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O Qoder de decisión . 
cada vez máis lonxe 
Os grandes 
concéntranse , · · 
ante a chegada 

. da banca 
e~ropea (páx. 8 e 9) 

O intento da OPA do. Bilbao ao 
Bar;iesto sacou á luz unha nova 
dinámica bancária que se veu 
confirmar lago coa fusión levada 
a termo entre Bilbao e Vizcaya. 
A entrada da banca europea, 
prevista para o 1992, abre un 
proceso de concentración, en 
princípio entre os máis grandes. 

Milleiros de Qersoas 
Qediron a 
industrialización da 
Gal iza 
Laxe, como 
Albor, negouse 
a recibir aos 
traballadores .. 
en Compostela 

(páx. 11) 
Fernando González Laxe, como 
fixera en numerosas ocasións o 
seu antecesor no cargo, Xerardo 
Fernández Albor, negouse a re
cebir aos perto de dez mil traba
lladores concentrados en Com
postela, o pasado domingo dia 
7, en demanda da "Industrializa
ción de Gal iza". Numerosas em
presas en crise e nomeadamente 
os colectivos de Astano, Sidega
sa e Alumina-Alumínio desplazá
ronse até a capital de Galiza. 

ENTREVISTA 

A FABRICA QUE A FELMOHLE 'QUER·INSTALAR.NA COSTA LUCENSE 
PRODUCIRIA DANOS PARECIDOS AOS DA DA RIA DE PONTEVEDRA· · 

A. CELULOSA CONVERTIRIA FAZOUAO 
-NUN SEGUNDO LOURIZÁN 

(páx. 3 e 4) 

"EXISTE UÑHA éAMPAÑA DE MARKET/NG.PARA.INSTAlAR CELULOSAS." 

(Daniel Pino da Asociación para a Defensa da ~ia de ·Pontevedra) 

SUMARIO Na festa de 

Xosé Maria Masa 
Orzamentos: acordo no meira vez nos últimos anos 

segr~_ac_io_/ n __ ---"-_ 

O naso ··concello. "Os sectores gue Qlantexan a desQolitización 
da Universidade son Qrecisamente os g_ue __ 
teñen unha determinada política deseñada en -
Madrid" (páx. 13) 
O boicoteo · primeiro, e lago, o 
abandono do claustro por parte 
dun importante número de profe
sores e estudantes puxo de ma
nifesto o enfrentamento existen
te na Universidade entre os sec
tores que a conforman. Acto se
guido comezaron a escoitarse 

voces que peden a despolitiza
ción da Universidade. Xosé Ma
.ria Masa, Decano de Matemáti-
cas· e cabeza de lista de .ASDU

. GA, candidatura que agrupa á 
oposición _ universitária, analisa 
estes temas. 

preámbulo, discrepánci~ no · . ............................... · ... (páx. 1Ü) 
proxecto ............. ~ ...... (pax. 5) 

0 1 0 3 ga ego ocupa o , por 
Nacionalismo ou localismo . cento dos diários .... (páx. 14) 
......... : ................. · ...... '.,. (páx. S) . Obxectar ou obede~er, por 
Amnistia ou cleméncia: o de- Francisco Souto ...... (páx: 14) 
bate italiano ............... (p_áx. 7} . c· 1· d h 1c 1smo: pensan o nun a 
En .Shawinigan-(Canadá) nin- equipa profisional galega 
guén acuso u aos obreiros .................................. (páx. 18) 

. polo peche da factori.á . .o pensamento g~lego motivo e . 

................ _. ................. (páx. 10) da V Semana Galega de Filo-
Paro total en Citroen ppr pri- -sofia : ... : .. ;· ............... '.. (páx. 1 !) . 

é Cariño (páx. 12) 

Cariñó anovou a euforla con -que 
recibira a noticia e botouse á rua 
para celebrar a sua Festa da Se
gregación no último domingo de · 
Xaneiro; realmente, a festa xa 

· comezara o sábado coa tradicio
nal romaxe de San Xeao do Tre

. bo, l no lombo do órtegal, ·o do 
Cabo do Mundo, a carón de re
xos ag011~ns e penedías .. 
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UN· GOVERNC) 
As camp.ás rep1rncan en dia dé festa. 
Fernando González Laxe foi recebido ' 
por Felipe González e ambos posaron 
xuntos para os fotógrafos. 

