quixo arranxalo á maneira 
del, o cal nos parecía ben, 
pero lago desapareceu e nun
ca estivo con nós. Pésie a al
gunhas decisións do pleno, os 
socialistas que tiñan a maioria 
non tomaron nengunha medi
da. "Ao alcalde de Redondela 
non lle ternos nsida que agra
decer, sinala Anxel Alonso 
pero si aos pavos de Pazos '. 
Redondela e Soutomaior, a co
lectivos diversos, á INTG que 
levou o tema desd_e un primei
ro momento, á asociación de 
empresários de Redondela 
que aceitou os perxuícios das 
folgas xerais". 

A solución chegou no mo
mento máis quente. "Se dan 
para atrás seria temíbel , sina
lan os dous". e 

M.V . 

Na marte de 
daus 
nacionalistas:· 
Xan Bauzas 
Lariño e X0sé 
·Abraira 

Con moi poucos dias de 
diferéncia ·finaron duas im
portantes figuras do nacio
nalismo. En Muros. Xan Bou
zas Lariño, militante do na
cionalismo popular e das 
suas organizacións políticas, 
fallecía aos 83 anos. Loita
dor antifranquista que esti
vera na frente bélica de Ca
taluña defendendo a Repú
blica. integróuse no naciona
lism0 despois do 1975 e foi 
procesado poi a defensa dos , 
mariñeiros da sua localida
de. No enterro, aoque asisti-

. ron vários centos' de persoas 
e dirixentes dás organiza
cións nacionalistas. interviu 
Xosé Agrelo Hermo e oantá
ronse a Internacional e o 
Hino galega. · · 

En Buenos Aires o ·pasado 
l 1 de Setembro. aií)da que 
a noticia chegou a Galiza ....-
todo un símbolo o retraso-
seis dias despois. morria 
Xosé Abraira. Cunha persoa
lidade difícil de definir. pero 
que non primaba as actua
cións públicas veementes e 
a retórica antiespañola. Xose 
Abraira leva consigo a imaxe 
de toda unha época desde a 
sua posición na colónin gn-

· lega na Arxentina e desrle a i 
sua activid;-ide. ao pe de 
Castelao nos anos de exilio 
americano do noso político 
Oif icil .. rnsu1111r unh;1 bmv(; 
nota ;is mlilt1plt~s (;moc1ons ~? 

. sucnsos que~ t~stas ~ mortt?S 
t!voc;in t?ri todos os 11;1c 1o_Jria· 1 

l1st;1s. 
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Antepro.xecto 
· para unha 
nova lei de 

~· costas. 

Cando xa existe un 25 de 
cosfas-praiás destruid&s e 
un 40 das mesmas urbaniza
das, agora o MOPU vai re
matar o anteproxecto dunha 
nova e tan desexada Lei de 
Costas que substituirá á. do 
1969, rematando asi co de.,. 
moledor proceso-de deterio
ro e privatización de grande 
parte da nosa beiramar. 

Gon esta nova lei fican 
proibidas as praias privadas, 
os paseos maríti.mos deben 
ser retiradós da beira do 
mar, as maresmas e as du
nas serán protexidas e pon
se fin á privatización da ar~a. 

A lei de Portas, do 19-1-
1928, referente á ZMT (Zona 
marítimo terrestre), no seu 
artigo 1°, di: "a zona maríti
mo terrestre é de domínio 
nacional e uso público". E no 
artigo 7° indica: "os terreas 
de propriedade particular lin
dantes co mar ou encrava
dos na zona marítimo-te
rrestre, estarán ~ometidos ás 
servidumes de salvamento e 
vixiáncia da beiramar. Como 
mínimo deberán deixar 1 O 
metros de distáncia a partir 
da zona privada" Segundo a 
lei de Protección das Costas 
Españolas do 1 O- 3-1980, as 
sancións poden chegar a 
vinte millóns de pesetas e a 
abriga de devolver as cou
sas ao seu estado primitivo. 

Contando coas illas o Es
tado español ten 7.880 Km. 
de beiramar (24 de praias), 
en grande parte deteriorado 
pola especulación de imobi
liárias, hoteis, chalés. etc ... 
Quen autorizaron tal destru
ción da natureza? A quen hai 
que responsabilizar dos ca
miños, estradas e demais 
construídos en praias e zoas 
húmidas? Quen deron licén
cias para construir nas mes
mas praias? Non entanto se
gue vixente a leí dO 1969 e o 
mesmo MOPU recoñece que 
as costas españolas son as 
máis gravemente deteriora
das e ameazadas da Europa. 

Coa nova lei as praias e 
zoas húmidas destruídas xa 
non se poden recuperar, 
pero respeitarán obrigatoria
mente as marismas, albufei-

, ras, esteiros e en xeral zonas 
húmidas, ficando proibido 
estacionar veículos e acam
par na area. As ocupacións 
por hoteis, bares, restauran
tes, chiringuitos, chalés, 
etc ... , con concesións espe
ciais, redúcense a un máxi
mo de 30 anos. 

JUAN LOUZÁN 

BAIUCA 

O alcalde de Nigrán 
prepáraSe para a nOya .· 
era dourada da construción 

l,Avelino Femández cesou ao agárellador municiQal e. 
está á frente ·da Comisión de Urbanismo da DeQutación 
Avelirio Fernández Alonso, 
alcalde de Nigrán tense 
convertido, desde a $Ua -
eléiéión o.pasado 22 de Xull· 
en centro de polémica, non 
só pola·asignación de soldas 
canto pola destitución do · 
aparellador municipal e as ..... 
acusacións de partidos e 
sindicatos de estar 
preparando, con fins 
particulares, a situación 
administrativa do concello 
cara a aprobación do Plan 
de Ordenamento Urbán e a 
previsíbel explosión do 
sector da construción na vila 
do Val Miñor. 
A campaña eleitoral en Nigrán no 
pasado mes de Maio tivo. como 
un dos seus ei-xos a futura apro
bación do Plan de Ordenamento 
Urbán. Desde hai oito anos o 
concello, cun enorme potencial 
turístico que xira arredor de Praia 
América e a proximidade de 
Baiona, vense rexindo en matéria 
de urbanismo por unhas Normas 
Subsidiárias que nun dos seus 
apartados limita a posibilidade 
de edificación a parcelas de máis 
de 2.000 m2• · 

Foi precisamente a promesa 
de derogación desa limitación 
unha das bazas máis importan
tes que xogou Avelino Fernár:idez 
Alonso para achegar o voto 
maioritário á sua opción política 
(AP), e desa maneira conformou
se unha corporación con 9 con
cellais de Alianza Popular, 5 do 
CDS (con Modesto Valverde, an
terior alcalde, á frente) e 3 do 
PSOE. A corporación é unha das 
que máis tarde se constitue no 
país: 20 de Xullo . 

Denúncias do SCT AP e 
cese do aparellador 
municipal 
Nun comünicado público o Sin
dicato Galega dos Traballadores 
da Administración Pública 
(SGTAP) denunciou a irregulari
dade dos contratos dalguns tra
balladores, concretamente da
queles acollidos ao apartado 
"Contratos de Colaboración So
cial". Este tipo de relación con
tractual, prevista para traballos 
temporais e á que se acollen 
moitos concellos con orzamen
tos máis pequenos, implica que 
sobre un salário de 80.000 pese
tas o concello só teña que abo
nar 30.000 correndo o resto a 
cargo do INEM. De 33 funcioná
rios que ten o concellos 1§ están 
asi contratados aumentando no 
verán a case 30 e cubrindo pas
tos fixos gue desa maneira non 

. se concursan ou cubren publica
mente. 

Para o SGTAP a resposta do 
alcalde foi, na práctica, o cese 
do aparellador municipal Xulián 
lgJesias. Asi, Avelino Fernández 
convocou no axuntamento, me~ 
diante unha nota pintarrallada 
nun papel, ao aparellador e pe
diul!e a renúncia á praza ainda ' 
que deixando aberta a posibili
dade dunha ulterior recontrata
ción. Ante a sua negativa .expe
d iu un decreto de destitución ' 
fundamentado en . "razóns · de· 
grave interese público". Para o 
SGTAP ·a alcalde perseguíµ en
frentar ao síndicato cos traballa-, 
dores e apresentar a sua deci
sión como a motivadora do cese. 

Avelino Femández, alcalde de Nigr.án 

tado despois dun concurso pú
blico no que interviron 6 aparella
dores, e ainda que con contrato 
administrativo (que debia ser 
modificado despois da entrada 
en vigor da Lei da Función Públi
ca) Xulián Iglesias contaba con 
toda a cualificación e cumprira 
todos os requisitos para perma
necer no posto.,Agora apresen
touse recurso na Audiéocia, que 
debe resolverse en menos dun 
mes, e con grandes posibilida
des· dé ser gañado polo traballa_: 
dor que conta cos informes favo
rábeis do PSOE, o CDS e máis o 
SGTAP. 

Ao tempo produdronse diver
sos traslados de funcionários 
dentro- do concello, un conserxe 
está encarregado de facer qon
trois cada tres horas e os guar
das muriicipais deben saudar 
(man na tempa dereita). ao alcal
de. 

. ·Por outra banda, ~ amparado 
, na posibilidade de contratar di.
rectamente, . coa só sanción do 
pleno, ao chamado "persoal de 
confianza" Aveliho Fernández 
Alonso tomou como secretário 

·particular ao Oficial Maior e trata 
de contratar a Miguel Hinrichs, 
ben coñecido no concello de 
Vigo, · como asesor xurídico cun 
salário que abalaría entre as 200 
e ~00 mil pesetas. . 

E precisa'mente á pólítíca sala
rial outro dos cabalas .de batalla 
da oposición municipal. Cando a 
campaña eleitoral o actual alcal
de prometera que non ia cobrar, 
agora, porén, asignouse Lin salá
·rio ·de 200.UOO pesetas, ao que 
teri.an que sumarse non .xa os in
gresos do seu gabinete particular 
como aparellador s~nón os car
tas gue. percebf'. como Depütado 

sión de Urbanismo da Deputa
ción e membro da Comisión Pro:.. 
vincial de Urbanismo na Conse
llaria correspondente: 

Posición privilexiada -ante 
. un futuro espléndido da 
construción 

A complexa situación legal do 
urbanismo en Nigrán, que é un 
dos municípios galegas onde 
máis se construe, e a_ xa imediata -
aprobación do Plan de Urbanis
mo (ainda que agora estexan-· 
polo médio os novas inquilinos 
do Pazo de Raxoi) abrigan a" pre
pararse o terreno para o pistole.:. 
tazo de saída, que xa anúncia 
que pode modificar profunda
mente a calificación dos terreas 
e permitir o aceso á construción 
a terreas de menos de 500 m2. 

Asi, Avelino Fernández ten xa o 
seu despacho ·de aparellador 
frente por frente coa casa do 
concello, formando parte dunha · · 
oficina técnica na que taméo 
está o arquitecto ' Freijeiro, res
ponsábel do urbanismo en Vila-

.. garda, antigo membro do POP e 
que encabezou, sen éxito eleito
ral as listas do CDS na capital 
arousán. 

Seria nese contexto onde se
gundo as fontes que consulta
mos se emarcaria o cese do apa
. rellac;lor muñicipal, a criación dos 
"postas de confianza" e o posí
bel traslado da funcionária que 
aten de o departamento_ de 
obras, co que Avelino Fernández 
teria xa na sua man todos os re·
sortes _para veiculizar segundo · 
os seus ínter.eses os proxectos 
de construción qu.e se apresen
ten no concello, ·para o que ta
mén contaria coa sua privilexiada 
posición na Deputación e na 
Consellaria (esta última máis na 
corda flo.xa, quizais, polo novo 
Goberno da Xunta). 

Para ilustrar o talante do actual 
. ma.ndatário municipal ·lémbrase 
que cando foi,~ na etapa anterior, -
aparellador ·munidpal, paralisou 
a . contrución 'dun chalé, 'por ile
gal, que se estaba a facer en 

. Monteferro. Despois dunha im
portante peripécia xudicial e. có 
proprietário xa farto ofereceuse 
de comprador e ·actualmente é 
dono da casa que, durante este 
verán sofreu dous asaltos, nun 
dos cales (apesar de ter coritr:a
tado un vixiante noturho) produc
. íronlle danos valorados en case 
sete millóns .de pesetas. 1 1 

SOCllDADl/11 

·Pílléise ·. 
primeiro 
que a un 
coxo, a·. 
.aquel que 
-engana . 
MANUEL LUEIRO REY 

e ando un ho_me asegu
, raque vai deci-1~ ver
dade porque rion ten 

porque inventar outra cousa, 
xa está mentindó. Non ten 
volta de folla. A verdade non 
precisa de apoios. Camiña 
so1a tal como é, e pode ser 
unha verdade relucente ou 
un ha verdade chea de bosta. 
Pero sempr~ é verdade. 
Exemplo: se o coxo Manteca 
agacha a. muleta, aínda que 
dando bcincos sexa capaz 
de · atrapar un raposo polo 
rabo, a verdade é que Man
teca é tan coxo ·con muleta 
cor;no _sen ela. . 

O ministro señor Ordóñez 
pasoulle · algo parecido ao 
coxo Manteca --=só que ao 
rivés- cando quixo, valén
dose dunha muleta de dia.,, 
léctica,. demostrar que no 
cese do señor Puente .Ojea 
non había gato pechado, e 
asegurou que non inventaba 
nada porque a. verdade era 
isa, Mais non convenceu. 
Nin aos parlamentarios_ nin 
ao~ cidadáns de a pé. 

Ninguén inventou unha 
historia nin lle soprou aó glo-: 
bo do que fala o. s~ñor mi
nistro. Os feitos están aí: 
Puente Ojea fóra do Vatica
no -pesie á merguranz~ do 
señor ministro, petando c.oa 
cachola. descontra a parede 
dos laios pola perda do ami
gcr-- e a dúbida sobre as 
presións da igrexa vai en au
mento despois da interven .... 
ción do señor -ministro no 
Parlamento. Na rúa andan os 
nomes de Monseñor Mario 
Tagliaferri, do Op_us Dei, os 
comentarios aor redor do 
Cardenal Suquía, o trato de 
privilexio fiscal coa exen~ión , 
do IVA, as subvencións de 
máis de cen millóns para os . 
colexios, a a~uda estatal pra 
os capeláns · castrenses . 
(Cambió 16, 14 de setembro, 
nº 824), unha longa lista de 
"favores mútuos", trece mil 
millóns Pél:ra os so[dos dos 
curas, e un imposto de nova 

- creación imposto . relixioso 
(voluntario, segundo din) 
para se. pagar coa declara
ción do imposto da renda. 

Nin no tempo de Franco, 
penso, co Concordato na . 

· man_, tivo millar trato a lgre
xa. E dicir: máis prebendas. 

Entón, se somos eraras, 
ninguén inventou unha histo-
ria nin lle· soprou ao globo. 
As causas son como son .. Se 

. nos botan area nos olios, sa
bemos que no~ están ce
gando con area. Pode·un ca
lar, ou pode un botar un ¡ca-

. rallo! 
A min persoalmente, paré

ceme rhoi axustado o que 
dixo o señor Bandrés: "A 
lgrexa non se move con pre
sións expresas. senón con 
sf9culos de sutilezas, e pare
ceme absolutamente imposi
ble co señorBuquía entre no 

. despacho do senor ministro 
cunha pistola na man pedin
do o cese do señor Puente 
Ojea ". A lgrexa -ten· sempre 
boas - palabras, mais non 
brandea. 

lsto fixome lembrar 0 que 
(pasa á páxina 23) 
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Ramón Urang~ toi un dos 
fundadores de Egin, 
oéupando desde un primeiro 
momento cargos nos· 
Consellos de Dfrección. En 
1982 elíxeno para o cargo 

.de Pr-esidente do Consello 
de Fun-dadores. Hai algo_ 
máis dun ano nomeárorio · 
Conselleiro Delegado, cargo 

"Egin non é Egin, 

desde ó que, como máximo 
responsábel da empresa a 
todos os n íveis, está a 
impulsar tanto unha 
profunda reriovació~ 
tecnolóxica como· . 
informativa, evidenciándose 
esta última coa posta en 
marcha de edicións 
comarcais. El explícanos 

nesta entrevista Gomo foi 
concebido o p·roxecto Egin, -
·c·ales foron as .suas · . 
principais yicisitudes ·e cales 
soo os proxectos neste 
décimo aniversário dun 
periódico qae está a marcar 
un fito na prensa no só -
europep::. Egin é algp máis 
que Egin. .. 

senón o reflexo do movimento popular" · 

Ramón Urang~ 
Consellei.ro Delegado do ,diário 

Cal foi a xestaCión de Egin? Por
qué nasceu precisamente, no Ou-
tono do 77? · 

Hai dez anos en Euskadi só exis
tian tres xornais. Estaban en mans 
da direita máis oligárquica. Daí qué 
nascese a idea de que tiña non só 
que haber un periódico nacionalista · 
e popular senón tamén ot1tros xor
nais nacionalistas. Do ámbito do 
PNV nasceria Deia e no ámbito dos 
movimentos populares, qüe naque! 
momento tiñan, e seguen tendo 
moita forza en Euskadi, comezaria 
o proxecto Egin. Como ocorre nes
tes casos, no primeiro · momento 
participaron sectores que, incluso, 
podian ser do . PNV. Naque! intre 
chegouse a que 28 mil persoas pu
xeran cada unha .,duas mil pesetas 
que fixeron posíbel o nascimento. 
Difícil, moi perto da utopía pero que 
foi o motor necesário para que isto 
funcionase, pésie a que aos poucos 
meses as dificuldades económicas 
eran moi grandes e -só outra partici
pación económica popular, igual 
que a primeira, logrou que fora po- . 
síbel. Logo, un traballo sistemático· 
e organizado fixo que se reconver
tera empresarialmente o que nun 
comezo tiña máis de utopia: 

Récorreron 'tres veces ás cam
pañas populares para capitalizar a 
empresa. · 

Si houbo tres grandes campañas: 
a primeira e a segunda ás que rne 
veño de referir, e despois, unha ter
ceira, certamente moi especial pois. 
fíxóse con bonos-nas ruas e-foi per
seguid~ e maltratada como tantas 
cousas neste país. Desde _aquela a 
hoxe o nível economico cambiou. 
De ser unha empresa de difícil .sos- . 
tenimento no comezo, pasouse a 
ser unha empresa saneada, que 
non ten debedas e se non obtén 
beneficios, si ten a capacidade de 
amortizar e rexenerar o seu funcio
namento. Hoxe podémonos com
parar con calquera dos periódicos 
ponteiros do estado: Egin ocupa o 
número catorce por vendas. 

Como lograron incardinar un p~
riódico popular no sisfema de mer
cado capitalista? 

Un dos nosos.grandes problemas 
~é funcionar no sistema de mercado, 
nun sistema que, como mínimo, hai 
que definir como democrácia vixia
da. Sofremos un boicot absoluto 
dos aparatos do estado. Xunto coa 
subvención á difusión ao papel 
existe outra maneira de investir na 
prensa por parte do aparat0 público 
que é 1 O ou 15 veces superior:.: a 
pµj:)licidade que insertan nos meios, 
e que, teoricamente, t~rian que fa
celo semente en relación ao núme
ro de leftores, pois todos pagamos 
impostes. Con Egin non ocorre así. 
Existe un boicot absoluto e non re
c;ebemos ·nen unha peseta do Esta
do nen das empresas que este con
trola; léase INI ou outras como 
Seat, por pór só dous exemplos. lso 
-supúxonos non menos de 400 mi-
llóns en ingresos non o,btidos nes-
tes dez anos. · 

Por outro lado estar no · mercado 
para unha empresa como a .nosa.:. 
o mercado máis ou menos funcio-

, 

CANDO EGIN DA 
UNHA NOTÍCIAJ 

AMIGOS .E · 
l1NIMIGOS SABEN 

QUE É-CERTA 

NON 
RECEBEMOS 
'NEN UNHA 
PESETA DO 
ESTADO EN 

PUBLICIDAD E· 
-, 

O NASCIMENTO 
~ESTIVO MOi 
·PERTO DA 

UTOPIA 

SEN EGIN, EN 
EUSKADI, A 

PRENSA .SERIA _ 
OUTRA. 

nal ·pota nosa banda. A venda da 
publicidade. non é igual de doada 
que para un meio de direitas. Se 
nós tivésemos··os ingresos normais, 
se o único que funcionase fose o 
mercado, seríamos moito máis ren-

. , dábeis ainda que agora e daríamos
. !les· ·moitos máis problemas.· 

Como influiu a saída de Egin na 
outra prensa de. Euskadi? -

A prensa que .existia era coloniza
damente franquista. O nascimento 
de Egin, e tamén de Deia, influiu de 
maneira sobresainte primeiro nó 
tratamento ao fenómeno naciona
lista e, segundo, no xeito de enfo
que xornalísti'co que se lle deu aos 
movimentos populares', altern'ati
vo~. de esquerdas, etc. Dise que 
sen Egin, en Euskadi, a prensa seria 
outra prensa; xa non só na termioo
loxia, senón tamén no tratamerito, 
nos espácios, nos titulares. · 

Ainda .así'despois de Egin e D~ia 
apareceron · outros proxectos 
como o de Tribuna Vasca, ou La 
Voz de Eu~kadi._ 

Son absolutamente diferentes. O 
proxecto de -Tribuna Vasca foi un 
proxecto absolutamente do PSOE, 
eu diría máis, do Plan ZEN, especial 

. para os seis meses antes da toma 
do poder consensuada. Era un es
forzo do PSOE por manter os seus 

· resultados eleitorais, pero non un 
proxecto periodístico sério. . 