Todo comeza a parecerse. ao tenipo . 
de Xerardo F. Albor. Que tipo de gover
no é ~ste, para que unha ·recepción en 
Madrid, polo damais mendigada· duran
te semanas, sexa motivo de xolda -e ale'
gria? No XXXI Congreso socialista xa vi
mos que os represertantes galegas 
ocupaban un lugar ·perto do chao no or
ganig_r:ama partidário. 

Mais isto non é o grave. LJn dos moti":. 
vos esenciais da recepción madrileña, 
infórmannos, é a. peticiór:i de Laxe ao 
governo central -c;Je que a Gal iza sexa 
declarada Zona de Promoción Econó
r:nica, o que implicaria unhas subven
cións de até o 50 por cento para as in
dústrias que decidisen instalarse na 

.nasa comunidade- autóñoma. Bombas 

máis alá das xa publicitadas Areás· de 
ExpansiónJndustrial, -?UR ou ZID, como. 
é o caso ferrolán. Ainda .máis, o 80 por 
cento do estado posúe esta mesma c~
lificación. Por se fose pouco, aos ·"méri
tos de ·Laxe" e debemos restarlle o teito 
de tratarse de algo previsto con anterio
ridade á visita: .hai algo máis de dez dias 
que tJn x·ornal especializado de Madrid 
daba conta ·da probabilidade de tal de-
cisión. · 

A esta gran cerimónia de simuladores 
pódenselle engadir , por exemplo, o's 
acontecimentos recentes do anúncio 
dunha fábrica de . vidros para Ferrol 
(cónsolación que se oferece aos obrei
ros mobilizados e da que ninguén sabe , 
máis-nada) ou as promesas feítas aos 
traballadores de Sidegasa po( Femando 

reafirmouse na manifestación de Com
postela, onde unha contundente repre- . 
sentación de operários -incluidos 
membros da UGT- recebaron a por.ta 
no naris de mans da Xunta. Laxe non 
está, Laxe non recebe, Laxe non quer 
s~ber nada ou non sabe- que facer. Mes
IJlamente que Xer.ardo Fernández Albor. 
A problemática de centos· ou de miles 
de famílias, respóstaselle cun corte de 1 

cinta de cando en vez e con algunha 
·que outra promesa reindustrializadora 
imprecisa e-difusa. Estamos río segun
do acto da mesma representación, só 
que o protagonista en vez·de envellecer 
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de palenque que nada novo anúncian, 

Dicíamos ao comezo que o novo go
verno empezaba a parecerse cada vez·· 
máis ao anterior. E o pasado domingo 

. dade da Soberania Nacional pode ser 
case un tópico. Pero, na altura, coñecen 
vostedes algunha outra forma de solu
cionar isto que non sexa cunha maior 
vontade -política · e cun maior nível de 
compeféncias para o governo galega? 

A NOSA TERRA non se identifica necesariamente cos arti
gas de opinión publicados nas suas páxlnas, respeltando 
a independéncia dos seus autores. Non se mantén corres
pondéncia sobre orixinais non solicitados. Está permitida 
\.reprodución, sempre que se cite procedéncla 

1 cart.as 
UNIDADE 

·Hai unha causa -nos nacionalistas · 
galegas que: nos diferéncia dun 
xeito . salientábel dos nacionalis
mos catalán ou basca: o naso na
cionalismo é a nasa própria subsis
téncia, a nasa mellar defensa con
tra dos que, ao lonxe, veñen século 
tras Século asoballando e invadin
d0, no máis estrito dos sensos, a 
un pavo que loita por procurar de 
se atapar a el mesmo. O naciona
lismo, en troques, para bascas e 
cataláns, é un vieira que xa hai 
tempo que principiaron a percorrer 
e r;io que xeira a xeirp están a dar 
grandes alancadas. E un naciona
lismo forte e decidido. Cando a 
unidade das forzas nacionalistas 
se racho u. en Euskadi, chegouse á 
situación de ter que compartir un 
governo de ·PNV co PSOE. E isto, 
estando como está o nacionalismo 
implantado no País Vasco, que 
ainda segue a manter a sua forza. 