La Voz de Euskadi nasceu dos 
resíduos da Prensa do Movimento, 
con xente que conectaba coa reali
dade social de Euskadi, pero éralles 
moi dificil encontrar lugar, nunha si
tuación moi condensada na prensa, 
que ademais é moi poderosa. Por 
iso apesar do empeño e da ilusión 
non lograron consolidarse; máxime
cando se definiron como de es
querdas, pois tiñan os mesmos pro
blemas que nó~ para moverse no 
mercado. En consecuéncia, ao non 
haber detrás unha militáncia tan or
ganizada e un número de compra
dor~s tan asiduo e tan fiel como 
Egin ... a sua consolidación non é 
állea a que outros proxectos de 
prensa semellante non sobr:evivisen 
neutras partes do Estado: Necesi
tan qué detrás se consoliden unha 
~érie de estámentos e organismos 
populares que lle dean carpo a un 
proxecto como o da prensa que é 
tan especial, tan político . . 

Defíname· logo este proxecto 
que é EGIN. 

Egin non é Egin; · é o que é en 
Euskadi o movim~nto popular. Un 
intento de resposta informativa do 
-que pasa, do que fai e se desfai ese 
movimento popular. Esa é a clave. 
Non saca que haxa aportacións in
dividuais e de grupo que van .máis 
alá da própria realidade do movi
mento popular. Pero sen o primeiro 
non existiriq. 

Podemos calificar a Egin logo 
como un periódico de. tendéncia? 
. Si. E un periódico dunha ampla 
tendéncia. Non é un periódico de 
.Partido, nen sequera P?riódico dun
ha unidade popular. E algo moito 
máis . amplo. ~ea!m.~n.te ·en Egi!1 

, 

mento nad·o hai moitos anos, máis 
de cincuenta anos, a sua vida cultu
ral, social, e os seus gastos. Esa é 
unha teAdéncia. Se ademais se in
tenta estar perta da xente de abai
xo, dos que non teñen voz na pren
sa burguesa... está claro que hai 
unha teridéncia e _un acto de fé nun
ha série de valores. 

Pero dise que Egin é o periódico 
de HB. Cales son as relacións? 

As relacións con HB son frater
nais. Non hai dúbida. Herri Batasuna 
é unha par.te importante do movi
mento popular, ainda que non a úni
ca. Nós eremos que é uriha unidade 
popular consolidada, por iso é unha 
parte importante do proceso. 

Se con iso se eAt'ende que son 
unhas relacións de filiación ou de 
afiliación 'non é así. Egin ten a sua 
vida, a sua vida empresarial. Unha 
estrutura de 154 representantes dos 
30 mil acionistas no que, certamen
te hai moita xente que está na onda 
de HB pero hai xente que non o 
está. · 

Que problema lles acarrexa que 
sexan considerados portavoz habi
tual de ETA? 

lso é un ·estereotipo. que non é 
certo, pero_do que non nos pode
mos librar. Ocorre que hai un comu
nicado' que chega a catro méios de 
expresión e tamén a Egin, pero ao 
dia seguinte todo o mundo fai refe
réncra ao comunicado de ETA apa
recidó no· noso meio. 

Hái tamén outra cousa clara, para 
,Egin, ETA é unha parte imprante do 
que ocorre na nasa nación, polo que 
ten a importáncia que ten que ter a 

· nivel xornalistico , ·os seus comuni
cados e as suas valoracións. Pero 
existe outra parte, por exemplo que 
E;gin- foi encausado por un comuni
cado q~e · xa tiña saído noutro meio 

.de prensa e·do que nós non fixera
mos mais que copialo. Egin só é 
portavoz do .que ocorre en Euskadi 
e, G¡uen o vai negar, que ainda coa · 
análise sociolóxica pior feíta, ETA é 
un tema importante. 

Cal é o penil do xornalista de 
Egin? 1 . 

É xoven, esttJdante das · últimas 
promocións, na sua maioria en Sil
bo; en · xeral t.o_ron militantes dal~~n-
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que hai en Euskadi. 
Necesitan ser de HB para traba

llar en Egin? 
Ah, non. Hai moitos que non son 

de HB. O que ocorre é que poda 
que haxa máis de Herri Batasuna 
que doutras organizacións, pero iso 
tamén ocorre socioloxicamente. Hai 
milítantes de LKI, do EMK e outros 
que non son de nada. Nós ternos 
unha cousa moi clara: queremos 
moi bons profesionais, xente que 
saiba euskera e que sintonice coa 
realidade nacional, antes que teñe 
fichiña de partido 'ou de unidade po-
pular. · 

Recentemente houbo un cámbio 
na dirección. Cales foron as cau
sas? 

Primeiro dicer que Xosé Félix 
Azurmendi foi, sen lugar a dúbidas, 
o director máis importante ·que tivo 
este periódico, e que a sua laboura 
foi mui importante ... pero tampouco 
se trata de ir pondo medallas a xen
te que o merece. 

A nivel empresarial é un cambio 
lóxico. Unha empresa como a nasa 
pasa etapas. Pensamos que en Egin 
acaba1 unha. Coincide este cámbio 
con todo un plan de renovación do 
periódico a todos os níveis. Neste 
contesto é no que se produce o re
levo, en parte pedido por el, pois a 
dirección de Egin esixe algo mái~ 
que a dedicación profesional, ,.ha1 
que pór a vida 'ao seu servicio. 

Hai meios que o interpretaron 
como unha loita entre tendéncia~ 
dentro de HB. 

Houbo revistas de manipulación 
da opinión que o presentaron como 
a outra parte nas loitas dentro de 
HB. Nunha unidade popular ten q~e 
haber moitas tendéncias ... en Egtn 
non infl1:.1e para nada. Foi unha idea 
saída do próprio desenrolo empre
sarial e tomada por mútuo acorde. 

Falábanos dos xornalistas, do 
seu perfil; cal é o do leitor de Egin? 

Primeiro comecemos_polo do non. 
leitor, que é algo que vai estrañar: o 
cinéuenta por cento, dos votantes de 
HB non son .compradores; o 50 por 
cento dos compradores non son vo·. 
tantes de HB. Vemos asi que h~t 
unha parte. do ester~tip,o que -no~ e 
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E'GIN ·É o· 
ALMORZO' pos 
DO MINISTERIO 
DO INTERIOR,- . 
DOS QR~NDES 
EMPRESARIOS, 
DOS AXENTES 

DE BOLSA 
da que non excesivamente, entre 30 
e 45 anos, euskaldun (se por exem
plo no Diario Vasco os que escreben 
8 len o euskera son o tres ou catro 
por cento, en Egin. aproxímase ao 
60) , bastante liberal e prog.resista,. 
As nosas vendas son parecidas en 
Gipuzkoa e Bizkaia, e menores en 
Nafarroa a Araba. Vendemos algo 
máis nas zonas máis euskalduns, 
ternos unha implantación importante 
en Euskadi Norte e un número moi 
importante de subscritores, por 
todo o estado: home de esquerdas, 
militante, intelectual. 

Egin ten· ainda un eco moito mei
rande que o número das suas ven
das? 

En Gipuzkoa, antes ou despois, 
chega a toda a povoació1,1. Somos 
tamén o almorzo dos do Ministério 
do Interior, dos grandes empresá
rios, dos axentes de bolsa, das 
chancelerias .. . até o ponto que o re
ceben por telefax, xa antes de estar 
nos quiosques de Madrid. 

Cómo responde o leitor diante 
do estímulo da noticia? 

Hai unha causa moi clara: Egin 
non é un periódico normal para o 
leitor de Egin, senón algo seu . Se 
desaparecese. volvería ser criado 
pala mesma xente. Ademais nós 
non tacemos manipulación, cando 
Egin dá unha notícia, amigos e ini
migos, saben que é a versión clara, 
iso produce unha resposta na socie
dade. Se Egin di que unha manifes
tación .habia duas mil persoas é que 
hab1a duas mil , porque nós contá
molas. 

Hai outra característica: ternos o 
poder de facer público 6l que acorre, 
pero tamén de minimizar o que aco
rre. Se hai unha gran mobilización 
popular e Egin non é capaz demos
trala tal cal é, somos o principal ini
migo desa loita, porque a minimiza
mos. Somos conscientes diso, pero 
ainda asi tennos acorrido. Pero a 
nasa gran aportación é a visión glo
bal que o meio dá de Euskadi. 

Non será Egin moi radical no po
lítico e non tanto no cultural e no 
social? Porque non fan xornalismo 
de investigación? 

Non entendo moi ben o radical no 
político e non no cultural ou no so
cial; penso que non se pode ser 
unha cousa sen a outra. Ademais, 
non me gesta a p~labra radical, pois 
até a .empregan os partidos da direi
ta ... pero· asi e todo pode ser posí
bel, pois Egin quer ser mostra ·e ex
presión do que acorre e, se cadra, 
o movimento que se produce en 
Euskadi dá a impresión de ser radi
cal no plano -político nacionaiista e 
PQl:la parécer que no social as loitas 
son menos de esquerdas. Non creo 
que sexa así, todo o contrário. As 

· ~titudes de esquerda son tanto máis 
a _esquerda canto máis ·fagan finca
pe en construir, os que están na di
rección que o povo marca. Pode se( 
unha circunstáncia de como se está 
producindo o movimento pop.ularr 
en Euskadi e que Egin dá resposta 
a todo iso. Pero hai unha causa: as 
·Páxinas de laboral de Egin son algo 
dif~rente . . 
~ posíbel que nos falten plumas 

suf1c1entemente significadas para 
aportar ao proceso cultural e -social 
do noso país. É certo que non te
rnos meios para facer un xornatismo 
de investigación; raramente pode
rnos plantexar a fqndo un periodis
mo que crie fitos. E parte do proce
so de crecirnento desta casa. 

.Pri~éiro . tem.os' qu~ cu~prir a 
Pnrne1ra misión: estar ao lado, an
tes e detr~s do que, realmente, a 
xente esta facendo neste povo. 
~ue os_ ~ornalistas estexan aó pé 
a not1c1a e que saiban contala 

corn~ é co c~lor que se produce. · 

áxéncias para realizar a informa
ci.ón estatal do mundo. 

O . monopóli.o é clarísimo polo 
que, dalgunha maneira, ternos que 
traballar coa imformación mediati
zada que nos chega. A nosa limita
ción de meios non nos permite ter 
olios e ouvidos próprios onde se 
necesitan. En todo caso hai outras 
axéncias máis cercanas. Tratamos 
tamén de evitar os intermediários. 
Somos conscientes de que é un 
dos nosos tendóns de Aquiles a 
mellorar, pois ás veces non acerta~ 
mos nos plantexamentos. 
, Todo meio recebe presións. De 
que lado rec~be Egin as máis for
tes? 

~ Hai unha clarísima: a presíón le
gal estatuida, a· Lei C!ntiterrorista 
pola que case todo pode ser apo
loxia, tanto do terrorismo como de 
ideas qL,Je non cadrén na constitu
ción. Neste Setembro levamos 
unha citación cada día, algunha 
tan estraña como foi un artigo de 
Peixoto que non pudo sair no -
"Pais" porque non tivo . sítio. Se 
non chegase iso, todo o mundo 
coñees a presión policial sobre to
dos aqueles que pensamos por 
nós mesmos. Asi hai un límite na 
opinión e, de certo, hai unha auto
censura pululando pola casa. En 
todo caso ternos un tema moi cla
ro, somos unha empresa nada 
para servir, e servir é o máis lonxe 
de ocultar. Non só de informar o 
que pasa senón dende todos os 
ángulos que pasa e as opínións 
que producen eses, feitos. Deben 
de utilizar a prudéncia, unha pru
déncia intelixente, pero sempre 
desde unha atitude de servício. 

Éstán sacando agora edicións 
especiais para as comarcas. Po
deria explicarnos este proxecto? 

Fixemós un esforzo económico 
moi grande, por unha vez sen ter 
que pedir á xente do povo, investi
mos case 150 millóns _de pesetas 
no melloramento tecnolóxico co fin 
de potenciar a nosa capacidade de 
traballo~ Con outro fin claro, mello
rar as páxinas de Euskadi. 

Pero, ademais, nun inquérito que 
fixemos, os nosos leitores e os non 
leitores, o primeiro que nos pedian 
era que míllorásemos a informa
ción local. Así adecuamos a nosa 
estrutura para ser capaces de fa
cer unha información que irnos ca
lificar como información comarcal ; 
de potenciación da vida das co
marcas. Non para que non teña sí
tio o nacional , senón que cada vez 
que un povo e unha comarca teñan 
un feito , teñamos a visión cercana 
dun xornalista que :.. está vivindo 
nesa zona de maneira que axuste
mos mellar o trato e o tempo desa 
noticia. 

Pero, ademais, hai outras notí
cias pequenas ou de ámbito moi 
comarcal? 

Pensábamos que había unha 
parte de loita e dos esforzos da loi
ta popular que non estaba -senda 
coberta polo noso xornal e estaba 
sendo escondida por outros meios. 
Decidimm: facer unha infon nación 
comarcal que tivera unhas caracte
rísticas moi específicas: que se li
mitara a facer aquilo que tivera ca
rácter comarcal e ·que ademais 
fose unha. axuda para tratalo moi 
ben na idea nacional do xornal; o 
que, esa información que tivera 
unha liña muí definida através da 
que se putJera coñecer a liña de 
actuación de cada un dos grupos 
e que tiveran cabida constante os 
diversos movimentos dos nosos 
povos asi como o que fari os dis- · 
tintos grupos políticos. Ademais 
ser capaces de seguir a vida de
portiva, cultural e artística da nosa 
comarca. Tentamos, en resumo, 
potenciar a vida das comarcas ao 
tempo que enriquecemos o perió

. dico globalmente. Q 
A.EYRE 

NESTE 
SETEMBRO 

LEVAMOS UNHA 
CITACIÓN . 

XUDICIAb CADA· 
DIA 

Egin, algo máis cun diário . 
O 29 de Setembro de 1977 vía a 
luz o di.ário Egin. O proceso de 
xestación foi longo, anos e anos, 
máis de médio século, acarician
do a ideá, ollando a necesidade 
dun diário nacionalista e popular. 

No alumeamento. interviñeron 
de maneira decisiva os movimen
tos populares. Nasceu e medrou 
coa participación de máis de 30 
mil canta-partícipes, e, dez anos 
despois xa é capaz de ~erar o~ 
recursos necesários para a . sua . 
expansión. Eses miles de accio
nistas seguen a guiar os seus pa
sos. Cento cuarenta e cinco ·per
soas, eleitas por zon~s xeográfi· 
cas e por grupos, forman a asam-. 
blea de Fundadores, o máximo 
órgao directivo. 

Esta asamblea elexe a outros 
dous· consellos, formados por 11 

' persoas cada un: o de Adminis
tración, presidido desde 19~2 por 
José Luis Elkoro, que atende so
bretodo a cuestión económica; · e 
o de fundadores, presidido, des
de igual data, por Ramón Uranga, 
que supervisa os contidos dos 
produtos. . 

Hai un terceiro Consello, com
posto por seis persoas eleit<?s en:. 
fre os membros dos organismos 
antes citados, denomínase Con
sello Permanente. Os seus mem
bros son, desde 1984 José Luis 
Elkoro, Ramón Uranga, Jokin Go
rostidi, l_sidoro Murga, Patxo Mur-' 
ga e Rafa Diez. . 

b seu camiñar non está isento 

de dificuldádes. Ao come;z,o habia 
até dúbidas de cal seria o vieir<> 
que debia elexer C! neófito. Houb~ 
folgas na redaccion_en 1978 e lo_i
tas por guialo. Ao fin o povo pu
xose á frente e unha campaña de 
ampliación de capital marcou a 
-senda, a seguir, lonxe do refor-

. mismo como pretendían alguns. 
Por ela camiñou até agora, sor
teando atrancos e burlando inimi
gos. lnimigos fortes; ~on ódio_s 
mortais que levaron -ate o asas1-
nato dunha persoa que, sen dúbi
da como nengunha, ~islum~~aba 
o futuro esperanzador que tina o 
proxecto e que, para conseguilo, 
puxo todo o seu empeño: Javier 
Galdeano, morto polos GAL. 

- O poder estabelecido intentou 
tamén en .varias ocasións o ani
quilamento dese inimigo incómo
do (máis incomodo canto máis 
medr.a). O ·certificado de defun
ción (Leí de Defensa da Constitu
ción) está Jeito. O poder presiona 
con man de ferro forxado nos far- · 
n.os do franquismo; directores, re
dactores, traballadores en xeral 
están sofrendo as· represálias . . 
-Houbo momentos en que estas 
persoas casE'f ti.ñan que viver n~ 
-clandestinidade; hoxe, cando ha1 
un control e . algun redactor cai 
nel sempre dirá, invariabelment~. 
que "é de deportes"; pero os c1-
dadáns teñen o seu m~todo e 
calquer noticia que haxa sempre 
hai alguén que diga: "hai que 
chamar a Eqin". 

·SOOllDADl/13 

Houbo múltiples ameazas, 
bombas, acídeñtes desgraciados 
que s~garon a vida. de máis du~
ha dúcia de traballadors; e un 
golpe de estado efectivo nas 

· .suas consecuéncias (Egin sabe 
como poucos desta efectividade) 
que non i.mpediron que día a ciia 
(pésie ao medo léxico que o 23-F 
soportaron todos e cada un dos 
traballadores, até facer 4 edicións 
sen que nengun abandonase o 
seu pesto) Egin reflexa unha reali
dade social, comunicándose (~o 
sentido exacto de dobre 'direc
ción da información) co povo. 

Porque Egin é, diante de todo, 
un periódico, case como calqu~r 
outro, que se mov~ na econom1a 
de- mercado (e as relacións em
j::>resariais son idénticas ás de cal
quer outra empr~sa, a non ser 
que hai traballadores que forman 
parte dos órgaos de djrección e· 
que as diferéncias entre os sal.~
rios só sori 2-1, pois o que mais 
cobra non chega ás 200.000 pe
setas e o que menos anda perto 
das 100 mil). . 

Pero é tamén algo máis que un 
.diário, é a necesidade (que leva a 
que cando unhas comarcas de- · 
mandan máis información, orga
nicen a: maneira de sacar unhas 
edicións comarcais, s'en gasto al
gun para o xornal) o refle~o d~n 
povo; a imaxe dunha nac1on fe1ta 

·información: Egin son dez anos 
de fealidatie liberadora. 
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. A reforma da asisténciá psiqüiát~ca (1) , 

A LEI DE OFERTA E DEMANDA ENTRA NOS MANJCÓMIOS-
RAMÓN MUNCHARAZ 

En 1976 F. Guattari ,advertia aos 
traballadores· da Saúde Mental 
do Estado español, asistentes 
ás xuntanzas de Réseau lnter
national de Alternative a Psichia
trie, (R.l.A.P.), do perigo de re:
producir, nun· novo contexto po
lítico.as mesmas contradicións 
das cales adoecera a planifica-. 
ción da asisténcia psiquiátrica 
duran'te o réxime franquista. . 

Nese mesmo ano, en Manri
heim, un comité de expertos da 
O.M.S. publicaba un documento 
onde se descalificaba ás unida-

. des psiquiátricas dos hospitais' 
xerais para dar cobertura á de
manda asistencial das suas 
áreas ou sectores. Oeste xéito, 
en paises como .Dinamarca, qve 
empezaron plans de actuación 
comunitários, non só non se 
conqueriu disminuir o número 
dt; leitos psiquiátricos · senón, 
que pala contra, apesar do gran 
despregue de, recursos po'stos 
en funcionamento, medraron· as 
demandas de internamento e 
consultas extra-hospitalárias, 
(cuestión que se pode facer ex
tensiva ~o resto dos países da 
C.E.E.). 

Nas posteriores xuntanzas de 
Roma (1984) ·e Brémen (1985) 
do R.l.A.P. denunciábase o fra
caso e contradicións das refor
mas levadas a cabo nos países 

1 europeus nos .: seus princípios 
bási<;;os, a saber:, 

a) Persisténcia, (apesar da 
posta en funcionamentp de dis
positivos asistenciais comunitá-

' rios e sectorizados), dos níveis 
de institucionalización manico
mial. (Perto dun millóns de 
doentes psíquicos están inter
nados nos manicómios dos paí-

- ses da C.E.E.). 1 · · 
b) lsto acontece -en países 

. moi dotados de, recursos, da 
posta en funcionamento de s'er
vizos sociais, de medidas reabi
litadoras e de reinserción social. 
Asi por exemplo en ' Fráncia, 
país que dispón desde 1960 
dun plan de asisténcia psiquiá
trica sectorizado e .comunitário · 
(moi semellante nos seus ·as
pectos técnicos aá que se pre
tende implantar no Estado espa
ñol), constáfase, -desde o año 
1976, o medre do burocratismo 
·e tecnificación asi como a pro
gresiva ~upeditación dos pla~s 
de reforma aos intereses dunha 
élite de especialistas e rn...odel_o 
médico .oficial, or:ide o marcq 
hospitalário cada vez é máis- o 

. centro da asisténcia ªº mesmo 
tempo que sé privattza todo o 
sector extra-hospitálario, conse
cuéncia da política de "aforro" 
do governo, nos sectoré$ públi-
cos. . 

c) A incorporación do subsec
tor Saúde Mental ás políticas 
sanitárias XE?rais (unha medida 
aparentemente desmarxinaliza
dora), supuxo en realidade a 
masiva psiquiatrización e medi
c;:alización dos prob.lemas de 
saúde mental. O desprazamento 
selectivo dos internamentos psi
quiátricos aos hospitais xerais 
produce unha "remanicomializa
ción" dos manicómios cada vez 
máis dedicados a facerse car-go 
dos internamentos involuntários 

·e ·xudiciais. Doutr.a banda, o 
marco -do hospital xeral manico
mialízase progresivamente bai
xo o modelo médico. 

A asisténcia psiquiátrica, 
planificada á marxe do contexto 

- social e necesidades das clases 
populares, segue a ser un vasto 
sistema de racionalización, mix
tificación e agachamento das 
contradicións sociais e políticas 

. e os novos esp~cigs de actua
ción "comunitários" non son 

Desde a promulgación da Lei· Xeral de Sanidade·, puxéron~e en funcionamento algunhas 
medidas da poi ítica estatal para a Asisténcia Psiquiátrica. na Gal iza~ Este sector da 

Sanidade, histori~amente abandoado, vai· ser "reformado" segundo uns critérios que 0 1 

autor considera "alleos á realidade sócio-sanitáriél est.atal e, fion digamos xa, galega". 
Nesta primeira parte do trabállo analísanse os procesos de reforma nos países · · 

. industrializados que dispoñen de sistemas sanitários que incluen á Saúde Mental como 
unha prestación máis·. Desde unha perspectiva política os procesos de reforma serian 

c0incidentes coas condicións impostas polo capi~alismo. Nunha segunda Pélrte 
abordarase específicamente o caso da Galiza. 

máis que sofisticados e máis 
subtis sistema~ de exclusión e/ 
ol:l .control da desviación. 

Estes feitos acontecen en paí
ses como lnglaterra:.(onde a Leí 
de Saúde Mental data de 1959) 
ou Fráncia e Bélxica, cuxas re
fórmas psiquiátricas .pectoriza
das e comunitárias foron lexisla
das en 1960. 

. ITÁLIA ~EN MANICÓMIOS 

Pepe Carreiro 

Mental Health Cer:iters, 1963), e rio eido asistencial e sócio-labo-
qúe nestes momentos está to- ral · 
talmente desmantelada e recon- Non "toGando" máis que su-

. vertida aos intereses dos sector perficialmente os manicómios, 
privado como 0 resto da Sani- promovendo neles simples re-
dade federal. Oompañias asegu- formas estruturais, mantendo a 
radoras privadas coma "Blue rede psiquiátrica privada e dele-
Cross" e·"Blue Shield" chegan a gando en patronatos, entes lo-
dar cobert;ura a plans de actua- cais e organizacións cidadáns 
ción "comur:iitária". Multinacio- as problemáticas máis marxi-
nais hospitalárias . ("Humana"; - nais, que inciden e prevalecen 
"Hospital Corporative of Ameri- maioritariame·nte nas clases po-
cá"; "American Medica! Interna- pulares, (alcoolismo, drogó-de-

Pódese diéer que· a exceición tional") repártense os beneficios pendéncias, minusválidos, ter-
europea a representa ltália, país da ''. indústria." hospitalária men:- · . ceira idade, nenos deficientes, 
onde o proceso de loita anti-ins- tres máis dun 16% dos fondos etc.), o sistema evita ter que im-
titucional. levou á clausura da federais dedicados á Sanidade plementar economicamente · o 
prática _ totalidade dos manicó-. desvíanse a Defensa, reducese subsector Saúde Mental e máis 
mios. A experiéncia italiana de- en 29 millóns de dólares a súb- estabilízao laboral e corporati-
mostra que unha sociedade sen vención de Medicaid e conxéla- vamente. 

. manicómios é .posíbel incluso.en se a de Medicare. A aberración 2.- Estabelécese un novo or-
'.condicións de ambigüidade pb- do· sistema capitalista extendida denamento psiquiátrico no cal 
lítica cando a base social, as á Sanidade é tal que a "partid- os conceitos de "prevención", 
clases populares ,e os próprios pación dos usuários" na planifi- "asistencia" e "reabilitación" es-
afectados participan activame_n- cacióJl e control do sistema co- tán condicionados á ideoloxia 
te na dinámica de cámbio. rr:iunitário . supón, comó "candi- produtivista e reparadora do 

Os manicómios foron aboli- tione sine qua non", o pago dó modelo médico, caindo no. me-
dos legalmente en ltália, cando correspondente "plus" na póliza canismo da "oferta" e "libre 
o peche dos manicómios esta- ~ do seguro. mercado" imposto polas contra-
tais wa xa un feíto consumado, Coma consecuéncia directa dic.ióris das políticas económi-
no 1978, (Gaceta da República desta concepción da Sanidade, cas dos ·países cun capítalismo 
Italiana, maio/1978, lei 180). Ac-. a asisténcia psiquiátrica pú.blica máis avanzado, e para cal xa 
tualmente existe unha nova ten- nos U.S.A. está limitada á que non serve un sistema asistencial 
déncia á institucionalización, se ·presta·nos monstruosos ma- baseado no desprestixadÓ ma-
producida pola política eco.nó- · nicómios estatais. nicómio. _ 
mica do Governo · italiano que Tras a sua aparente diversida- E, paradoxicamente, a enor-
"recorta" as financiacións a de, as reformas psiquiátricas me "montaxe" das reformas co
Saúde Mental, base fundamen- dos países industrializados na · munitárias continua grácias á 
tal para- manter as alternativas órbita do capitalismo, teñen _un- perpetuación dos asilos e mani
ao manicómio. Pero en calquer has carácteristicas comuns que · cómios, dos ghettos para alcoó-

, caso pártese dunha realidade por suposto son ·extensivas á licos e toxicómanos, dos orfeli-
distirita. ~ propiciada actualmente no Esta- natos, das "aulas" e centros de 

Nos U.S.A, como consecuén- do español: educ;;ación especial, e toda cas-
cia da política monetarista do 1 _.,- Renúncia ás reformas en te de gabinetes psico-pedagóxi-
actual Governo, recortáronse profundidade . dos sectores pú- cos nos cales se agacha; raci9-
drasticamente os fondos fede- blicos, · chamados· "improduti- naliza e mixtifica a profunda 
rais para o mantimento ·da rede vos '.', dos cales o da' Saúde contradiCión dun - sistema que. 
asistencial comur:iitária~ posta Mental foi sempre dos máis cos- endexamais poderá tratar todas 
en funcionamento pola Adminis- tosos tanto no económico coma as doéncias que produce. Son 
tración Kennedy, (Community pola sua co~flitividade potencial · precisarnente os internos · e 

doentes destas institucións os 
que van~ "fin.~nciar", a costa da 
s~a marxmac1on e exclusión so
cial, a actual reforma psiquiátri
ca estatal. 

O CAS01 ESPAÑOL 

~o Estado español a áctual re
forma da asisténcia psiquiátr-ica 
(na liña dos.países da e.E.E. có~ 
mentada máis enriba), ven de
terminada, segundo o noso cri- . 
tério, por dous obxectivos priori
tários do actual Governo do 
P-.S.O.E.: O primeiro baseáse na 
necesidade do sistema de con
trolar politicamente a reforma 
estatal da sanidade (e, polo 
mesmo da Saúáe Mental), ao 
mesmo tempo que ase~ura o 
control institucional .. periférico" 
através do "marco autonómico'' 

1 transformado, dete xeito, en 
mero instrumento xestor da po
lítica sanitária estatal. 

Un segundo obxectivo, inter-· 
dependente co anterior, seria o 
de axustar a reforma psiquiátri
ca á política económica xeral do 
Governo o'nde os servizos públi
cos e sectores "improdutivos" 
están a sofrer procesos de re
conversión e recortes sistemáti
cos das subvencións estatais. 
Este feito é o determinante do 
sentido que o P.S.O.E. dá á súa 
política sanitária desde 1982, 
cando a Secretaria de Acción 
Social asume o modelo de plan
ificación elaborado polo INSAM 
e publica "Bases para unha polí'
tica sanitária en Saúde Mental", 
(documento básico para enten
der o actual proceso de refor
ma). Neste documento renún
ciase aos plans de reforma psi
quiátrica en profundidade dos 
hospitais psiquiátricos e dos 
.sectores máis msirxinados da 
Saúde Mental. Optase, pala 
contra, por un modelo centralis
ta, altamente tecnocratizado, di
rixido por especialistas e á ma
rxe dos usuários. 1 

Un aspecto tan importante 
como os anteriores, (ainda que 
noutro nivel), foi dotará reforma 
psiquiátrica, en si mesma, dun 
mínimo de "credibilidade" teóri
ca e técnica, dada a impresen
tabilidade dos documentos ela
borados previamente polo 
PSOE. 

A tal fin críase en 1984 a Co
misión Ministerial para a Refor
ma Psiquiátrica que publica o 
seu Informe en Abril de 1985 e 
que ven ser algo asi coma o 
"catecismo" para inxertar os 
plans de reforma estatais nas 
"comunidades autónomas" (fun
ción. que na Galiza estáse a fa
cer pola Comisión Galega da 
Saúde Mental desde o mes de 
F~breiro pola 1986). 

As repr9ducións, no naso 
país, da aplicación do plan esta
tal de reforma psiquiátrica mere
cen unha análise pormenorizada 
e específica pero, -en calquer 
caso, pódese antecipar que non 
vai mudar substancialmente a 
actual situación de abandono, 
regresióri e tercelromundismo 
do sector e cos homes e mulle
res que financiarán . a reform.a . 
psquiátrica do P.S.O.E. na Gall
za ten nomes e apelidos: s~n 
nen máis nen menos ·que os in- .' 
ternados de Conxo, Castro, 
Toén e o Rebullón, os vellos dos 
asilos das "hermanitas . de . los 
pobres", os nenos dos o~ellna-, 

' tos e coléxios de "educac1on es
.pedal"·, os minusválidos das 
clases de . marxinados/as gale
gas para os cales non semellan 
estar feítas as "reformas"· 11 

. ·Ramón Munctiaraz é 
Psiquiatra do Centro -d~ 
Saúde Mental do INSA 
LUD en Lugo. 
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o cuarto domingo de·,outubro,_Qrimeiro dia hábil · 

Só se poderá cazar lebr~ na província de. ~ ... •XJO 
Na próxima tempada os dias 
hábeis sinalados para a prácti
ca da caza menor son os com
prendidos entre o cua_rto do
mingo de Outub.ro e ~ seis de . 

1 Xaneiro, ambos 1nclus1ve. 
Desde o el!arto domingo de 

Outubro até o primeiro domin
go de Febreiro poderase prati
car a caza de aves acuáticas e 
arcea en lagoas, embalses e li
toral. 

Autorízanse as batidas ao 
raposo nas provincias de A 
Coruña, Ourense e Pontevedra 
até o primeiro domingo de Fe
breiro, mentres .que en Lugo o 
prazo esténdese até o último 
domingo dese mes. 

A caza da lebre queda proi-

...... . 

bida agás na província de 
Lugo. . ;,.. · 
· Constitúense en refúxios de 

caza os embalses de Cecebre . 
e Sabón; os montes de Marco 
da Curra, o Veral;. Paramedela 
e Bibei. ffI. - __ _ ,_..,.-__... 

O lobo pode matarse sem- ,;_ · ~~~ J 

pre que antes ti"'.ese causado . _¡.~ . 1 
danos. · [~ ,. 

Estas medidas tom·adas · · -~ ) . 
polo Comité Galega de· Caza e L--,.--- ---"'-'--.----''--------"-+..,.~,.__--' _ __:____::.......:;::::.--,.--J 

a Dirección Xeral do Forestal e É de criticar taméri -o qua a - as-catm:províncias; só na ver-
Meio Ambiente preocupan a regulación ain_9a se ·sigc;t· a fa- ·tente po.- leste se -poda tazar a 
alguns cazadores sobretodo .. _ cer por províncias, esqueoenr: lebre-. ·,-Até neste- aspecto se 
da província de. Lug·o que te- · do as comarcas natu'rais que bota en falta urxentemente 
men unha avalancha de esco- son as que determinan a cli ::- unha verdádeira -. reorganiza-
petas foráneas á busca da le- matoloxia e a fauna. Como se ción da Galiza que non acaban 
bre que non se poderá abatir entende que, por ~XelTJplq na de acometer. 
noutros lugares. Serr~ do .Faro, na que confluen Os -ecoloxistas, pola sua 

K g.ora, ~n El, Corte Inglés, 
todo o espíritu e a máxia dos 
lonxanos mercados orientais. 

· Os seus xerros centenários, a 
delicadeza dos seus marfins e 
porcelanas, as exquisitas 
mantelarias bordadas, os· seus 
mil e un detalles en bisuteria e 
complementos ... 
Auténticas maravillas que están 
agora ao seu alcance nos 
nosos Mercados de. Ociente 

. ' 
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banda, levan tempo reclaman
do unha viéda_ dalguns aÁos, 

· ~obretodo ' nalgurihel:& espé
cies, pois é sabido que en cer
tas · zonas, hoxe por hoxe, o 
coello aumentou de maneira 
considerábel. Tamén reélaman 
máis refúxios que non-fÓron to
mados en conta, como é o 
caso da foz do Miño. . 

Esta normativa aparece ta
mén -bastante arbitrária no 
caso da batida a unha espécie 
protexida como é o lobo. Can~ 
do se considera que fan dano? 
Terá que esperar o · labrego 
que· lle mate a ovella? Sabido 
é que ·os nosos · campesiños · 
cada vez qué ven o lobo,--ven 
o dano con el: o 

O C01ta-
,. 

pasase 
a~_ galego 

·-: 4'-• 

' lmport~mte decisión a tomada 
po!:l directiva do A.C. Celta de 

· Vigó ao acordar que, daqui en 
diante, o idioma oficial do clube 

· será o galegó. Consecuerrt:emen
te as notas oficiais, as .declara
cións tamén ofitiais (esperemos 
que tamén cando tale o seu pre
sidente ou outros directivos) e a 
megafonía do estádio de Bala:í
dos, usarán exclusivamente o 
noso idioma como veículo de co
municación . 

Sen dúbida vai ser esta postu
ra mui -beneficiosa tanto para a 
normalización lingüística plena 
como para o próprio clube que 
a.cada así un áff!bito , máis \gale
go, sobretodo cando se disparan 
os enfrentamentos localistas. · 
- De sempre o Celta foi conside

rado como a equipa máis gale
guista, ainda qu~ a traxectória 
dos últimos anos non avaliase. 

· para nada e·sta condición . 
Este paso político ven dado en 

certa maneira para congraciarse 
con alguns sectores cidadáns 
que ollan como se está a insuflar 
diñeiro público a · unha entidade 
privada como é o Celta. As pro
postas do PSG-EG no concello 
no sentido de pedir contas claras 

- e explicación, que levaron logo a 
unha entrevista de ··Camilo No
gueira cos máximos dignatários 
celestes forori o detonante de.sta 
decisión. 

Asi e todo, que .sexa 61igna de 
elóxio e que debera ser seguida . 
por outros clubes galegas que 
non queiran camiñar. como viñe
ron . facendo anos. e anos, de 

._ costas ao povo e a marcha natu
ral da história (o elóxio ben polo 
raro que resulta. non porque non 
sexa normal o ,adoptar a · deci
sión, pero aqui. ·algunhas veces. 
o normal convértese en virtude) 
non quer dicer que se esqueza a 
sua condición de empresa de es- . 

- · pectáculos. ainda que non teña 
ánimo de lucro algun como se · 
recolle nas escrituras legáis dos 
clubes. Por iso. hai que seguir vi
xiando e pedindo que os cartas ' 
públicos se invistan en beneficio 
dll maioria dos crdaciáns. Tam
pouco quer dicer isto que non s<~ 
pode <Ípoiar ao CPlta descfo o 
Concello . Pt)ro ll ar pno11cÜd(?s. 

· f orr11;1s t~ xerto de f.acelo . 
'PUCHEIRO 
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., contos non enchen 

O aparato 
X.X. PIÑEIRO éOCHÓN 

S erían · xa máis da doce 
da . noite · e· moitos dos 
membros da supra

coalición deixaran a cea a mé-
. dias. Lentamente forori sentan
, do e o que tiña que talar, falou. 

-Como todos sabedes, vai 
sendo hora de rematar con 
tanto rexoubeo, con tanta es
peculación sen· fundjlrilento 
sobre . as persoas que han de 
ser- nomeadas para .os novos , 
altos cargos da Administra
ción. Moita tinta se ten vertido 
en-facer cábalas que non levan 
a pí;lrte nengunha e como, por 
outra banda, todos sabemos 
que, ainda que nos reuníse
mos mil anos, nengun ia estar 
de- acordo con neng1tm, velai, 
que estanios todos xufitos 

·para dar a coñecer o sistema 
máis avanzado e máis científi
co que ninguén poida imaxi-. 

-narse. 
Os convocados gardaron un 

difícil sil'énciu. No fondo da 
sala uns homiños alleos á xun
tanza aquela paredan darlle 
.corda a un grande aparato. Fa-1 
· lou o que ía para voceiro ofi
cial: 

-Tempo levou, _e moitos 
cartas, · pero. este · completo 
programa in(ormático que nos 
mandan de Madrid foi feito no 
extranxeiro especialmente 
para nós; permite non sómente 
facer un reparto equilibrado de 
carteiras -· é.ntr~ todos os pac
tan.tes, senón famén, con só 

.... introducir os dados adecua
dos, ter nomeado directamen
te e dun xeito científicó a di
rectores xerais, xefes ·de de
partamento e negociado e 'asi 

sucesivamente todo o organi
grama do .novo goberno con
somentes premer nun botonci-
ño. -

Acendeuse · unha pantalla. 
Os expertos axustaban a me
mória do ordenador. Os con
vocados contiñan a respiración 
conscientes de que algo ex
traordinário ia suceder. · -

-bue. ninguén pense que 
hai erros ou se esquecen da
dos. Sen ir máis lonxe, sabe
mos , que a máquina l;)abe .na 
sua memória que o que- vai ser 
titular de peséa gasta de coller · 
calamares ao. curricán, e o que 

vai levar a carteira de sanidade 
fixo un cürsiño de salvamento 
e socorrismo. Non hai ·trampa 
nen cartón, señores. E xa sen 

• máis, irnos· coñecér o primeiro 
góberno do mundo nomeado 
por ordenador. 

E como se acabasen de sair 
as. notas da convocatória de 
Setembro, os membros da su
pra-coalición fóronse ache
gando ao aparato aquel que ia 
sacando unha grande língua 
de papel informatizado. Era 
case a unha da mañá e forá 
caía água a chuzos. O novo 
goberno estaba formado. · í l 

N'· ... 1?1 24 oL· s~1·E~o~ TEBBA ·-·~- L.L M8ROü()¡9g7 

~¡\..:-

Elóx·io da errata 
Na 'vida noo hai nada que se re
solva de maneira estrictamente 
científica, exacta ou matemática 
·e .isto é debido a que existeo 
variabeis como o error e o azar. · 

O escritor que escribe un arti
go sabe interpretar con naturali- · 
dade todas as incleméncias e as 
surpresas que circundan e moi
tas veces alteran o seu traballo. 
Un parto imprevisto, un autobús 
que non se alcanza, unha visita 
inesperada e pelma, un neno que 

·de supeto utiliza fatalmente o fó
lio recén parido para os seus xo
gos inmundos, a luz que se vai e 
bota a perder o traballo de duas 
horas no o:denador. Este é o pan 
de cada dra de todo ser humán 
sexa cal sexa a faceta na que s~ 
desenvolva. · 

No caso dos escritores ou dos 
colaboradores de xornais a exis
téncia do azar entorno 'ao seu 
traballo é tomada moitas veces 
como impulso criativo . Garcia 
Márquez, Benedetti, Vargas Llo
sa ou, hai pouco máis dunha se
mana, Josep Vicent-Marqués, no 
dominical de El País, aproveitan 
o seu anecdotário persoal sobre 
o caso, para facer glosa ·orixinal 
e humorística. 

Quen pode despreciar 0 bon 
momento pasado ao redor dun
ha. e~rat'.=1, do comentári.o da sua 
presencrq, sempre por surpresa 
ben ou mal inter:1c~o'nada, como 
se. unha man anonrma, pero po
su1d~ra de vontade, se adicase a 
manipular na sombra os escritos 
de cada un? Dos "duendes das 
imprentas" talan os vellos e sá
bios ,traballfi~ores ~estes luga
res. E_ a _maxra do imprevisto, a 
luz crrtatrva do que ninguén es
pera e que doutra forma non te
ria acollid_a en luga~es onde pri
man as le1s da mecanica e da or
ganización. 

Non son poucas as ocasións 
nas que a história nos fala de 
des<:ubrim~n~os científicos pro
ducidos gracias a un erro inicial. 
As veces o camiño que se come
za e~uivocado acaba por levar
nos ~- verdade. Algunha hipótese 
certerra non se lle teria ocurrido 
aos estudiosos sen a axuda dun 
erro primeiro ou da casualidade. 

Por que entón, a que é debido 
ese afán exterminador contra as 
erratas? Por que especial razón 
as páxinas impresas non teñen 
direito a ser visitadas pola má
~a? r 
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A Caixa de Vigo continua axl!dándolle a rnant~rsc a llotc 
Compre un harrn "Ou dcixe novp o 4~1e xa ten . Instale 
modernas equipas de navegaciún. Apmvisiúnese para a · 
prúxima marea ou. sinxclamcntc. cncha os depósitos 

A Caixa de Vigo finúnciallo rna'> suas 
·novas Líneas de crédito 
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N Mostra de Teatro Cómico e Festivo c,le Cangas . 
. . / . . . ,_ 

Humor e acertos cun · presuposto de .risa 
Ai IV Mostra de Teatro 
Cómico e Festivo que v.en 
de celebrarse en Cangas na 
semana do 6 ao 13 de 
Setembro, amosou este. ano 
unha grande calidade e 
variedade de tendéncias. ou 
propostas teatrais; A mostra 
deu a un públic-0 entusiasta 
probas de que o cómicD non 
é sinal de caricatura fácil, · 
mais ao contrário motivo de 
investigación sutil para 
expresar paixóns humanas. 
É asi como a traxédia penetra nas 
nosas angúrias máis fondas, a co
média trócase en antídoto contra 
elas . Debemos, pois, fuxir dese 
costume de considerar ao cómico 
como fácil ou ·simples incontinén
cia de mandfbula. O cómico non 
é un laxante ainda que, ás veces, 
actue como tal . E a mostra amo
sounos e a grande riqueza do ele
mento cómico fe tivo, na sua 
e éncia, a través das distintas pro
postas teatrais que pudemos ver 
no cine Calvar de Cangas. 

A organización desta mostra 
debe ser considerada un éxito en 
todos os sentidos e cómpre felici
tar aos organizadores de Xiria 
que, por enriba dos atrancos de ter 
que habilitar un Ciñe en pésimas 
condición (o anterior onde se 
viña celebrando foi derrubado), de 
diñeiro, etc., ofereceunos unha 
mostra de interesante riqueza qu~ 
superou á do ano anterior. 

O pano érgue e o Domingo 6 
de Setembro a cargo do grupo 
Teatro Hordago de Vitoria, nado 
no ano 1983 coa obra Disparates 
imposibles. Montaxe esta basea
da en textos do Quixote e dirixida 
por unha muller de Vigo, Maribel 
González formada en Madrid, di
rectora da escala de Teatro muni
cipal de Albacete que de pois tra
ballará con di cípulos de Gro
towski coma Rena Mircka e Ry
zard Cieslak e achará no famo o 
método do autor de Cara de un 
teatro pobre , outra maneira de vi
ver e entender o teatro . E isto nó
tase en Di parates Imposibles 
onde a inve tigación o trabal lo 
dos actorc e trocan en pulo · vi
sible que no · acercan o mundo 
quixotcsco a e tián e o e pecta
dor recebe e ente en mái . ado
bios e onde tamén ·e fai verdade 
a concepción grotowskiana de que 
o teatro pode ex istir sen cenário , 
sen luces e ainda en text l{a que 

Celébrase en Ourense 

o actor é o único esencial no tea
tro. Esta é a. primeira proposta que 
cómpre destacar. e onde o cómico 
se toma en sutil e tenra pantasía. 

Caricatura simplista 

O luns actuou Teatro do Malbara
te de Santiago ·con "Xo_gos de Da
mas" de Anxel R. Ballesteros, 
que, pésie aos esforzos das actri
ces por actuar sen acentuación no 
xesto e á ' dificuldade de transfor
mismo. en distintos personaxes. 
que n~alizan as tres; observamo~ 
sen embargo unha obra caricatú
resca, cun tratamento das persona
xes simplista e como consecuén
cia dese tratamento do tema ou da 
caricatuara in extremis (ese revo
·Jucionário-mancista-nacionalista 
chamado Toto) resulta entón unha 
espécie de comedia chica, e mes
mo reaccionária pola banda ma
chista. 

Dentro das actuacións na rúa 
actuou o martes o grupo Al Limite 
de Madrid . Tres mulleres disfar
zadas dunha suposta Liga Antial
cohólica Santll Catalina invadiron 
as roas de -Cangas dispostas a 
queimar bares e •tabernas, profe
rindo todo tipo de maldicións e 
conxuros contra o pernicioso néc
tllr. E fa/ando, fa/ando, de quei
maF e escorrentar esa peste diábo
lica da bebida, remataron facendo 
unha queimada na Alameda e dcs
cubrindo, que, o alcohol purifica
do polo fume, trócase en elixir de
leitoso e sobre todo "puro " co que 
resultll ser o mellar remédio con
·tra o alcoholismo. Método intcrc
SaJ)te que lle evitará aos america-_ 
nos, nun futuro, comercializamos 
a caña de herbas light. Nós xa te
rnos a_ sol uci ón: light non , quei
mada. Nota pois festiva que con
tou coma sempre cun numeroso e 
agradecido público que se trocou 
por veces en improvisado actor. 

Camba/ea teatFo de Madrid 
apre entou E pectáculo. Este gru
po creado polo ano 1982 amosou 
un gran traballo de investigación 
actoral (na sutileza do xesto, do 
domínio da voz, corpo cte.) que 
tivo como re ultado unha gran in
terpretación. Unindo a isto unha 
boa cenografia, u público entra e 
ve ·e rodeado. dunha atmósfera 
vampiresca e de terror, momento -
en que os dous actores que encar
nan a Ricardo Cabanais e Conrado 
de Gracia, dous famosos científi
cos do terror, e dispoñcn a abrir, 
hoxe en Cangas , un misterioso ar
mário, último _legado do Harón 
Von Bruno. cstudoso dos poderes 

·Teatro do Malbarate de Santiago 
·ocultos, cando a fins do século 
XIX se dispuña a realizar o dcrra
deiro e máis importante experi
mento da súa vida. O mistério e a 
máxia en acción e os actores va
nos descobrindo en tempo retarda-

-do as dificuldades , perigos, xen
reiras profesionais, etc., de - tan 
misterioSa empresa. , 

. { 

Teatro Cabaret_ 
Dentro desa riqueza que caracteri
zou á Mostra o mércores o actor . 
de orixe arxentino Norberto Di 

-Giomo, presentourios 11n cspcctá- ; 
culo de teatro-cabaret /Je allá para 
acá. Teatro enfcitado de canto e 
baile, de plumas e traxes que .esta
bclece unha comunicación c~pon
tánea co púólico que tamén cantou 
e bailou con Di Giomo. Sobre 
todo o Achúchamc. achúchamc ... 

E do teatro -do baile e da can
ción pasamos ao teatro do texto, 
da palabra. Ao dia seguinte, xo- _ 
ves, polo grupo Gastci7. de Vito
ria, prc.sentousc Pareja abierta de 
Dario Fo e Franca Rame. Este -

, grupo criado en 1978, xa montou 
outra obra <le Fo Aqui non paga 
ninguén . "Pareja Abierta'' trata 
dunha parella que dcspois de vinte · 
anos de vida en comun, procura . 
unha saída a Í.mha convivéncia 
aborrecida abrindo a parella a no
vas rclacións e entón é cando aflo
ran as contradicións destes pro
gres do!:i sesenta, os ciúmes e- a 
posesión, problemas que se fon 
plenamente actuais_ En definitiva. 
un teatro no que a palabra (como 
en todo teatro de Fo) domina e iso 
esixe unhas cualidades de inter
pretación e transformismp impor
tantes. Destacar a actuación de 
Lucia Billatc e a capac!d!1de dos 

actores para que a mensaxe ideo-
- .lóxica q .ue ten a obra non fique en 

paródia. Asi creo que a dominante 
interpretación fcmínina (capacida
de actoral aparte) tenta comunicar 
o contido antimachista da obra. 

O ventes pola tarde na rua ac.:.-
. tuaron o colectivo de monifates, 
músiq~ e animación de- Vigo, 
.constituído ño verán.do 86 cunes
pectáculo infantil "A illa das sol
presas" ·que representaron para os 
nenos de Cariga.s . _ 

E pola noite chegou o grupo de 
teatro A Harr.aca de l ,isboa -para 
acentuar <>"éxito desta mostra. A 
-Barraca, que se aprescntou por 
priméira vez no Morra7.o nos ·r:n
contrós de .tcatrn dél Festival i nter
céltica cos "Policías·~ de Mrozek 
xa con grande éxito, simplesmc_n-

, te con--'..'0 _diabinho da mao fura
da" engaiolou. Este grupo ·nado 
no 1975 . ten producido muntaxes 

· tan importantes como o Ferniio 
mentes?. basada nas Pcrcgrina
~·óc.~ de _Femao Mendes Pinto., 
obra para o que o cantautor Fausto 
fixo a música: montaxcs coma 
Um dia na Capitál do hnpério ou 
os Policías de Mrozeck que tive~ 
mos ocasión de ver en Moaña . 

O diabinho da miio furnda · é 
unha obra de· tipo picaresco en 
versión e cscenación de Helder. 
Costa bascada na novela Obras do 
diabinho cla miio tiJrada. atribuída 
até hai pouco tempo ao comedió
.grafo Anton.io José da Silva. O 
diabinho cóntanos as aventuras 
dun pobre soldado dos tércios de 
1--:Jandes. eri tempos ~le Fdipc 11 , 
que abandonado ás incertezas da 
guerra, se dirixia a Lisboa e de éa
miño atc'lpase co diahinho e fai 
pacto con el. Asi, alravés deste 

II Congreso Internacional de Língua Galega-Portuguesa 
Desde o dia 23 até o 27 de Setemhro cclébranse en Ourense as 
scs ións do II Congreso Internacional de Língua Galego
Portuguesa, que écntra os seus debates. na normalización
lingüística e ao ·que asistan perto de cincocentas persoas de 
tc~dos os pais~s da área idiomática do galcgo-portugués. 

An'un~iadc1> xa desde hai vários 
meses cúmczaron as sé~ións do 
encontro internacional máis im- · 
portante que se celebra na Galiza 
sobre o noso idioma e ao que asis
ten relevantes persoalidades da so
ciolingüístiea lnternac.:ional. O 
Congreso afróntase por parte da 
Associac9m Galega da Língua 
(AGAL) sen nengyn subsídio ofi
c1~ l, e só coas aportacións cconó-

· m1cas da Universidadc Galega 
( 100 .,OOO pta . J e a Fundac;ao Gul
bcnk 1an ademáis 'ele pequen as axu
das de diversas entidades flnan
ciciras (Caixa Ourc nsc, Caixa Ru
ral). polo que o cu-.tc.: total do .con
grcst» será - cubc.:rto mediante.: as 
cuotas .Jo-. participantes, até com
pletar o-. perto <le tres mill6n-. e 

m-édio . <le pesetas orza111c.ntados 
pola comisión organizadora. Ta
mén prestan a sua colaboración o 
Ministério de Educación do Hras'il 
e a Secretaria de Estado de Cultu
ra da República Popular de Ango
la 

A extensa participación e a 
variada temática .que se aborda 
obrigou a cstabelccer tres áreas te
máticas: "Língua e Sociedade", 
"Língua e Teoria Lingüística" e 
"Língua - c.: texto Lit.erário". Na 
primcira <lc.stas ·áreas están per
soas como Osear l .ópe~. Xavic.:r 

- Alcal.á. Tx illar<legi, Ri~arµo Car
valho .Calero. Piíar Garcia Negro. 
Viccnt Pitarch, ·'Francisco Rcidrí
"llC7 - P.irc.:-. l .aranjc.:ira .. Vilhar 
l '.rilh~i ... . c.: participa -Yvo Jd Pee.:-

Carvalho Calero nunha ·intervenc.ión durante o 1 Congreso 

rc.:rs. rcprescntantct. do Consc.:llo de.: l llúlan~la- Un cxemplo para a lín-
·Eurúpa que dc.:-.cnrolará o tema ' 'A · ,l!lla ,l!alpgo-portuguesa"". Na scl:-
uniún Ja ·língua neerlandesa da l·iún de "l.íngua e "lblria linguís-
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infeliz ex soldado Peralta qm:r 
através . de acontecimentos ·rea1s 
quer por visións ou representa
cións alegóricas, vemos unha sáti
ra á sociedade daquel tempo que 
se fai plenamente actual: médicos 
incompetentes, alcoviteiras, 
amantes de freiras, cregos carre-=-

- gados de mil defectos, ambicións, 
etc. etc. . A Barraca · conseguiu, 
pésie ás dificuldades de compr.en
sión nalguns s momentos facer 
verdade iso de que no teatro tá
mén se pode soñar e que o teatro 
é fundamentalmente comunica
c4Ón co público. 

Transformismo teatral 

Para rematar coas actuacións no 
cine Calvar, Teatro de la Bohemia 
presentou Putiferi, unha s;omédia 
de enredo cun argumento que pro
pón o divertimento polo pracer dé
s~ divertir. Un vodevil que tradu- · 
ce a novela negra en clave, de co-

. mic ou de debuxo animado e que 
se apoia nos cámbios rápidos de 
persona~es e vestuários que multi
plican a estes tres áctores nun 
grande número de personaxes: En 
definitiva o tranformismo teatral 
criado. polo actor italiano Leopol
do Frégoli (1967-1936) famoso 
pola rapidez con que se ~onse
guian cambiarse e aparecer trans
formando en cena. Asi pois con 
fregolismo e · unha depurada técni
ca corporal aprendida no Mimo, 
estes cataláns fixéronnos ·unha de-

-mostración de domínio técnico e 
conseguiron o que pretendían fa - -
ccr rir por facer rit. O teatro coma 
un divertimento, pero iso si, ben 
feito . · Outro tipo de teatro que xa 
tíñamos visto en grupos .cata14ns 
coma Tcatrc Arca e que entusia- -
mou ao público. 

Pechouse a Mostra o domingo 
cunha cenificación na rua a cargo 

~ -do colectivo Vigués Vagalumc. 
Dona Camala na rua e a cenifica-

- ~ión do Carnaval e: a Cuaresm~ 
contou -coa participación dun nu
trtdo ,púhlico que se :despcdiu asi 
desta IV Mostra .' 
.' Por outra parte, o x urado con-

. cedeu· o prémio Xíria de criación 
teatral á obra b achado do castro 
do que resultou ser o autor Ma
nuel N~ñez Sin'gala . E coma novi 
·dade a organización ·da Mostra 
criou este .ano un prémio Ao mc
llor- labor teatral que recaiu en 
Agustín Magán, director desde hai 
26 anos do Teatro de. Cámara Di
tea, de_ Santiago. O 

CELSO PARADA 

tic a... ha1 aprescntaµas má1s de 
vin.te comunicación\ Eugenio Co
senu, Chaves de Mclo. Joan Co
romincs, Silv_i.o Elia, Joam Carlos 
Rábade, Maria do Carmo -Henrí
quez , Xosé Luis Grande. Í)omin
·gos Prieto._. e na de .. Língua e 
Texto _ Lit'crário'~. tamén con máis 
de duas dúcias <le p~mentes. csta~ 
rán teodcgário Azevcdo Filho, .· 
Denis Conles, Manuel Fon.:adcla. 
Araceli Herrero. Xosé Mª Doba-

. rro e Carlos Paulo Martíncz Pcrci
ro, Aritúnio Gil'. Fatima Mendon
\'!· Montero Santalha. Montcrrosl~ 
Dcvcsa, Luciana Stcgnano . Elvira 
Souto. Carlos Rcis. e o esffitor 
ponugués José Sar:.~mago. que in
tervüá na última sesión do Con
greso. o domingo dia 27 .. ; 

Dentro da-. actividades para
congrcsuais, o vcnn..~ 25 L·clebra
rasc unha mesa redonda baixo . o 
título "Os mcios de comunica.;om 
social na Gali7a e o !>CU posidona
m~nhl pcrantc a nonnali7a,·om do 
idioma galcgo" X.C. 

-,.. 
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JOAO GUISAN SEIXAS 

Q ' 
uc i: o que tanto vos mo-
lesta, ou molestava, do 
nazismo'? A cor dos · uni

formes, ou cssc pct·uliar saúdo. 
como quem tenta averiguar se 
chovc ou nom chove fora da visci
ra da .sua. gorra? E, se nom, d1zci
rne: molesta-vos. por acaso, o ra
cismo, o autoritarismo, o machis
mo, a prepotencia .. . E c~tom, 
co'mo é que nom vüs incomoda () 
racismo, o autoritarismo, o ma
chis.mo. a pre.potencia ... en todas 

'as ocasiücs.? E. se cram os unifor-
mes o que tanto vos incomodava, 
como é que cada vez a vossa rou
pa e o vosso pentcad_o se· parece 
ma.is com os dos nazis? ' Mas já o 
sci: o que· vos molestava do nazis
mo era que Gir~)n era um vclho 
que usava bengala (porque, como 
~ s~bido a pior cousa que Ronald 
Reagan tem fcito é ter setenta e 
tantos anos) e que as vcfhas beatas 
que saíam da missa diziam: "Viva 
franco". Era isso, nom é? O mau 
do franquismo era que era 40 anos 
velho. Por essa, "lógica aplastan
te'' q 1UC subjaz no estúpida debate 
"tradi~om-modernidadc" o fran
quismo dcvcu ser urna cousa deli
ciosa cm 1940 ! ! ! Bcm, pois já 
tendes ao vosso dispor um nazis
mo jovcm, modémo, o pos do 
pos. "arrolladór", c. comó dixo 
Palito Ortega: "Lajuventud ha ha, 
la juventud ha ha; sabe lo que 
quiere sabe a donde va . .. " 

Algo bom dcvcria de ter a mor
te de Hcss, se a ·só mortc de Hcss 
nom fose suficiente, e é que por 
vez pri mei ra a csqucrda ··guay", 
mais ou menos adolfocndominga
da, abriu os oihos d1ante do tele
visor e, surprendida, berrou: "Ah! 
Deonde é que sairom todos estcs 
neo-nazis? " Forom .uns instantes 

. <le lucidez. Logo reclinada sobre 
urna revista "urbana" tranquili
zou-se: "Ba ,. é só urna moda. : ." 
Mas a pergunta ficou flutando no 
ar "Deonde sairom todos esses 
neo-nazis?';. · Deonde sairom, e 
vós mo perguntades? Sairom de 
vós. Som os vossos filhos. Os 
vossos filhos espirituais, m'as tam
bém, ás vezes,' os v0ssos ·filhos 
reais. 

Nom penso que o entendam. 
Estao completamente desarmados 
para fazer frente a qualquer cousa . 

· que non seja ideologia . E, claro, 
· o . nazismo é em própria esséncia 
anti-ideología. Ofecerem-lhes , o' 
nazismo corn um envoltório de 
cores nalguina planta anóni~a 
dalguhs grandes arma~ens e já 
nom sabem que o é. Mas. eu, hai , 
bem pouco, sentim um arrepio co
rrer as minhas costas. Foi quando, 
após ter suportado um Hocumentá
rio mui pos-moderno da tele~ co
memorativo da rnorte de Elvis 
Presley, v.im aparecer a efigie de 
Hess, práticamente suporposta á 
de Pres ley, e ouvim umha voz 
anuncia que a proxim'a semana o 
rito necrofílmico recém executado 
com o de Menphis · ia ser repetido 
com o de Spandau. Sentim um 
arrepio e dixem-me: ''.Que boa 

· p~mteria tivo Hess para ir m_orrer 
mesmo ao pé de Elvis Pres ley !'l E 
vim que fatalmente, por esse c

1
a

pricho de datas dos deuses que 
gov_emam os telediários., as mor
tes de Elvis Presley e Rud9lf Hess 
iam ser come'moradas já para sem
pre ind.issoluvelmente- unidas. 
Diante desfa "coincidencia" sen
tim um arrepio e vós talve?: tam
bém o sentiríades. se nom tivésse
des li_dd o título do livro aquele 

.<'Apocalíticos e integrados'1
, que 

.vos serviu para vos conve'rter, de 
forma mui ye-ye e intelectual, em 
integrados. 

Hai meses, com motivo das 
mortes de José Afonso e Andy 
~Warhol, propalou-se como a pól
vora nas páginas dos diários um 
novó e original íssiino (de essa ori
ginalidade em série típica dos 
nossos días) gén~ro jomalístico: a 
compara~om entre José Afonso e 
AnJy Warhol só polo feíto de te-

G .. o meir · 
CULTURAL 

·-' 

R~do~ Hess, Elvis Presley. 
Duas datas, ··Uma.mésma loita 

rcm morto o mesmo dia. Urna cs
pécic de rcciclag.cm das "vidas pa
ralelas" de Plutarco, mas cm vcr
som " mortcs parp lelas" porque a 
mortc é a rnusa dos nossc>s ·dias e 

.a vida apenas urna moda passagci-. 
ra dos anos sesscnta e . setenta:- O 
vcrcdito ·dos jornalistas foi unani- · 
me:. Andy Warhol e José Afc:inso 
cram a mcsminha cousa. E por 
que? Pois porque eran "rebeldes": 
E como os "rebeldes" que se lc
vam som "rebeldes sen causa". a -
causa da rebcldia pouco importa. 
Pouco importa por q1.1é ou contra 
quem, o caso é ser rebeldes: aí 
vao no .11csmo ·saco José Afonso 
e Warhol, . o "Ché" Gucvara e a: 
Contra nicaraguana , os militar.es 
portugueses do 7'4 e os Argentinos 
e Chilcmis. E GU nom sci, aliás, -
cc_rntra que foi rebelde o · enorme 
neno mirnadq_. Warhol ... ; como 
no'm fossc frente as beatas que 
saem de missa e os pintores paisa
gistas do séc ulo XIX, mas ·dcvc
mqs rcconhcccr que é mui fácil 
ser rebelde frente ·ás- beatas é os 
pintores paisagistas do sécu.lo 
'XIX, -·porque·, tamto urnas como 
outros perneo pc~o tcnhch hojc 'cm 
_día nos mecanismos que dctcntam · 
o poder poi ítico ou cultural. 

As ·datas amontoam-sc nos ca
lendários como nichos num ccmi- · 
tério. Como hai po~cas e os mor
tos som muitos hai que introduzir 
vários no mesmo número. Hai 
cincidencias nas datas das mortes 
assombrosas, como as de · José 
Antonio e Franco. A de· Elvis 
Presley e Rudolf Hess. ficou um 
ta_nto desluzida por causa da perfí
dia dos británicos que tentarpm 
salvá-lo. Resulta curioso, porém, 
que o género, que tanto éxito tivo 
no caso de Jos.é Afonso e Warhol, 
nom se tenha repetido com motivo 
das mortes de Elvis e ·Hess. Por
que, se naque la ocasiom a compa
ra<_;om era feita · a martelo, agora 
nom podia ser mais oportuna. Que 
tiveróm em comum Hess e Elvis 
~Presley? P~rgunf.aráo-se muitos 
fingindo unia inocencia que nom 
sentem. Elvis nom saltou nunca 
em paraquedas sobre Inglaterra, e 
a única aporta<;om de Hess ó mú--
sica moderna foi a de emprestar o 
nome da sua ·cadeia a· um grupo 
que afirma ter-lho posto "por esté
tica" (sem . comentários). Bom, 
podiam-se procurar algut'nas se
i:nelhant;as superficiais. Ambos 
eran racistas, se bem um punha o 

, acento sobre os judeus e outro 
· contra . os negros. Ambos eram 

anticomunistas, mas um era anti
Gomunista alemáo e o outro anti
comunista americano. · Ambos le
·vavam a nuca rapada, talvez para . 
marcar melhor onde acabayam os 
ornbros e comec;ava a cabec;a. 

Ma_s a semelhanc;a inais importe ' 
é outra. Que 'foi o que fixerom 
melhor nas suas vidas Rudolf 
Hess e Elvis Presley? Morrer. . 

·.Que bem soüberom morrer! Hai 
que ver ·que bem . morrerom . am
bos!! Estavarn esquecidos, arru
mados .em escuros recantos dos 
que nunca deveriam te.r saído . 
qúando de repente, zás, que idea!· 
Morrerorn. E á gente estes detal
hes comovem-na. E os ritos de 
depositar flores em longas filas 
chaman muito. Porque a gente 
nom a atrai .nem Elvis nem 
Hess .. . A gente sente.:se fatalmen
te atraída pela gente. E vai muifa 
gente á tumba de Elvis sobre tudo 
porque vai muita gente á tumba de 
Elvis. E á d~ Hess? Suspeito que 
chegará com que vaia muita ,gente 
á tumba de Hess para que, de ime-

diato, comece a ir muitíssima 
mais gente á tumba de Hess. Hai 
anos que o digo e nom me farto 
de repetir este estribilho: o nazis
mo que vem será urna moda. 

Falo com um rapa~ de quinze 
anos, que' tinha cinc.o quando a 
morte de Elvls Pfesley. Anda todo 
entristecido. "Norn houvo outro 
igual" dize . Interrogo-o acerca das 
grandes diferen~as entre ele e 
qualqu~r outro, as cousas maravil
hosas que fixo para merecer tal 
dishnc;om, se cantou polas orelhas 
bu algo assim. "Foi o mais -gran
de" é a resposta. E por que, em 
que, foi o. mais grande? "Porque 
nom hai que ver senom a quanti
dade de gente que vai á-sua tum
ba" .' Gente que vai porque, sem 
dúvida, foi o ma,is grande. Quere 
dizer: que foi o mais grande por
que foi o mais grande. E eu vou 
chegando a urna dupla conclus
som: a lógica foi urna moda dos 
anos séssenta que i-nventaron os 
gregos, e, segundo, nunca houvo 
um::t outra_ geras:o:rn mais obedien
te que esta. lDizem todo o que se 
espera que digam e fam quanto 
!hes mandam ... Nom os pais ol..i 
os profesores, já o sei'... Fam o 
que lhes mandam aqueles qu~ lhes 
mandarn n~almente ; que os pais e 
professores mandam tanto sobre · 
eles como as beatas na poi ítica ou 
os pintores paisagistas do século 
XIX 'no mundo da arte. 

Haí algúns a_nos ninguérn s~ 
lembraya já para·· nada nem de El
vis Presley; nem de James Dean , 
nem de Marilyn Monroe, nem de 
Rudolf Hess . A morte de Elvis 
.Presley , por exemplo, passou 
muito mais desapercibida ~do que 
o seu dez aniversário. Mas .é típi
co dos herois guerreiros (veja-se 
"El Cid") triunfar d~spois de mor
tos. ·E alguma mao· misteriosa en--

. carregou-se de desenterrar as suas 
mótnias para que · exibam, como 
manequis mc,bosos, nas vitrinas 
electrónicas, os modelos de jovem . 
(chico y chica) _que devem levar 
os jovens nas próximas tempora
das . o problema nom está em que 
uniforme levem os jovens, mas 
em que Ievem uniforme. E mais· 
do_ que vistan uniformados, que 
ex1bam comportamentos unifor-

mad<)S. Que a roupa leve incorpo
radas maneiras de andar, de falar, 
de reagir; táo uniformes corno ela. 
Que mais terá que os rapazes le
vem -botas militares e cas:adoras 
de coiro e o cabelo rapado ou que 
levem calc;ado desportivo_, conjun
tós "vaqueros"-e essa ondinha que 
lhe tran.splantarom a Elvis Presley 
de Estrellita Castro, na cabe<_;a? 
Que mais terá que levem urna 
swástica que urna bandeira sudista 
prendida na _ roupa? O grave, o 
arrepiante é que ternos manadas 
de autómatas a deambular potas 
ruas . E o mai grave ainda é que 
nom os vemos. Que nom o ve
mos quando os ternos diante; e 
que mesmo tendo-os diante vemo
lo através da imagem que dele 
nos dáo a televi om e as "revi ta 
urbana". ' 

Os "mode los,. de jovem que a 
nossa cidade vende som tao mo
nótonos e parecidos como os de
tersivos. Só muda o envase, e ain
da pouco. O conteúdo e idéntico, 
e no fundo todo ·levam a mesma 

· marca. Violencia, machi mo, ra
cismo, ideias elementare ponde
lhes no alto urna cabeleira longa 
curta, com os cabelos para cima 
ou para baixo , de cores ou nom ... 
obteredes: heavys, punk , roc
kers, mods, e demais parafemá-
l:ia... neo-nazis em resumo. E, 
como os detersivos, o mercado é 
táo variado que nos permite escol
her entre a mesma cousa com dis
tintos nomes. E o grave é que o 
"jovem" (pala'vra já em si própria 
maldita) tei:n de esco1her a for<;a, 
e o paradoxo é propositado. Tem 
de ·ser "algo' , qualquer cousa, 
qualquer dessas cousas sem outra 
possibilidade. Bem, por e nom 
chegase, se o que tanto vo mo
lestava do nazismo nom eram os 
feítos mas os· uniformes , e i- los já 
diante dos vossos olhos, bem uni
formados. Claro que ainda res
ponderedes que nom levam a 
"swástica" por nazismo , mas por 
·moda (e se!á mui diferente?) que 
eles, na verdade (por nom ei que 
presun<_;om de inocencia, devem 
ser os ano ) nom om nazis que 
só a levam para assustar ... como 
se a adesom irraciónal a um sím
bolo, como se o desejo de ser te
mido, nom fossem já característi
cas próprias da · mental idadc 
nazi ... 

Parte do problema radica, pcn
so~ no us_o abusivo q~e das pala
vras "nazismo" e "fascismo" fixe
rnos numha época, e sobre ·tudo, 
por raz6es históricas evidentes, no 
estado espanhol. Igual que os in
qui sidores .acusavam de "endemo
ninhados" a todos os inimigos da 
Igreja, foi prática habitual entre 
"progres" chamar "fascista': . ao 
inimi_go, for ideológico, ou, tam-

. bém mu itas vezes, pessoal. Como 
- a palavra "fascista" era tcrrível 

empregava-se quando se quería 
fazer . dano. E naturalmente hai 
cousas nefandas que polo feito de 
se-lo nom som fascistas . Um ami
go portugues comcntava que 
quando ouvia dizer "/\ A .O. (a 
e·xtinta . Alianc;a Democrática, 
equival~nte 4 A._PJ é o fasc;ismo" 
punha-se a tremer . .Quando chc
gasse o fascismo e se lhe dixesse 

. á gente "Q4c vem o fascismo" a 
gente ia ficar táo tranquila pensan
do que .o que vmha rcah:ncnte ~era 
a A. D. e a m'csma cousa acontc
'c·e-me a min quando chaman · "Pa
cochet" ao alcalde da Corunha, ou 
falando do caso de "El Nani" o 
denominan "Un desapalecido de 
I~,, democracia" ... Daí ·parece de-
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<lucir-se que. Pinochct simplcs
mentc se d~d1cou a furar no sub
solo de Chile c5mstruindo· aparca
mcntos subtcr~anc;o~ ~ dcstroc;an-

. do o seu patnmomo artístico e 
que os desaparecidos de ChÍte 
Argentina e Uruguai eram todo~ 
uns assaltadores de farmácias. 

. Ternos chamado nazismo e fas
cismo a tantas cousas que agora 
que o ternos entre nós nom sabe
mos que o é. As palavras de muito 
usá-las desgastam-se . Se hoje em 
dia algum extra-terrestre' como eu 
di e diz "Que vem o nazismo" os 
que o lem óu o escuitam ficam in
diferentes: "Ah! entom nom dixe
mos que tudo era nazismo?" . 

Po~ desenfoque provocado po
tas diferenc;as entre o franqui smo 
e o fascismo ou o nazismo ternos 
perdido _ ' de vista urna das su as 
principais características: O nazis
mo e o fascismo som "futuris
mos", e a palavra "novo" (ordem 
"novo" a ."jovem" Alemanha 
etc .. ) a mais querida do seu vo
cabulário. O nazi mo é ~a implan
tac;om do princípi da forc;a facc 
o do direito, do poder frente á ra
zom., da acc;om frente á ideias. 
A exaltac;om da forc;a, do masculi-

. no, o ódjo á cou a frágeis e fe
minina (como a inteligencia no 
seu cntido meno matemático 
tambén chamado antigamcnte · sa~ 
b doria") o gozo na própna bruta
lidade, a ubmissom do débil e o 
ubmetimento ao forte, o gosto 

pota de truic;om, o ado-maso
quismo o deprec;o, em suma do 
princípio "decadente" do re peito 
mútuo, constituem a · mcntalidadc 
nazi"_ E e i to nom o vede Lodos 
o dia na rua , no vidco-clu
be • no cinemas, no futeb 1, nos 
recheio do ombro da chaque
tas, na moda que leva 10 anos 
endo a última, no gestos, na 

maneira de andar, de falar. .. cn
tom recomendo-vos acudir ao 
oculi ta mai próximo. 

Ou se nom, fazei o cguintc 
experimento: aguantai um mes in
teiro sem vo embcbedar, 'cm vos 
drogar sem ver a televisom ncm 
ler 'El Pai Semanal", (passc ios 
polo campo e leitura de liv ros 
que noñ e tejam de moda tam bém 
pode ajudar opcionalmente) e lago 
pa seai pola ruas de qualqucr ci
dade sem olhar o · comércios. En
tenderede talvcz de que vos fal o. 
Já sei que o csfor<;o é ingente. 
mas vale a pena, E'. é bom para a 
vi ta. Comprendcrcdes por firn 
que o ncnos neo-nazis ou neo-su
di tas que sairom á luz com a 
morte de Hess ou Elvis Pres lcy 
som em vcrdade os vossos tilhos. 
Pilhos do vosso snobismo, dos 
vosso "deixar passar", da vossa 
incapacidade de rcconheccr os 
crros históricos, como a compla
cencia da csqucrda com a droga. 
csquecendo que a conciencia é a 
única arma para mudar a histé>ria , 
ou o erro pedagógico da crcr que 
a única cducac;om nom autoritária 
consiste na falta de educac;om, ig
norando que urna educac;om anti 
autoritaria é, antes do que aqucla 
cm que os pais qu profcssorcs 
nom exercem a sua autoridadc, 
aquela cm que se ensina aos pc
quenos ~ nom ser autoritários. 
, Acabarom já de passar as cen
túrias de rapazes de regreso do 

. "Noroi;stc Pop-rock" impondo . 
aos ponta-pés, .a lci de "aq~i no~ 
dormc ninguén até que_ o diga cu 
.e a ordem do lixo espalhado polo 
chao. Acabo já este artigo raiv~>so 
e insonc. · Sci que dircdcs que 1sto 
tudo é "reaccionario". Mas prcf1ro 
fazcr caso do' que vejo · ant~s do 
que ·me digam. E a traduc~~>m 
mais actual daquilo que d1xo 
Dcus: "Os porrns ch?maráo-vos 
porcos" é "se nom qucrcs ser neo
nazi chamaráo-tc facha". · 

De hoje num ano cclcbraredcs 
todos juntos .as ·martes d_a Rudolf 
Hcss e El vis Pres ley, unidos para 
scmprc, pola fatalidadc das datas 
e a máo sinistra pq deus dos tele
diários, por meio das suas mprtes , 

. que é a csquiÍla onde era. de· espe-
rar que se encontrassem. 0 
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c..- ,·~ .. 
HOlllaxe 
e lembranza ,. ~ ~. . 

dé Gerardo 
Diego · 
Este ano de 1986 levou entre nós 
a un grande poeta español mui 
amigo de Galicia: Gerardo Diego. 
O feito non tivo apenas suceso na 
-como dín agora os que núnca 
foron autonómicos- nosa comu
nidade autónoma. Normal. ,. 

O que escrebeu coñeceu e tra
tou a Gerardo Diego nun Congre
so de Poesía que e celebrou en 
Santiago de Compostela no ano 
1954 que, por certo, era Ano San
to. Por aquelas datas servidor era 
noviño e inocente. Gerardo Diego 
era un home feíto, na ua madurez 
poética e unha da e trela indis
cutibeis naquela xuntanza de poe
tas e facedore de verso qu de 
todo había. Nun dos de plaza
mento que fixéramo os congre
si. ta. por Galicia, a este barba<; 
tocoulle ir no autobú , ao lado de 
Gerardo Diego, dende Santiago de 
Compostela deica Vigo. Gerardo 
Diego era pouco falador. A pri
meira ollada non re ultaba tam-

. pouco un home espresivo. De to
dos xeito cando orría o seu 
ol io - non grande - brilaba dun 
xeito especial e a ua face tiña 
unha e pecial e pre ividadc. Un 
viaxaba ao . cu pé un pouco enco
llido e --e a é a verdade- con 
certo complexo. Durante a viaxe 
fixo algunhas ob ervacións encol 
da pai axe, maiormente ao pa ar 
pola Escravitude e por Padrón. 
Díxonos algo sobor .de Resalía, 
Rodríguez del Padrón e Cela. 
Non podemos preci ar ben o qué ., 
Tamén aJudiu a Martin Codax e, 
sabor de todo á música da ua 
cantigas. Sacou do peto interior 
da ua chaqueta o , eu p ema adi
cado a Martín Codax, peteñecente 
ao seu libro Angele de Campo -
tela, leuno e fixo algunho co
mentario ao que a entimo . Era, 
naquele ano , tanta a no a inxe
nuidade que no entimo mui fa
chendo o p rque un poeta da ca
tegoría de Gerardo Oiegh depar
tía con n6s tan amigah l m ntc . 

Un ano de p is erardo 
Diego foi a Lugo . Pr nun i u un 
recital no In tituto de Ba hillcrato 
e outro n írculo de la · Arte . 
Despois de recitar o c u ver ·os 
no salón de ait do In ·tituto fó
molo audar. Pcrgunt un · por 
Pimentel e díxono i era po íbel 
visita lo. Quedei de facer a xc -
tión. Efectivamente falei con Luís 
Pi mentel por teléfono -que non 
asistira ao recital non sabemos 
porqué razón- e quedamos en 
que deloutro día, á doce da 
mañá, recibiría na sua casa da 
Pra7.a Maior ao poeta santanderi
no. Ao día scguinte pasamos polo 
Hotel Mcnde7. Núñe7 a recol ler a 
Gcrar~o Diego pra. acudir á visita 

concertada con Pimentel. Apart?
ceu tamén Luz Pozo Garza. E os 
tre encamiñámonos a casa de 
Luí Pimentel que nos estaba 
agardando. A entrevista que durou · 
deica ás dúas da tarde pasadas re-
ultou muí.cordial. Gerardo Diego 

díxolle a Pimentel que tiña muitos 
dexe os de coñecelo persoalmente 
poi s tiña referencias da poesía pi 
menteliana a traverso de Dámaso 
A Ion. o e de Gamallo Fierros. Ta
mén lle esplicou que , cando Pi
mentel concurrira ao Premio . de 
Poe ía Ciudad de Barce lona, d(:) · 
que me parece que Gerardo Diego 
era xurado, co libro Barco sin lu
ce , non e 1 le conccdera o pre
mio, debido a que, cando o xura-

. do estaba deliberando aparéccu 
don Eugenio D'Ors interccdendo 
polo ea auxiliar na cátedra de Es
tética que o pensador catalán re
xentaba na Universidade Central. 
Trátaba e do poeta nacido ep Ca
taluña, Jaime Ferrán ao que se lle 
ax udicou o premio. Dada a per-
oalidade de don Eugenio D'Qrs 

o membro do xurado non se 
atreveron a faltarllc. Despói s, a 
petición de este servid.or, Pimentel 
leu , como só el sabia facelo, os 
poema de "Cunetas' '. . Nós nen 
parapadexamos. Ao saír Gcrardo 
Diego fixo este come ntario: ¡Qué 
belleza y qué cnsibilidad tiene la 
poesía de este hombre!··. 

Gcrardo Diego, o mesmo que 
algunhos dos poetas da chamada 
Generación del 27, sentiu unha 
certa atrae ión por Gal ic ia e a sua 
cultura . Toda esta xeraciún poéti
ca ·pañol:-i tivo un grande ap:-ccio 
pola po sía de Rosalía . Federico 
García Lorca chegou a escreber 
unhos poemas en galcgo. Moitos 
dos amigos gal gos de Gcrardo 
Diego están relacionados nas adi
catorias da maioría dos poemas 
que compoñen o Angeles de Com
postela. 

Angeles de f:ompostela, na sua 
primeira versión , publicouse en 
Madrid no ano 1940. E a segunda 
e definitiva viu a lu7. tamén en 
Madrid no ano 1961 . Por ccrto 
que' o Banco de Santander , rixo 
unha edición non venal cun prólo-

XORDANIA-EXIPTO 

go en galego de don R~món Otero 
Pedrayo. A edici0n venal leva asi
mesmo un prólogo, ~n castclán, 
de Otero Pedraio . 

Angeles de Compostela é o mc-
1 lor poemario ~ tamén o máis 
fcrmoso-- que se cscrcbeu co 
tema da cidade de Sant.iago. Ade
máis do scnso simbólico, repre
sentado polos an?<os, do tcolóxi
co, do rcli x-ioso , todo o libro ten 
un enorme poder 1 í rico e mesmo 
dcscritivo , non só de Compostela 
senón de oda Galicia. Os ach.ádc
gos poéticos son de primcirísima 
calidade. Críticos ben compétcn
tcs téñcnsc ocupado do tema, en
tre outros, Cunquciro,Filgucira · 
Valvcrdc , Gamallo Fierros e Mi
guel Gonzálc7. Garéés por citar só 
aos galcgos. 

Cando se produciu o falece
mento de Gcrardo Diego cstivc
mos mui atentos ás reaciós dos es
critores galegos e dos · chamados 
pcrsoeiros. tanto da .cultura como. 
da política .. O ún.ico que salientou 
a importancia de Angeles de . . 
Comp'ostela foi Miguel Gonzálc7. 
Garcés. E nada máis . O feíto non 
nos pillou <le solprcsa. sabcndo 
como é o noso pafs e, sobor de 
todo. tendo en conta o b-aixísimo 
interés que pola arte e pola cultura 
teñen os nosos mandonciños . Nen 
a Xunta de Galicia. nen o axunta
mento de Santiago de Coinposte
la, nen a Academia Gallega de 
García Sabell rcacionaron pra 
nada . Nen tan sequer fixeron chc
gar unha coroa pra acompañar os 
restos mortais do poeta ou un sin
xelo telegrama de condoencia. 
Nada t.lc nada . Tamén resulta bas
tante doloroso que-o axuntamcnto 
de Santiago de Cop1postcla. tan 
europeo,' curopcísta e non sci can
tas cousas mái's non lle tcña ad ica• 
da unlfa rua. Coidamos que é de 
xusticia. 

.Dende a mnrte de Gerardo Die
go todos estes pcnsamcntos ant.la
ban ccibcs pola nosa cabc7.a. N<~n 
demos conta deles denantes pra 
que pasara ccrto tempo. o sufi
ciente· pra que a nosa tristura. o 
noso cabreo e o noso noxo rcmiti
·ran un pouco: o 

!·_músicos da .gaHu 

~~bmiPt -~~~-
cOrilltposada 
(aareelon~~~ ca .... 4-1-1767 
·_ Tui; ca. 3-II--1819) . 

Organista e mestre de capela na 
Coruña e en Tui. Recebeu a sua 
primeira formación do seu pai 
m.úsico militar, dei.xando a família 
Barcelona cando o· rapaz .ten cinco 
anos. Voltámolo atopar no 1778 
na catedral de Astorga como can
tor da ca.pela, e onde será tonsura
do o 26 de Febreiro de 1779. O 
19 de Marzo de 1783 chega a As
torga como mestre de .capela, Al
meyda y . Motta (ver A.N.T. n" 
254. 27/IX/I 984), músico portu
gués que, sen dúbida, será o seu 
mestre na composicióQ e que o 29 
de Decembro de 1785 .. lle permjte 
estrear u-nha misa composta polo 
próprio Schmidt. Naque) .mesmo 
anos substituía xa ao primeiro or
ganista e compre ded.ucir que era 
asistente de Almeyda. Coñece.mos 
tamén que o 19 de Deq~mbro do 
1783 recebeu os catro graús da 
Orde na catedral de Le<~n. · · 

No 1786 , no mes·ue Xullo. ten
la opositar á catedral de Santander 
na praza .de organista, sendo mes
tre de capela desde 1756 e até 
18 12 Juan Antonio García Je Ca
rra~qucJo. queda no )icg1:1ndo lu-

. gar e pouco Jespois inténtao en 
. Calahorra. En· Xanciro do 1787. 
Jesde Astorga, éscrchc para opo:: 
sitar á praza Je .orga1J.ista Je Tui. 
Ja que toma.pmcsiún o 17 de Xa
llo cun salário de · }. 600 reai,.., ao 
ano. En Xuño Jo 1789 vai a As~ 
torga por Jous meses e en Maio 
Jo 1790 tenla opositar ao maxisté
riü Je Tui. · gaiianJo a praza en 
Dccemhro Amhní ... in Mt.llincro. O 
6 <le Maio Jo·ano seguinte vai ... e a· 
Tui po is gai1Tt a pra1.a <le organi-.ta . 
en XunqLH.·ira <le Amhía. Non sa
nemos se opositou en l 79J á va
L"<llllc que Je i.\ara 'Alrne)<la Asror
ga. si u rixu á lli: organista t.le Tuy 
que \e rc ... ol\·c cn Agnsto Jaquel 
ano. O 16 Je \.1arl.ll t.lc 1796 
ahanJon;.; Tui para· ir a Astorga Je 
"e!.!.untlo llr!.!<.l°n isla . Nada ,..,a~emos 
dL·" SchmiJt ate ~ullo Je 1806 en . 
Lflh.~. ..,cndo m~stre de "capela da 
Cok\iata de A Con111a prctcnJe a 
mesma pra1.a en Tui . E o · único 
opo..,itm poi .... o cahido non admite 
a donm1entacilÍn de J bus mLhiL·ús 
de e\lraordinúria L·alidmlc : Ráha
go L' Bros . Toma posesitín ü JO 
de Agosto Jesta pra1.a Lllle Jcsem
i1eibrá ati: a ... ua mmte . J)es~·m1e
cemos tamén ~e tcntou opositar en 

-180~ <Í pra1.a de mestre de Astor-
ga . Da sua L'stadía definitiva en 
Tui. compre sinalar a v'iaxe a 
Oviedo en 1817 para .\ulgar as 
oj1o~i1.::iúns t.lc nicstre de capela e 
que o l .S de Xaneir.o gaüaría Ra
món Cucllar (Ver A.N .T . n" 288 . 
1 ~/111186) . . 

Na oposi~· i1í11 1ud~nse de 1790 · 
lllllllCOU ll C'ahido COJ<llll xu Í/ a . 
Mekhor · Lúpo, (Ver A.N .'T . n" 
273 . 7/Vll/8~) e o seu ·informc re-

.• .. 

XOAN M. CARREIRA 1. 

sulta un interesantíSimó documen-
to para _anaJisar ª .. ideolo~ía -musi~ 
cal da epoca,, mo! concretaqiente· . 
eu detectó duas preocüpacións. im
portante.s de López: a retórica reli-. 
xíosa·na forma da gravidade·debi-
d~ no templo ~ ·o bon gosto no 
cantar solista. Compre comparar o 
que dí nesta o~asión e ó que dirá 
anos máis tarde cando require do 
Cabido compostelári a · contrata
ción do tenor Pietro Ricci ainda 
que non daba cantado a polifonía. 
Nesa -: preocupación "bélcantista" 
de Melchor López podé estar a 
explicacjón· da colección de árias · 
con.servada en Santiago . O que 
nos interesa a respeito de Schmidt. 
é que elóxia o tratamento vocal 
virtuoso e a instrumentación, de 
todos os x.ei tos non . a proba os 
exercícios polas auséncias -mais 
que as fallas- do tratamento con
trapoiú:ístico. 

A cuestión residía · na novidade 
da lingoaxe musical de Schrríidt, 
debedora da de Almeyda, que xa 
pouco tiña · a ver coa herdanta ba
rroca e bastante co clasicismo e, 
xa que logo , · moito máis · que o 
Melchor López de 1790 . ainda · / 
vencellado a moita.s convencións 
l;lar:rocas . A músiCa que escoitara 
Schmidt en Astorga era xa un 
múndo novo e, xa que logo, de . 
escasa gravidade. Chama a aten
ciórl un éomenfário compostelán 
de . 1892, quizá de Tafall (ver 
A.N .T . n" 319 30/VJ/87): "Com
positor clásico. Si alguña vez apa
rece duro_en su~ forma_s_e.s-por que 
su música tiene :s;:tber extranjero". 
De todos o·s xeitos, cando en 1806 

. informa Mt)linero da o(Josición de 
Schmidt di palabras reveladoras ; a 
música t.lo catdlán é Jc~L'rita 'como 
"expre_s·iva. deliciosa. elegante. 
sencilla y ·clara ... combinadas ·to
das sus partes con arte y gracia 
forman un todo perfecto ... .. Que 
mdlor definición' do "estilo clási
co"'? 

('ompre sjnalar a miña teoria 
sohre a· che!.!ada Je música de Al
meyda a .Tui. xa que mido que ao 

· menos unha misa. unhas vésperas, 
un Jix.it t.lominus e algunha outra 
cousa fosen da colección privada 
Je SchmiJt. Outras. en castellano. 
poJcrían ter ehegado <la man de 
Rábago o mesmo que a Santo. Do
m i i1go Je la Ca)1.a<la. O 

FONTES: · Arquivos catedralí
cios 1k Astorga. Sant iago e Tui'. 
'BIBLioGRAFIA: lfourligum. 
(;u~ : .. l 'na' opt "ie·i< 111.:' al magi~t.:rio ¡J.: e·a
¡iilla de la e·a t.:u ral J.: Chil•u1> a prinl'ipio~ 
dl· ' 1gl11 Pª''1d1 »". l'. n .. H11ktin ud lm.tituto 
,k i:,tudi"' ,\,1uria1w,·· n" ólJ . (h i.:Jo . 
l'J7ll . Id .- .. l '.I compt"itor Don Raomn Cul' 
llar /\l rarriha . or!.!ani.,ta Ul' la Cat.:Llral uc: 
S¡mtiagl> Ul' Com-p<•>!e·fa t 1777 · 1 X .~J f '. En 
.. ( '<1111po,te·lla11u111·· X V. Santiago. 1970. 
:\na' del Vitlk . Raul : .. l'·>•pubiún y proc.:'o 
del mal·,trn Cui'llar t<hi.:uo. - IX:! .~ - IX .~ó1· · 
Ln ··Re' \ ¡,¡a Jl· Mu,ie·oh>gia V<1I. IL 2. Ma· 
driJ . l'J711. Carrl·ira. Xoan M .: "R.:tll"'ªº 

.. hiugrülica "'híl' Juan P.:dn> Almc:}da } 
Molla .. 1-.n .. /\dtt' Ll<1 V Enn1111ro ~al· ional 

de' \llu~Ín1logia.. . l.i~hoa. nu pre: lo . Id .· 
" Dau1" "'hrc da 11Íti'il·a na Cok'l.ia!a Ja 
Corui1a' '. En M" . ··1.ú¡x·1·Calo Jo,i' .- ··ca· 
talog<1 mu,ical Jd /\r(·hin1 Je· -la Santa lgk· 
, ja Catedral 1k Santiago .. '. Cu.:nl·a. 1412 . 
hl. · .. l.a Mu,ica e·n <ialicia" . En .. (ialicia· 
l ·. tl·rna·· . Vol. ~ . Har,·dona l'IXI . Trillo. 
Jntim l' \'illanue' a . Cirio': ·-.1.a 1mbil·~ en 
la t'ail•dral dl· Tui .. . ,\ (<1rulia. J lJX7 . ' ll 
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28 dias recorrendo Amman, Petra, Aga
ba, Sinai, Suez, Luxor, Aswan e· O Cai
ro . Vó e recorrido en autocaravana 
acondicionada cori literas. . Précio: 
175.000 Pta. Datas:2 ao 29 de Decem-

NovefTlb;o Consúltanos polos · teus próprios pro-
A MÁXIA DO HOGGAR xectos de viaxe e billetes económico~. 11! 

Un mes polo deserto máis extenso do INDIA CENTRAL· E NEPJ:\L . 

bro .. 
MARROCOS . _ 
Unha rota de 20 dias polo Rií, as Cida
de's Imperiais, o .Atlas e as kasbahs e os 
oasis do sul, nun. autobus acondiciona
do. Précio: 63 ,000 Pta. Datas: 1 ao 20 
de Outubro; 1 ao 20· de Novembro. 
ALXÉRIA: DUAS .ROTAS 
O GRANDE ERG OCCIDENTAL· 

, . ·· ~ . Unha -ro.ta de 18 dias ~n' aute>caravana 
· ., , "- · · : .... '.'; · fod'o-terreniS·f?ór esta zona do Sahara 

- "-~.,; .;:_"; ;_:;: . -:·atdr ()hardaia. 'l>técfo:' 7KOOO Pt;:f Oa:. 
~:\;'< ·:.< -·- tas: 5 an 2z -de ·Outubro: . 1 ·ao-18 -de· 1 ,,,(\'11fh1. , , . 

mndo en Land-Rover até Tamanrasset. Un _mes- rec,orrendo Delht, Ra1hasta~. 
Précio: 114.000 Pta. Datas: 1 ao 30 de ~gra, ~enares, Ka~mandu e P?cara._ v_9, 
o t b . 2 de Novembro ao 1 de De- recorrido en autobus ~ ~otets. Precio: 

u b ro, · · · 185.000 Pta: Datas: 3 ao 30 de No-
cem rq vembro . 

E TREKKINGS POR: . • _ 
PATAGÓNIA ARXENTINA, en No- Madnd-N~pal por · tren do 1 
ve~b.ro . ACONCÁGUA; en Decem- de marzo ao 20 de Abril 

bro. ' / afúsuz -
. , j 

CLUB .DE VIAJEROS 
' RÓn.da de S~nt 'Pere ll' tY3Ó · 080l0: Bar.celo~a ;Tlf.· JOT50 ál 

• .. . t , ': ~ · t . ·. . - ... .. ~~ - . i .. ~ •• 

L¿élesma,r1·izqda·48001·Bilbao·.Tlh .42.4 .42'65 "''"' 22 13 
Rodr'iQuez San Pedro;·2. Of:'T202 · 28Ql5·Madrid-· Tlf i' ' 44511 415 
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.A travesia · 
dun ·século (!) 

Luis Rei Núñez dcu ao prelo·a pri
meira biogr afía de_ Rafael Dieste . 
Esperemos que o excmplo cunda 
e nazan novas bi.ografias dos cha- . 
mados ··persociros". E un ha nece
sidadc. Rei . Nfüicz , armado dun -
grand~ amor cara o. obxecto · do 
scu cstudo (que ás veces parccera . 
fose obxecto no sentido freudiano 
da .palavra) e de muitas lcitur~s de 
Josep Pla. entrega unha b.iografLa 
onde todo son claros de sol, e 
onde a adxccüvación do· mcstrc 
Pla está (por désgrácia) ausente. 
Qucr diccr. non hai pontos escu
ros. non se debate ncngunha das 
tomadas de posición do 'seu bio- . 
grafado, todo ( correc to n,cl (Dics
tc). E así vemos' aparccér .muita 
xcn te , muitos nomcs , muitos fci
tos que parcccra xi rascn arrc.dor 
do rianxeiro, e a nós parece-nos 
qué · non. Certamente , Dicstc a!ra
vcsou o sécuLo, da.í o título da 
bi()grafia; pero muitas das cousas 
do século nón tpcaron. muito a 
Dieste. O século XX está marcado 
polo marxi~p"Ío, i1olo freudismo 
(mcllor · chan1ar-llc psil:aná liseY. 
polo nacionalismo . Marxista 
Dieste:? c hamcmos-1 lc 'l'Ompañciro 
de viax·e sen dar-1.lc o sen tidl2 ne
gati\'o que usa. a dcrcica,. Freudia
no".' pcnso ·que non . . acionalista '? 
verá-se que tan1püúco. 'Logo quer 
di cer todó isto qué Dieste .atrave
sou o século sen manéh ar~se? . 
Non . Rafae l D1este manchou-se, a 
rnaiori a das veces nio sécúlo. 
Contra o fascismo, contra o stali
nismo (menos)) · por Galiza en 
tempqs de guen a e fascis mo (pero 
antes nos abandonara). E aqui é 
onde cala Re i· Núñez. 

Dícste escreveu en galego dous 
livros de rnocid~de, ou na sua mo
cidade xa non tan nova: A fiestra 
Valdeira e mais Dos Arquivos do _ 
Trasno, logo esqucceu .. se donoso 
idioma . Retoma-o no tempo da 
guerra civil: na revistá Nova Gali-
7.a, usa-o nalguns. artigas durante 
a sua estadía en Buenos Aires. ~a 
sua entrada ila Académia Galega 
e nalgun limiar ·e artigo logo da , 
sua volta á Galiza. Non hai niáis 
obra ·en gálego. de Rafael D.ieste. 
Toda a Óu~ra obra do rianxeiro: re- · 
latos , poesia,' teatro, ensaio, etcé~ 
tera, desenvolveu-se en espafi61. 
Tálvéz fosen os '·seus infcios ideo
lóxicos ,os que o· levarori a iso 
(vexa-se sobre, o particular, a sua 
correspondéncia co·n Manoel-An
tónio, e non deixa de ser curi9so 
que o poeta·, que se ri de España 
e outras grandezas sinjilares r sexa 
de.scalificado -sen máis- por 
Rei Núñez) . Ou sexa, ao que fa-

. mos , Reí Niíñez non explica , nen 
o intenta, o porqué do aban9ono 
do gaJego por parte de Rafael · 
Die~te. Fala , iso, si', de que para 
-o autor de Dos Arquivos do Tras
no . pesaba máis .a dialéctica es-

. querda-direita _que a contradición 
centralismo.:.nacionalismo (subliño 
eu para que se vexa por onde van 
os tiros). E, na mesma· nota a pé 
de páxina, di Rei Núñcz: "Di.este 
nunca usar~ da fala gaicga para 
ser apoloxista de Galicia·. de gaita 
e pandeiro", pero ncm di , que a 

· partir do ano 30 case non usara o 
galego. E, compre dicé-lo ben 
alto por que é certo: unha apolo
xia:.- .de-Galiw de gaita e pandeiro 
en galega pode ·achcgar ,a, .algu~n 
ao ga:lego, unhif.disertac;ión sob'rc 
Gatiza, . en · español, difícilmente 
atrai a. alguén ' c:ara ó galego, pt)de 
ser que se interese por Gali7.a·, 
per.o-cn ·español (é i-Sci d_emostrou
no~ muj- ben, no e.aso catalán-, to
mándo-se . ~orno c.x.cmp)o,!.• Joan 
1-<'uster). lsto ; rodo isto-, uu sq isto, 
é o qué nos di Rei_ f":Jú~ez . d9 .a~an; 
cfono do galcgó por = parté ·d~ Dfos: 
re·,_ e ' ,pcn,sc>. quG x.a. v~i:scndo horµ 
ac:~- i~tcntarmps cxpiic.<!i o. -~Qrq_L!é 
&s·c abáncfüri f> do ·nos o . id rf> rna 
por paTtc de muitos homes (e non 

·- L~rto mulleres noro1w nnn "" i di· 

Retrato de. Dieste por Colmeiro 

nengun caso do tempo que se está 
a tratar) que achegados ao nacio
nalismo, medrados ao acougo das 
Ii-mandades da Fala ou da xera
ción Nós, abandonaron o galego: 
ps irrnáns Fernández Sendón (so
bretodo L.· Fersen , ou sexa, Enri
que , do que , para vergoña de to
dos , nen a chamada Gran Encielo-

. pedía Gallega, cita) ; Otero Espa
sandín; Bal y Gay; o mesmo Fer
nández Mazas, etcétera (2). Reí 
Núñez, repetimo-lo, non· di pal_a
vra e salva sempre ao seu biogra
fado. 

Con todo é -un livro interesante, 
apesar de erros de~ datas, por 
exemplo, ·o POUM funda-se en 

. 1936, polo que difícilmente Fer
nández Granel milita n~J .nos pri
meiros anos d.a república; ou o 

, PCE non funda €omisjóns· Obrei 
ra&~ estas · foror fundadas pola 
JOC e os falanxistas, logo tom;J
das polo PCE, e,_ xa que logo, ile
galizadas, .pero .isto é o de meno_s. 
O pres~nte é un Iivro útil , intere
sante, que nos dará a coñecl.!r .as
pectos da vida de Rafael Die~te 
pero que non n()S ensinará nada 
sobre o escritor e menos nos ser-

. verá para poder explicar partes do 
noso pasado e do nqso presente 
que ainda están por dilucidar. 

Non falamos para nada do ésti 
lo periodístico do livro, no máis 
mau. sentido da palavra. Rei Nú
ñez tomou coma, exemplo a Josep 
Pla e os seus. Homenots, pero ,no 
que Pla é --ou parece- sinxele
za, no que Pla é adxectivazón , no 
que P'la é ironia unida de amor (ou 
aptipatia, caso Andreu Nin) cara 
o biografado, aquí resolve-se (xa 
o .dixemos) nunha admiración sen 
l_ímites que impede que o biogra-

. fado apareza coma un ·ser huma
no, coas sua 

1

feblezas, os sem; 
erros, as suas contradlcións non 
resolvidas~ xa que case sempre -
por non dicer scmpre, pois existen 
as traxéd ias cor!3ctivas bndc () bi
grafado .éstá mergullado-- apare
ce coma un héroi invicto e vitQrio
so. !-'alta, xa que logo, unha nova 
biografía de Dieste que scxa máis · 
problemática e menos haxiográfi-

· ca. ·o 
XGG 

1 J Doc u111cnto~ para a hiW>ria contc111pt>
nínca de (jalici;1. n" 40. Ediciús do Ca~tro. 
Salla, l'JX7 . 

21 Un inh:ntn de ad1L'!!<1111c11to a c~a ·o p l i
caci1'111 ~ ,, 111c11 .. Fnriquc FL"rn;í11dc1 Scndt"m . 
'11 .. FL'r\~'11). Do 11acio11ali-.1110 ;111 111a fxi\-
111t1'. t :J Pr11pn "'º · l.11.J:! " · J<J- IV- JlJXI . 
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Segredos 
indiscretos 

. "Secretos Indiscretos" . é o título 
españof para "The Men's Club". 
A iniaxinación dos distribuidores 
non é m_oita posibel que un título 
como "Club de Homes" p9da le
var a confusións .neste país(¿?!), 
pero ta!!lpouco se conta nengun 
segredo indiscreto, polo que o tí
tulo fica éomo un engano bastanfi:: 
estúpido , 

. - Trátase· dun filme americano ro,. 
dado en Califómia. Un grupo de . 
home·s deciden formar un clube , 
para falar é estaP xuntos. Son de 

. profisións digamos.liberais , médi
cos, abogados, etc ... iso que agora 
~há~an "yuppies" (Un que Ólla 
ba_~tante cine_ ·americano sospeita 

·que. ali non hai máis nada ??) 
.. )~, 

O filme tránscun-c na primcira 
reunión que , teñcn . As palabras 
que se-d.in, case todus sobre mu
lleres ; '··a. esmorga conseguinte, 
todo bastante vulgar, banal e tri1 
vial. Reunidos r.ia casa .dün dctcs 
decídensc a facer o animal, como 
cativos. Até que aparece LÍnha 
muller (todos son casados) e a 
cousa-. anímasé. Deciden rematar · 
nun sofisticado burdel, onde un ha 
série de "pcricas" máis ben patéti 
cas, anímano~. Ali, füdo o mundo 
se pasa , non dC'ixa de ser unha 
"cana ao ar" á americana e é de 
sup<>r que todos scguen o mesmo 

. camiño, _nada muda . Por que?? 

Podcria .haber unha segunda ~ ci-: 
tura, de feíto haina. A imposibilí
dade na sociedade .ac:.tual dos 

· .máis divertida, ·iso si. . , 
O mellor, unba loira que sae no 

burdel, como pasando de -tódo . . o 

Boas noites, mai 
- \ ' .• . 

... Baseada nunha obtia teatral. dunha 
tal· Maisha Norman, de grande 
éxito representada tamén en Espa- . 
ña ._ 

A película transcorre· pratica
men.te toda dentro dunha casa e o 
"bon facer" do director cenvértea 
nunha obra cinematográfica bas
tante sólida, esquecendo da sua 
orixe teatral. O bon facer, o guión 
e o man a man interpretativo de 
duas das inellores actrices· ameri
canas actuais: Sissy Spacek e 
Anne Bancroft. 

O argumento conta a decisión 
de se suicidar dunna muller trinta- · 
ñeira, plan que conta á sua nai a 
noite quy decide facelo. Decisión 
á que chegou porque non gostan 
das novas dos xomais e a TV, non 
lle ve ilusión á sua vida , todo foi 
un fracaso e xa non ten nengunha 
esperanza. E nen sequer ter un fi
llo que vai para delincuente, lle 
motiva. 

A mai tenta por todos os meios 
. que desista diso, pásanse a noite 
a falar , e la dille que tampouco lle 
van ben as c.ousas pe ro que é das 
de " a mal tempo boa cara" e que 
hai que seguir vivindo· comos xa. 

O fina l non llelo conto , vaian 
vela se · teñen ocasión (dependerá 
dos distribuidores e exibidores da 
sua zona e ~o cariño que lles te
ñan), e xa o verán. 

Desde logo se o que· queren é 
divertirse, meltor e lixan outra, 
pefO trátase dunha intelixente pe.
lícula sobre .a viaa e na sua non 
sempre ten habido diversión, non 
é? . . 

Pódelle gbstar moito, agardo 
que para ben. o. 

MANUEL ESTRADA 
Secretos indiscretos (The men"s club) . 
U.S .A. 1986 • 

Director: Peter Medak. Intérpretes: Da
vid Dukes , Roy Scheider. Richard Jordan. 
Graig Wasson, Treat William. Havey Kei

. tel. Cindy Pickett. Marilyn Bones . 

Boas noites, mai (Night Mother) USA 1986 
Director: Tom Moorc Intérpretes: Anne 

Bancroft. Sissy Spacek 

televiSión 

Mais cartos 
para a TVG 
E; tam-sc de novo a elaborar os 
orzamcntos da TVG , nom podia 
ser menos, cscuito as asneiras de 
turno . ~: um lugar c.:ornúm que a 
TVE é umha empresa rendávcl 
economicamente e scm custe para 
os contribuintcs , e isso é algo que 
só póde nascer da inorancia ou da 
má intenc;om . Desde que a TVE 
comczou a sua caminhada nos fins 
do ano 56, com o monopólio da 
image, com o mercado public.:itá
rio nas .suas faltriquciras, nom 
chegam a nem, a mcia dúcia de 
anos os que a empresa nom rccc
.beu ingressos via orzamento esta
tal , sem cofltar o inumcro dos 
seus inves-tirncntos que forom. fci
tc~s polos mais diversos ministé
rios, as su as i nfra-cstruturas .desde 
as· primeiras ás últimas passando r 

por mundiais e · dcmais eventos, 
f·ürom froito da . vontade poi ítica. 

Agora mesmo mc;c.Ji-a cspc<.:tac.:u
larmente o se.u orzanicnto e a so li
citude de meios estatais é incrível, 
mas cu, nom ouvo a nenguém or-· 
near : ·" 

homes de cstár xuntos, ·porque si , H já h<>ra de qüc a TVG de un 
p,orque están ben entre eles, sen , chcl11fo aclianic e pi:antcr,c - o seu 
qqe leña nada:a ver a homosexua- rut1:1ro . dun1 jeitó· :sétio; -para is:;o 
'tfd:acle_ (a<(ui airlda ,non :chcgam{-)S · ._cumprc:m -Gartos .- _c.:ártos e.roe som 
a -1so_, entre outras cou.:)as porque um ·d~}s mclhorcs ól~<>s~ para 0 
hai ··rnáis Qams) ; As.:convcrsas,' ó ,.. - nnsso .dcscn_vb'lvcfriento, Nom se 
guió.n en definitiva,'~nóf>bdcild1.vér. po~c ~1mrér límh'a-Gaíi7:~1· tiP· sécu-
.pa~a ; espcci_ál ·-0_1,i;; i'rltcre.s-~nrc · c.n .· . lo )CX r ·e<~m qs ,sccw1~s ,:na is tt-1 :" 
:ncngu_n_ dck~s :·: pcrü<~os cámbío'S. ._ Aarn~és>s -da Cl.'Ol)omia ~.ub-dcscñr 
. q.uc~ . se - v.:~Jn:·~~<-i~u.~í!ldp, ~fati ,q~e-I :-•, _ vsr[vi9Ús, is~es ~ec.:U.>res p<;s::;¡11 il 
P?IJcu_la r~sul~e ~G~t~~t~if~t:: ~º~.: re .. . , . ,.·. pw u111h~L tév0' prúrrn~ ,q1\~ll.'~1t~ -i: 

. par'os ,';;a~.pi'que dé·üc.cair dun i-hfrc '~ -· ' · • _,_ , · ,. 
· a outro : A un lémbrallc un ha pcl í- O futuro vai ser a intcracc;f10 'de 

cula canadiense do ano pasado, . tecnol\)gias ligadas a image e ro~ 
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munícac;ons com a . imformac;9m. 

~ nosso po~?, a nossa língua nom 
· pode renunciar ·a isso. A TVG é 
. u~ha empresa rendável já, econo" 
~icamente ~era -grandes perspec
t1v~s ~ socrnlmen!e ten:i .de selo 
ma1s amda. Ao pe dum novo sé
culo os gal.egoS'; o galego, nom 
podem<?s 'lu1tar na corrida do pro-· 
gresso indo em carro de bois . Es
peremos que o novo ·governo en-

. tend.a o papel destes meios , e ga
rantmdo-lhes a sua autonomía ao 
servizo do .país, disponha para 
eles ~u.ns· meios justos necessários 
e suficientes. 

Falando da Rádio 
Se o seu funcionarnento é para 
muitos aceitável, converte.ndo-se 
alias no autentico arquivo fono-

- gráfi~o galego e ingerindo já no 
func1onamento das outras rádios 
nom por isso pode-se botar terr~ 
por riba do seu projecto inicial. 

Num país onde a FM egue sendo 
minoritária hai que emitir en OM 
hai que face rse mais local, esta~ 
mai pert9 do variado públicos 
e do inter.esse para a i servir ao 
país. Já vai endo hora de que as 
grandes zona ·da no a pátria con
tem c?m emi ssora própri as. Hoje 
em d1a o custc dum e tudio de 
gravac;om nom é muito , e calquer 
técni o comercial sabe que os cu -
tes por unidade dumha empresa 
radiofónica minguam na medida 
na que esta se expande· os scrvi
zos comúns dos vários centros 
nom se multiplicam com estes, e 
com cativos meios (mas suficien
tes) e baixas potencias , fam-se 
grandes trabalhos. Deixar a rádio 
tal como está, por atranco a sua 
expa~om é um autentico atentado 
ao povo gal ego. O 

- C.B.A. 
·N.B. 
O que si já é d~ risa, sorn as con-

· cesons de frequencias qué fixo o 
go".emo galego até· agora , para 
em1ssoras comerciais. rsso é con
siderar ao país de parvos e aliení
genas. A ver se se comas mudan

·zas políticas mudamos costu mes . 

Francisco 
Creo 
na lembranza 
O pasado 19 de Xuño finaba na 
cidade da Coruña, aos 76 anos de 
idadc, un dos máis criativos e es
forzados pintores ga legos contem
poráneos, Francisco Creo . Morria 
si landeiramente , sen titulares nen 
comentários de prensa; unha sin
xcla esquela ao día scguintc . 
Noiés de nascimento , coruñés de
cora7.ón, apesar de ser un gran ar
tista non gowu de gran populari
dade , nen sequcr de excesivo re
coñecimcnto por parte da crítica 
especializada. O seu nomc 'é difí
ci'I de ntopar entre as· sínteses de 
arte galega máis difundidas. Sen 
embarg~), non é menos difícil in
tentar comprender os rnot-ivo~ dcs
ta auséncia dos libros , xa que a 
sua valía ficaria plenamente de
mostrada ao gañar de xeito mere
cido, tal como sinalan as crónicas . 
da época. a medalla de ouro da 
ExposiCión de Artistas Coruñeses 
que tivo lugar no Ferrol durante o 
mes de Xullo d<? 1960. A súa pro
pia Noia natal rcndiríalle unha se
ródia homcnaxc~cn Abril de 1984 
conccdéndollc a medalla da vila 
mnito despois de que o Centro ~e 
Iniciativas e Turismo da Coruna 
llc,organizar<f unha Exposición de 
Homenaxe a princípios dt .1970. 
· Resumir so.meramente nunha 11 · 

ii<ts o müis caracterl1ado da s~a 
·produciún non é tarefo 11101 doa( '1 

porqu~ 11a sua vida e ror co~isc
!!Uinte. na ·Slia onra. l'Ollfllll'll 
unha gl'an rnultitudc .de fol·torc~ e 
i11flué;1cias l' l1trc ns lJlll' ~l' pode· 
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·an resaltar de rñaneira -especial 
n d . cati-o: 0 prirneiro, e tipo perso-
nal, 0 seu c~ácter enfenruzo; o · 
segundo·, o seu ~chegame~to. ªº 
aaleguismo, a meto de t-.:1~st~e, en 
terceiro lugar a sua ade~•<?n as co
rrentes vangardistas da prnt~r~ ~' 
or último, unha enorme cnat1v1-p , . 

dade art1st1ca. . ,, . 
No tocante ao pnmetro ponto, 

a sua feble saúde, aínda que i:on 
debe primar este factor por e~r~ba 
doutros, non cabe a menor dub1da 
de que as liñas crebadas da sua 
pintura, as formas convulsa_' de 
moitas das suas figuras, o seus, 
por veces, violentamente retortas 
corpos son, como en Tolouse
Lautrec ou Van G~gh , o -reflexo 
do seú organismo atonncntado, no 
seu caso, por graves doenzas pul-
monares. · 

A respeito do seg~ndo , ?~ _seus 
vencello ao galegmsmo vme~on
l le, como queda dito, por Mas1d~, 
que polos anos 30 estaba en No1_a 
dando cla es de Debuxo no f nst1-
tuto<1>. A sua amizadc con ~I SUJ?~ ~ 
xo para Francis~o Creo ~ 1dent1f1-
cac ión coa rcal1dade soc ~al ~ cul
tural da Galiza e adcma1s f1xolle 
ver a necesidade de buscar a s~a 
fonte. de in . piración na Galtza 
popular, nas forma _?a cult~ra tra
dicional. Logo, tamen a me10 d~I, 
coñcceria en 1933 en Madnd, 
onde e taban como deputado 
polo Partido Gal~guista, a .ca tc
lao e a Suárez .P1callo . A impre
sión que lle produciu obretodo,.o 
rianxeiro fi o que abonda e mat 
profundamenre nel o enraiz~men
to no galego e que a ua pintura 
fora. a partir de te ano . a expre-
ión óa Galiza e da ua ente . 

En canto ao ter eiro ponto. a 
ua opci ' n decidida pota fonn~ 

\'anoardi ta para pla mar e a 1-
siónc da ua Terra, tamén chegaría 
a el, mái unha vez, o medio de 
Ma ide, quen o puxo ~n contacto 
co Primitivismo, mov1mento que 
tanto froitos daría no no o paí 
non só na pintura (polo próprio 
Maside Colmeiro ... ) enón ta
mén na escultura (A orey Eiroa), 
na arquitectura (Palacio ) e inclu
so na fotografía K ado). Se~u~do 
a profe ora Sobrino a act1v1da
desw conxuntas de todo ele u
puxeron a ai va vigoro a e un 
novo e creador empuxe á cultura 
galega121 • As criación a~í ricas 
de Cr o baixo e ta per pectiva po
suen todo o vocabulário expresivo 
da nova corrente, que el con er a
ria durante t da. a ua vida, pero 
cun renovado impul o xa no~ últi
mos ano : figura in pirada , no 
Románico ga lego de ran volume 
plá tico e aspecto rugo'.º· como 
se fosen ·acada · d granito, s m
rre bu cando a tradicíón pl~~tica 
galega e a · raigañas cultura1. da 
Gal iza que e ·te num roso grupo 
de artistas situan na ldade Médi a. 

Polo mesmo camiño, o do xc
nia l arti ·ta de Pontee sures, ch -
garíallc, ca e ao mesmo tempo, a 
sua ad crición ao Exprcsionisnio, 
movimcnto que, coas suas formas 
patéticas, os scus p 'rsoax s des
camados , de membr s dn~matica
mcntc descncaixados, n rvo~ fcri -

. dos, conxuntábasc moi ben co seu 
carácter cnfcrmi7.o e atormentado 
do que se falou máis arriba . 

Pero logo, outras intluéncias na 
... ua pintura, e máis particularmen
te, de Matissc, fixo que incorpo
rara ao scu repertório º" dramáti
cos , pero tamén fascinantes ,. con~ 

trastes de cor dos "fauvistas'', ain
da que sen chega~. aos violentos 
extremos de Ylaminck mi Van 
Donguen contrariamente ao do 

· que , de mane ira inxusta, foi acu
sado. Nel a contraposicic>n da'> co
res nunca resulta chirriante . 

l 'or últi 1110, t.lcntro Je;. te aparta
t.lo da sua vinculaci(m ás correntcs 

. vang.ardistas. débése ·sub li ñar '<le 
lllüncira primordial () ;,cu rarel 
como pionciro na introdtlc iún da 
arte ab;,tracta na Galiza xa ante;. 
de remata-la dfrada t.101., 50. L:--ta 
0 unha t.las súü:-- m;:íi'i dcá .. iva;, ' 
arorrac iúns rorquc contrihuc dun 
'<cito c:..,rccial. a rcrmvalo panrn;a-
1na arthtico !..!alc!..!o. Llc..,lllado · 
rn111u u1n~cu11.: 1~L·ia ~la ' durit rc.prc 
\i( '111 (k;--<1tad;1 polo franqui,.11H1 du 
l'illlll' ~ I ,!..! liL'l'f'~ I L'i\·il lflll' nbrÍ1-!\lll " 

meir ~· G .. o 
"cuLTlJRAL 

Músicos. 1960. Oleo de Francisco Creo 

exiliar e ao máis destacados ar- lidadc. Estes son, en primeiro ter: 
tista e literatos galegos. E a sua mo o seu firme domínio do debu-

. contribución neste eido da renova- xo, que lle permitiu facer e~ dous 
ción ten tanfo máis relevo canto anos os 5 cursos de carre1ra de . 
mái se repare no fcito de que a Profesor de Dcbuxo na Esenia Su-
realizou_ non só a nivel pictórico. perior de Helas Artes de San 1-'cr-
enón tamén teórico. cunha valen- nando, ocupación que, aintla que 

te defensa pública do abstracto exercera como interino anos antes 
nun amplo artigo de gran valor nos Institutos de Noia e Monforte. 
te tcmuñal publicado na "Vo7. de pasa· a desempcñ~~ agora como 
Galicia" odia 19 de Decembro de catedráticél en Pornno e Pontcdc1:1-
l 958, onde -cxpuña abertamentc .e me· tras aproba-las oposiciúns en 
con gran rigor a sua opinión favo- 1977. En segundo lugar. as sua;, 
rábel á abstracción como ex pre- habi 1 id ad es como ese u ltor coas 
ión artística frente á mofa que que réalizou obr~s tan _c-xtraor?i-_ 

causara naque les anos de escuran- nária~ comq co pJnccl. En tcrcc1ro 
ti mo a exposición dunhas obras lugar. un imrortantí;.imo labor 
sua non figurativas, senón cons- cc;¡,10 cerami:--tu. actividadc que 
truídas a base de grandes manchas enchcu gran parte da _0 Ua vida e 
de cor, na máis pura liña de Kan- na que acadou unha :arísima_-per-
dinsky, Tápies ou Saura . fecci1ín. chegando a 1ntroduc1r al

gunhas inov<~ciúns que lle pcrmiti
~on construir !!n.tn<les superficies 
murai:-- de ccrú111ica pintada co1110 
a de 60 m~ que lcvantou no Alber
gue Fe-minino <le Sada . 1-: rorfin. 
en último cxtrc1110. o :-.cu pcr1.,oal 
e:-..tilo de pintura a hase de grandes 
planos. buscando. di.cia el. :-..1~b_rc
todo. o equilibrio. tanto cromat1co 
como compmitivo. Pero o mcllor 
t.lcl aparccia cando. tan <~ n~iúdo. 
a :--ua auda7 libcrdade cna11va se 
i mpuña ao pac ic ntc e 111ct1íd ico 
profesor e acac.h.:mico.,;- c1)ton xur
día toda a sua expresiva e exprc-. 
sionista rintura OU C.:'il'Ultura. chca 

E polo que ao cuarto p(~n~o se 
refire, as suas dot~s art1st1ca1.,. 
quedan postal-. nidiamente e.le ma
nifesto tanto pota constante evolu
ción dentro da sua adesión al-> co
rrentes vangard istas. como poi~ 
perfcita adecuación da:-. m~smas a 
sensihilidade galega. as1 como 
polo dcscnrolo da sua pr_óp~ia 
identidadc artbtica. na que 1ntc.:r
veñen ademais dos factores antes 
mencionados, 'outro1., t.lc menor 
importánc.:ia p ro yuc t~mén _ co~ 
tribucn d~ mancira particular a fa
cer mái'> comrlexa a sua per;.ona-

de arabescos, , liñas . onduladas, 
serpeantes,' retortas, ~italistas, e~- ' 

· rriédio dun forte e. bn 1 lan'te c-0lon
do ·cfue -dá-. unha ~speci~I vitalid~
de, vibran~e co.mo os frescos m1-
noic0.s, aos seus cadros, cerámi
cas ou esculturas. 

XOÁN X. MARIÑO REINO 
- . I 

1) VV .AA. "Maside un pintor. para unha 
lerrd" COAG. Vigo. 1979. - . 

, 2) M.L. Sobrin'o e óutros. "Historia ~el 
Arte Gallego". Ed. Alhambra. Madnd. 
1982. . 

Mene hu 
Lamas -

Sen dúbida Mcnchu Lamas, 
q~izá a máis rccoñccida das. nosas 
artis.tas, poderia ser unha das prQ
tagonistas desa "Carpeta de Artis
tas Galegos Attuais''. que reclama
ba nun anterior escrito meu. 

Digo isto porque ollada a sua 
úlüma produción, cxposta tempo 

. atrás na galeria "'Dau del Set" de 
Barcelona .:.........:unha dás que baralla 
nomes e traballos máis suxestivos 
de xóvenes artistas-'--- un perc.:átas~ 
da madurez que . a sua obra está · 
adq~irindo. ·-

Se o tandem Lamazares-Patmo, 
xa revisados nesta sección ante
riormente. é un dos pi lares - da 
nova arte gµlega, a formada por 
Mcnchu e o escúltor Lciro non é 
menos digno de dita metáfora ar:. 
quitcctónica. 

A que hoxc nos' ocupa. que do 
outro xa falaremos máis• adiant~ 

- a<lquiriu unha snli<lez sc:mellante á 
· daqueles muros que hoxc son o 
ciernen.to esencial. das suas cons
truciúns plásticas. · 

A ccrta desmesura ou amplitude 
de ollares que sc--·observaba nas 
suas obras de hai Lin par de anos 
(combinaciúns técnicas diversas. 

. tc1;1áticas excesivamc.:nrc recorrcn
tq . ... ). oponse a rotundida<lc de 
cx"Ccuciún actual. a clarividéncia 
compositiva e cerra austcri<ladc tc
llHÍtica derivada do achüdc!!O <lun 
xcito pcrsonalísimo de dicción ba
scado en cc110 vocabulúrio simbó
lico que baria-de arriba abaixo to
dos o:-. lcn7.o;. ~ 

· Un <Í!..'.ua arrcfcccntc que ·hcn 
pode eq~1ipararse a certo regosto 
polo.s pigmentos pratcados que . 
hoxc dan hrillu a todos · o~ seu1., 
lc111.us (un krH·imeno scmel lantc 
ao de l .ama1an:s que vcrni1a aré 
a sacicdac.k especular , todos os 
scus cartóns ). 

Exislc t'a111én. o cmprcgo da 
imaxc "pcr ;.c ... sen un ;,cnso ,uní- · 
voco ou unidirccirni<d ser·1ú,n abcr
tn a calqucr intcrprctaciún. ainc.la 
a 111üis frcudiana .· l111axc que se 
·arriquccc. paradigmaticamcntc . 
con ccrta aust>'ridadL' propugnada 
desde o 111u11do da "xcomctria cx
prcsi va" e coa _própria simplicida- · 
de que fai conkvar aos mundo;, 
P..:prcscntados (muro. pi r<imi.dcs: a 
Lua. a idea de reflexión dos ra10s 
snlarcs :-.. ). unha simplicidade 4uc 
Mcndrn fai sahia1i1cntc prn<lu'cir. 
post o " que a representación habi
tual dcs"tas idc.:<is soc levar 11,1cirnn
c.ks doses de · harroqu ismo ( nw
véndosc ;,empre no ca111po da fi
!.!Urac'iún máis ou 1)1cqos distorsio-
;1ada). '- · 

Este salto que dcrnn. · \l,;lllclla 
·ter\e producido. facc11do o simil 
deportivo. müis ao .xcito do pcrli
!.!llista: o salto de !..'.randc altura 
~·011 caid;i ve11 icaJ lo;1ga c sen so-
l uciói1 intcrmédia c .ponanto con 
lllcirandc risco. que ao xcito do 
tripljsta que d;i v;irios pasos para 
sumar un que. ¡1dc111;iis cor1duc 

· lllordc11do a arca . 
No caso tic. Mcnchu l·,;1111as'. os 

stu;, iihst<iculos ~on sólidos vala
dos L'lllaL1rillados LJLIL', l·.onfL'lllpla. 
cando ~on . oll;tdos frontallllL'lltc. 
coa se!..'.Lll:a111a 0 altivc1 de qucn '-l' 

sahL' p~1suidor dunha poknll: 111us 
cuiatura capa1 de ~upcralo.< e. ;i 

· \ 'CI .- coas cu;tlidadL'S do pantasm;J
!..'.t.irico: Sl' ti\·esL' ... calamhrl's" (lll 
~·11tu111ecinic11tos. pode ;1lr;1\'t'.'-;tlo-. 
e ..... rn-rir ..,oc1rro11anic11tl' dc,dc a 
(1ti'tr;1 hL·ira. ( '1111H1.unha pa111;1-.111a : 
·1 ksdt· n 'L'll Jllt1nd11 .. 

1 
'.: 

·L. CASADO CADARSO 

IMPRIM'IMOS EN 
CADA NÚMERO
A HISTÓRIA DO 
NOSO PAÍS 
CHEGAMOS AOS 
DEZ ANOS DE 
PRENSA GALEGA 
PÁXINA A 
PÁXINA 

AGORA
A .NOSA TEDA 
EN TOMOS 
ENCADERNADOS 
·uN PORANO-
DESDE O 1980 
AO PREZO DE 
stooo PTA. 
PEDIDOS AO 
.APARTAD.O 1371 
(VIQO) OU AO 
TELEFONO- · 
(98~) . 43 36 24 
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22A 
NOSA 
TERRA 

A Asociación Fotográfico Gale~a, 
como todas as socieaades fotogra fi ~ 
cas estaba formada fundamental 
mente por fotógrnfos nón profesio
nais que practicaban a fotog rafía 
como hobby, estando· il 1 a dos xera !
mente doutros e idos da cultura .. As 
canles para da r' a coñecer as fotos 
eran os concursos e os salóns foto-

. gráficos, concur r idos a sud yez polos 
membros das asociacións fotográfi
cas, tendo a revista Arte Fotográfico 
(nada no 1952) como elemento agluti
na.dar e ponto de referéncia. Esta di
námica tendia a uniformar a for.ma 

de facer fotografia estabelecendo· 
uns canónes que habi-0 que seguer 
para gañar os con_cursos: Le':'ou, asi
mesmo, a que o p1ctoral 1smo, en de
suso noutros paises, seguira vixente 
tanto na Ga 1 iza coma n·o resto do Es
tado español. As i.ñotaremo.s i nf 1 uen
cia do pictorólismo en case todos os 
fotógrafos · que aquí se pres-entan e 
du.nha forma especial poder-iamos ó
tar as · paisaxes de Losada .. Nalguns 
casos incluso seguen real izando os 
procedimentos .. chamados nobres 
(como os bromoleos de Smith 

FIA 
de las Heras expostos·~na 2° Foto.bie-
na l) . - · 

Outros real-iza.n unha fotografía 
q ue poderia ser definida como foto
g.rafia 'costumbrista . Fotografia so
cial que hon ten como obxectivo a crí
tica social nen a definición dos ras
gos má is característicos dünha socie
dad e ou dun aspecto desta, é dicir 
non .se pode considerar como ensaio 
fotofL_ráfico nen como documentalis
mo. O que pretenden é lograr a par
tir de cenas da vida cotidiana imaxes 
d.e - cuidada e equilibrada co·mposi
c1ón que teñan belezo plástica, ima-

NOS50 
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x~s "exqu,i~itas" en . palaqra-s de R·a
n 1ero f~rnandez. En definitiva. pode
mos d1c1 ~ que nos presentan u.n mun
~o apac1bel e c.urioso. Dentro deste 
tipo de fotograf1a poderiamos consi
derar as fo~os de R_aniero, Zamora 
Ferrer e ~s~1nosa, dandose en Zamo~ 
r~, e en X1 menez un ha gr9n _pre_ocupa 
c1on .formal tendo neste ultimo impor
tanc1.a a posta en cena que logo foto
graf1a. 

lndependenternente do seu induda
bel valor fotográfic~ hoxe estas fotos 
traennos a nostalx1a dunha época 
pasada. 
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. DEFINE NUNHA . FOTO O TEU ENTORNQ:::i 

A TUA CIDADE, VILA, ,ALDEA, ... 

A ·PARTIR oo PRÓXIMO NúMi:;<o ANosA TERRA 
PUBLICARÁ NESTA PÁXINA DE FOTOGRAFIA E DURANTE UN 

ANO, UNHA ESCOLMA DAS FOTOS QUE SE.RECEBAN. SE ESTÁS 
INTERESADO NESTE PROXECTO ENVIA A TUA FOTO OU SÉRIE . 
CUN PEQUENO TEXTO EXPLICATIVO ASI COMO UNS DADOS 

PERSO-NAIS A: CENTRO DE EsTuoos FoTOGRÁFrcos; .. 
APTDO. 1264 V1GO 
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publicacións_ 
TE LOS 

Telos, revista subtitulada "cuader
nos de comunicación, tecnología y 
sociedad" é do mellar que se pro
duce en español sobre estas ma
térias. Publicación editada por 1 
Fundesco (Fundáción para o de
senrolo da ~unción Social das Co
municacións) está á última en to
das as matérias relacion'adas co 
que aponta o seu encabezamento. 
Hai que anotar. sobre todo, que a 
revista non só non cai non papa
natismo tecnolóxico -tan de moda 
nos últimos estudos sobre comu .. 
nicación:. pésie a abundar ·nestas 
matérias, senón que manexa ade
mais un notábel espirito crítico nos 
seus artisos. 

"Teles edítase trimestralmente 
e o seu número 11 inolue un deba
te sobre as telecomunicacións no 
Estado español, o video musical, 
os noves servícios da imaxe, un 
caderno central dedicado ás estra
texias de comunicación, asi como 
unha parte da obra de Alfonso 
Fraile no caderno da cor. . 

SEPARATA DO 
ANUARIO BRIGANTINO 

O Anuário Brigantino 1986 ten edi
tado unha separata que leva por tí
tulo: "No centenário de dous per
soeiros da cultura galega". lnclue 
os apartados dedicados a "Xoán 
Vicente Viqueira" e "Castelao e o 

Píllase primeiro 
que a un coxo ... 
(ven da páxina 11) 
o ministerio da Facenda do Esta
do, recaudador de contribucións 
na zona de Tui, canso xa de fa
cer todolos trámites reglamenta
rios pra lles cobrar a contribu
ción Rústica sen poder conse
guilo (pois o Bispo xamáis lle au
forizou a entrada en domicilio de 
curas prao embargo correspon
dente, dicíndolle nunha das ve
ces que "ni eh el tiempo de la 
República nos ha hostigado tan
to'1 devolveu á T esoureria tódo
los recibos pendentes pra ence.
tar as regramentarias "remo
cións de o8stáculosn (non sei se. . 
aínda hoxe se chaman asQ ante 
a Dirección Xeral do Tesouro, re
matandoo informe da seguinte 
maneira: "Señor Tesorero: Con 
la Iglesia hemos topado. Colorín, 
cororado. Este cuento se ha aca
bado. V.S. dispondrá". 

Matino, po1s, que o ministro 
señor Ordoñez guedaría mellor 
cos seus companeiros de Parla
mento, se lles dixese o mesmo 
que o recaudador -meu amigo 
Ballesteros, hoxe falecido- lle 
dixo daquela á tesoureria da Fa
cenda. O 

Centro Betanzos". 
A~bos os dous trabqllos son da 

autona ~e X~sus i:-orres Regueiro, 
betance1ro e 1nvest1gador de temas 
históricos dos. sécuf os XIX e XX. 

GREA 

Cadernos da Grea, publicación de- -
dicaáa ao cabalo na Galiza, ven de 
presentar o seu número -1. Segun
do Manuel Ventín, presidente de 
"Amigos do cabalo' e coordena
dor aos c'adernos "o progresivo 
deterioro e consecuente perigo de 
extinción das nosas razas cabala
res Naturais e Autóctonas (faces 
galicianos, pónis galegos), vese fa
vorecido polo illamento, a desísi
dia e a desinformación xeral da 
nosa sociedade, cando non pola 

X Romaxe 
da lgrexa 
Galega 
(ven da páxina 8) 

morreron un día destes. 
Máis millóns de nenos morrem 

tamén cada dia no mundo de 
noxo e aburrimento, 

e se non marren, eles mes
mos, serán asasinados porque 
ninguén lles ensiríou a sonar. 

O neno é o rei ·do mundo". 

Outros mensaxes da celebra
ción estaban moi perta · dos 
ideais da chamada "Nova lgrexa 
Galega". A denúncia dos pode
res c1vis, militares e eclesiásticos 
tan confabulados. A busca dun
ha comunidade cristiá en solida
riedade cos pobres, cos oprimi
dos; tanto países como étnias e 
persoas. 

A obra do P. Silva, nada en 
1956, respondía ás arelas máis 
progresistas dos cristiáns dos 
movimentos apostólicos en favor:. 
dos oprimidos. Unha obra paci
fista e antirracista. Son xa hoxe 
sete as fundacións do P. Silva: 
Ourense, Madrid, Bogota, Santo 
Domingo, e as de Belxica, USA 
e Mo9ambique: 

. adopción de medidas "oficiais ina-
xeitadas" -

A publicación declárase aberta á 
colaboración de todos, sinalando a 
sua periodicidade non fixa, ainda 
que coa vontade de editar tres ou . 
catre números ao ano. ·. 

A revista, escrita· maioritariamen
:te en español, conta con· 36 páxi
nas, asi como cunha boa colabo
ración e presentacion dunha am-

, pla variedade de traballos. 
O presente número destribúese 

de forma gratuíta. Toda aquela 
persoa que lle interese recebela 
terá que solicitala a: "Amigos do 

;.Cabalo de Pon.tevedra" Rua Daniel 
de la Sota 7. 36001 Pontevedra, 
adxuntando 60 pesetas en seros .. 
de correos para gastos de envio. 

Daquela a lgrexa Cé;!,tólica em
pezaba . a sensibilizarse cos 
1deais antícolonialistas; buscaba 
xa inculturarse. Foí o Vaticano 11 
onde se deu dotrinalmente o 
gran ·xiro: as igrexas locais de
ben encarnarse en cada cultura. 
Foi Xoan XXIII o que reivindicou 
o valor das minorías étnicas e · 
culturais. Ben-Posta ten como 
idioma oficial 9 g~lego, pero vive 
certo cosmopoht1smo en areas 
do circo que a alonxa do movi
mento reinstaurador da cultura 
galega no povo e nas institu
cións. Pode que esa deficiéncia 
real, que non mental, sexa recu
perada polos de Ben-Posta. A 
lgrexa galega dos Colóquios, de 
irímia e da romaxe q1::1e demostra 
como se poden evanxelizar os 
fenóenos máis ancestrais da cul
tura deste país, tamén pode e 
debe receber forzas para trans
cenderse e dialogar ao maxi
mum coas igr:exas da Liberación, 
da contemplación, etc., que for
man todas e nunha só a única 
lgrexa de Xesus-Cristo. Para 
1988 a romaxe destes~crentes 
está ·convocada · no Inicio o 9 de 
Novembro. O 

FRANCISCO CARBALLO 

JOE~ MEYEROWliz . 

Fto~ografias de Joel Meyerowitz na 
. ~aa .cfos Peirados_(Praza daCons-· 

t1tuc1on 14-1° Vigo). Até o 1 o de _ 
Outubro. Sector Cultura do conce
llo de Vigo. Coordena: Centro de 
Estudos i::ot.ográficos. 

_)(QRNALISMO · 
GRAFICO ARXENTINO . 

En colaboración co Instituto de. 
Cooperación Iberoamericana, o 
Museo de Pobo Galego .oferece, 
até .fin de Setembro, a exposición 
Periodismo Gráfico Arxentino. A 

actos 
ASTOR PIAZZOLA 

EN PORTÓ 
· · O vindelro 30 de Setembro no Co

liseu dGs Recreios de Porto actua
rá o artista arxentino Astor Piazzo
la, nun concerto organizado. poi~ 

! libros·. 
"CONTOS DE.FAOA , 

EN no MAIOR"-

j 

"Cantos de Fada em do maior" é 
o título dunha nova obra de José 
Ramón Rodrigues Fernandes 
(Mondo de Fildago) quen no 1"983 
publicara a sua primeira narración 
titulada '.'0 sereno fum guei:rilheiro 
em Síahngrado). E aufor do ro
mance "Seguindo o caminho do 
vento" (1985). · · 

"Contos de fada em do maibr" 
está constituido por relatos curtos, 
correspondendo a edición qOS · 
"Cadernos do Povo" no seu apar
tado de "ficc;~o" . 

Os. ·n O VOS tempos de XABARIN 

O BOSQUE ANIMADO 

W. Fernán<lez F1ór.ez 

Trad.: Xeia Arias 

Un novo desefio e a incorporación de autores 
contemporáneos, configuran a nova etapa da 

Colección Xabarín, cando chegamos ó número 25. 

AS VIAXES DE GULl...:·IVER ·IRMAN· REI . ARTUR 

Jo na than ·sw i ft Carlos G. ·Reigosa_ 

Tra9.: C. Monteagudo 

MARCOVALOO 

Trad.: Silvia Gaspar 
M. G. Scndon 

edicións xerais de galicia e9 

rnostra recolle-.un total de setenta 
obras de trinta e cinco informado
rés -gráficos; as máis antigas datan 
de í979, e as máis recentes son 
do pasado ano. . 

MORQU.ECHO 

Morquecho expón na Galería Tnn- . 
ta (Rua N9va_30 Compostela). Até 
o 1 O de Outubro: '. 

BERTA ÁLVAREZ 
CACCAMO 

'Berta Álvarez Cáccamo expón na 
Galerfa Gruporzán ate ·O 30 de Se-
tembr<:>. (Orzán _ 139 A Coruña). 

i:>ublicación "Mundo da Canc;ao". 
Os interesados en máis informa
ción pódense dirixir ao teléfono da 
revista, cuxa secuéncia numérica . 
chamando desde Galiza é: ·07-
351-2-25402. 

LIBRARIA DE VIAXES 

"Años luz libros" abre unha libraría 
de viaxes onde se poden encon
trar libros de rotas e mapas sobre 
case todos os países do mundo. 

· lnclue ~amén calquer tema relacio
nado coas viaxes, desde antropo
loxia e.eco_nomia dos paises a visi
tar, att? guia~ ~e ~r?nsporte, l_ibros 
de sao.áe, d1c1onano, manua1s de 
supervivéncia e primeiros auxilios, · 
es~udos e traballos no extranxeiro, 
as1 como, aventura deportes ao ar 
li_bre, ecoloxia e naturismo, ciclQtu
nsmo, -montañismo, artesanía, li
bros de fotos e paisaxísticos, etc. 
'Por último contará con narrativa e 

. novela sobre viaxes e un importan
te ªP.artado dedicado á cartogra
fía. ·Años luz libros" está en Fran
cisco de Ricci 8. 28015 Madrid. 

s_omos coñecidos 
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especialización 
en librós -
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·o mercado ne centro do.debate 
LLUIS Mª XIRINACS 

P ara definir o capitalismo sóese eni
pregar a locueión ~ufémica "so,cie~ 
dade de merQado" por·oposiQion a 

de "sociedade planificada" socialista des
provista de mercado. En rigor, o capital_is
mo é unha sociedade de mercado co
rrompido e corruptor tla sociedade. Pero 
iso soa moi mal e non debe ser dito. · 

Mercado si ou mercado non? Antes de 
respostar a esta pergunta · fagamos un ha 
excursión retrospectiva. Como nasceu o 
mercado? Parece que o home do Paleolí
tico inferior non tiña nengun asomo de · 
mercado. Só é posíbel o mercado se pre
viamente existe propriedade ~ privada. O 
home comunitário da horda primitiva non 
coñecia a propriedade privada. daquela 
tampouco o mercado. · 

Esta foi unha conquista dos totems ou 
_clubes especializados de caZa, pesca e 
recolleita, que apareceron no Paleolítico 
Médio (Neanderthal). Cada totem, dentro 
da. horda, disfroitaba de propriedade pri
vada (de totem) do froito das suas captu
ras especiali:zadas. E comezóu o mercado 
como intercámbio de agasallos (e para in
troducir a variación nos _respectivos me
nus) entre totems no grande encontro pe-

. riódico convocado polos· ancianos da hor
da. lso é o mercantilismo: mercado sen 
moneda e, na sua orixe, máis mercé ou 
agasallo que rnercancia ou venda. 

. No Paleolítico Superior, presuntamente 
organizado en clans matriarcais, e cara o 
seu ·final, o mercado, ainda ~en moeda, 

/· ·· 

vaise voltando máis e máis riguroso na Como descubriu recentemente a arqueó
evaluación dos intercámbios, sempre nun- loga Denise Scharryans Besserat, nesa 
ha economia de traeos: causa por causa. etapa histórica (no próximo oriente xa 
Xa se sabe contar... desde 8.500 anos a.n.e.) invéntase e intro-

Se o mercado nasce para intercambiar dúcese a moeda no cámbio mercantil. 
excedentes e introducir variaciófl, vese Nasce o mercantilismo. A rnoeda, daque
que o mercado é unha adquisición útil e o la, foi outro grande adianto e conquista. 
se~ fomento comeneí)te: Asi ~p~ovéitase Todo cánibio mercantil. era partidQ en 

.ma1s o producto ~c~mom~co. Max1me c_an- dous, os· produtos A e B do troco único 
do tanto as . r:naten?S . p~1mas e e~e~x1as, · an9estral daban lugar a dous cámbios A 
con;o a hab1l1~ade cnat1va .~spec1ahzada . vendida p~ moeda a unha persoa -~ B 
es~an nec_;esanamente repartidas ~e ma- mercada por moeda a outra persoa. óbvio 
ne!ra desigual por tod~ aterra: A~1 ~odas qúe asi resultaban moito máis fáceis os in
tenen aceso a t<;>do .. O ideal sena, prns, un tercámbios. Non se precisaba que ·o ·meu 
mercél:do m~nd1al libre de calquer traba, produto a vender interesase á persoa 
fronte1ra, alfan~~ga ou arancel. ~ vese ben- C'.uxo produto me interesaba m~r.car. Asi 
como a supres1on do mercado e un gran- ollado o diñeiro como instrumento facilita
de mal económico obxectivo. dor do troco non ·era nada mao. Sobreto
, ·No Neolítico dase UIJ novo grande paso. do se o précio se estabelecia librerr;iente 

Crón·ica· do escándalo 
· GUSTAVO LUCA DEtENA 

.-· · . .. · ... ;- .. .. , . 

Cali 

a satisfacción entre mercader e vendedor. 
Hai utópicos que pensan, sen funda

mento, que o diñeiro é intrinsecamente 
mao e que debemos retroceder a unba 
sociedade sen cartos. Non está o mal no 
diñeiro e esta medida de suprimilo en vez 
de .r:ios facer avanzar, representaria 1,Jnha 
atitude reaccionária e entorpecedora dun
ha economia saudábel para ben dos 
home~. 

No Neolítico, grácias ao mercantilismo 
a economia desenrolouse extraordinaria
mente~ T éñense estudado as grandes ro
tas comerciais terrestres, fluviais e maríti
mas daquel tempo. Coa economia desen
rolouse a artesania e a cultura. Aparece
ron por primeira vez os sistemas métricos 
monetário primeiro, e lago de tei:npo, de 

T an afeitos estamos á especializa
ción forzada da-nosa imaxe co
lectiva para a crónica de sucesos 

dos diários de referéncia impertinente 
que esta maré de protagonismo político · 
que nos invade mobiliza decantado vo
ces de alarma. O presidente dos empre
sários de Pontevedra, por exemplo, ad
virte que estar c·alados, non dicer mal 
de ninguén e v.ota·r con res-peito é a me- , . ~· t:H'' QIJt Ltllút !! @ 
flor levadura de negócios e investimen- - ¡l'i, / 
tos. Por que estes últimos cen anos de· , ~~ --· 1 
siléncio non fixerón de nós un paradiso · 

1Lt/fi ;J--_ J ~~ 
é algo que tamén merecía un comentá- /¡; l'* \\fi 
rio deste comerciante metido a moralis- · · · ., 

~ª'.c~~ro~~~fs~~~~~eq~~c~~~~1~ala~ít~~~ -; · ~- ·• w ~ ,. , ~· " " 
cando nas a~éncias _de notícias palas oi..u•r-4 .... ,E-NTIUI o•ay~qA 
vacas bicéfalas, os parricidas de a.cha- -~ r- lolCh'~ J 
da, a pesca con lexia e as queimas de :e L -
mo~eségarantiaseguraduna6esode- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
finitivo á mo,dernidade reconvertida. Un _ . 
vi~e~presid_ente da Xunta enrabechado voces é que o siléncio do povo (o ~maior 

. plax1a a Dumas e repite nos noticiár!os ca~ti.~o dun governo) surpré~deme ~nha 
que o Oamerun c.omeza en Pedraf1ta, op1rnon · que conxetura 1rorncamente o 
tao mal se portan os disidentes e tanta .· empioramerito previsíbel do' noso malfa
é ª. maldade. ~e Brut?·. Cr?nistas escan- d<;> polít'ico nunha situacíón de indepen
dallzados ut1hzan cahf1cat1vos como na- · dencia. Con autodeterminación non ha- . 
vajeo.par? defi~ir unha ~rise política que bería partidos estatais de esquerda que 
de fe1to e semellante a que aconteceu removesen o naso atraso e ficaríamos · 
no ínterior do PNV, ou da dirección do como os irlandeses ·ficaron relativa
PSOE andaluz, sen que ninguén botara mente atrasados .a respeito da lexisla
man para aquel~s sucesos do vocabulá- ción liberal da vella metrépole ven dicer: 
ria da apocalipse. Pero máis que estas Aplicado ·á traballosa cpnstrución das 

.nacions qué aparecen no mundo des
pois da guerra contra os· nazis, este ofe-

. recimento é tan completamente colonial 
que fai dos próprios estatutos autonó
micos un invento revolucionário. A ldea 
de ser rémora pac ífioa .e agardar en si
léncio os refugallos do peixe Qrande é 
algo que non se propuña tan· as claras 
desde Craso a Pompeio. Estas opinións 
si qúe encerran r.ovidade e non as disi
déncias e deseréións ·que tanto alteran 
a Rajoy. · . r"J 

J 

. lonxitude, de superfície, de volúme e ca
pacidade e 'de peso. E co peso de prata 
ouro e cobre,-ª moeda transformouse de 
urndade conta~el_ abstracta, simbólizada 
por cantas ceram1cas s~n . valor de uso al
~u~, en moeda de ouro· definido e valor 
mtrmseco. Con e?a nova moeda saímo
~os d? !'Jeolítico e ~ntramos nos grandes 
1mpenahsmos crue1s · e despiadados tla 
ldade ,dos Metais. Outro dia ollaremos 0 
porque. · · · 

Se no Neolítico a paz e o equilíbrio so
cial foron a nota dominante, desde os Me
tais até os nasos dias, a guerra e o dese- · 
quilíbrio social foron e son o pan de cada 
d~a. <:;? primeiro tempo, como veremos, 
d1$puna dunha moeda que permitía un 
mer<?ado claro. O segundo tempo, como 
tamen veremos, usaba e usa outra moeda 
especial que corrompe o mercado. O pri
meiro tempo, desde a instauración dos 
cartos, durou uns seis mil anos, segundo 
os máis modernosdescubrimentos ar
queolóxicos. O segundo tempo, desde a 
introdución do diñeiro perverso, leva du
rando uns catro mil cincocentos anos nos 
lugares onde antes comezou. 

Platón, nunha Grécia mergullada xa na 
se~~nda_ etapa, b~rruntou a primeira etapa 
gracias as suas v1axes por pavos primiti
vos e di nos seus. Diálogos que existiu 
unha antiga idade de ouro presidida por 
un Plutos (deus do diñeiro) benevolente e 
que no seu tempo estaban mergullados 
nunha idade de ferro presidida por un Plu
tos malevolente. 

Hai pois un diñeiro bon que fai bon o 
mercado e un diñeiro mao que fai mao o 
mercado. estamos na era do diñeiro mao 
e, daquela o mercado voltase mao. 

Nun próximo artigo esbozaremos a críti· 
ca do diñeiro. Marx, como veremos, non 
pudo faceta e, antes que permitir o merca
do corrupto e corruptor, suprimiu o mer
cado con grande in·coveniente para a eco
nómia socialista. O capitalismo salva o 
mercado, pero ao précio de cultivar abun
dantemente a corrupción económica, polí
tica e social. 

Porén, antes non, pero hoxe en día si é 
posíbel unha crítica e unha subseguinte 
reforma monetária que salve o mercado e 
evite a sua corrupción estrutural e siste
mática. Por aí comeza esa terceira via que 
se agarda en todo o mundo. o 

V~ao 

O s de AP trataron de descalifi
car ao novo goberno en base 
ao pacto de Barreiro Rivas 

quen se. presentara nas ·listas de 
Alianza Popular: Calificaron o feíto 
de felonia e de pouco ético, critican
do tamén ao PSOE por prestarse a 

· tal manobra. 
Esquecéron rapidamente de que · 

nas eleicións AP conseguiu a alcal
dia· do lrixo, onde CG tivo maioria. A. 
fórmula foi comprar un concellal 
coaga para que se pasase a Alianza. 
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