Na Galiza non ternos esa forza. 
Pero nós ternos esa forza non por
que o naso pavo non teña fé na· 
sua terra. Non porque o n·oso pavo 
sinta xenreira cara o que lle perten
ce de seu. Non porque estexa con
sagrado "in aeternum" á figura de 
"don Manuel". Sinxelamente, na 
Galiza non ternos esa forza porque 
o · que ternos son Iorciñas espalla
das nunha r:norea de .siglas q:ipa
ces de tolear ao máis sesudo. 
Diante disto, o voante vota outras 
opcións por atnosaren estas .máis 
poténcias, ou elexe o que xa é 
i.Jnha constante no naso pavo: a . 
abstención, tras da que non hai so
mente razóns orográficas ou climá
ticas que a expliquen, senón tamén 
o ver que non hai opcións ·ou parti
dos que non fedan a cacique ou 
aproveitado de turno, e as que hai, 
nadas na própria, terra e non teledi
rixidas desde calquer despacho·de 
Madrid, amósanse facendQ gala . 
dun escorrentador minifundismo 
político que fai matinar en calquer 
causa agás en posibilidades re~is 
dos grupos. galeguistas · ou nacio
nalistas. 

Tras destes dous governos que 
xurdiron na pre:>ente lexislatura, 
unha causa debeu ficar clara para 
o pavo galego: con partidos no go.: 
verno galego qué teñan ao seu pe
soal agardé;indo ordes ou contraor
des da "capital", que vaia aos con
gresos '.'nacionais" la.mberlle o cu. 
ao cúmio do poder(que lonxe están 
os nosos sociaristas dos cataláns!), 

· ou outros que permitan· que únha 
persoa allea ao Governo galega e 
ao Parlamento presida un Gonsello 
da Xunta, non im9s ir a nengµres 
como póvo. Seguiremos a ser 
unha colónia situada no máis alon
xado recanto da Península á que 
só virán xantar marisco ou cada 
catro arios, casualmente, coinci
dindo con campañas eleitorais. Cal 
é a alternativa -a todo isto? 

A so~ución que parece albiscarse · 
é, perante todo, unha solución de 
urxéncia. O p~oblema da Galiza, 
agora mesmo, . non é un problema 
de · esquer:das ou direitas: tempo 
haberá para talar _ desas cousas 
menttes sexamos un povo libre. Se 
non é asi, inótil facer esas matiza
cións, porqt,Je-a esquerda, a direita, 
o centro_ ou o demo que os. leve a 
todos eles, virá sempre imposta 
desde a Moncloa. O problema ur
xente agora mesmo é atopar unha 
concentración política de salvación 
nacional e, sobrefodo, urtha con
centración política na que o pavo 
poda titar posibilidades reais de 
ser unha auténtica alternativa a 
quen ven á Galiza atapar un labo
ratório de experimen~os políticos 
ca·ra a definitiva proxección estatal. . 
Esa é a única req.lidade. Houbo hai 
anos unha experiéncia chamada 
Unidade Galega que .acadou ·uns 
resultados que abraiáron a pró
prios e estraños en peorés condi
cións que. as de ª9?ra. Nada mellar 
que este 1ntrs pol1t1co, no que tan
to a üns· -AP- como .a outros "7" 

P~OE~ víuselles o plumeiro do 
que lles peta Galiza·en dous anos 
.de desfeita guvernamental e outros 
dous que non amasan unhas moi 
mellares.· perspectivas que diga-· 
mas. · ' 

Esta é a alternativa que hai xa al
gun tempo ven propendo ·a Partido 
Galeguista: a unidade nacionalista. 

. Porque nestes· intre~, aos autenti
camente nacionalistas o único que 
lles peta é Galiza. Nen máis nen 
menos. Nós non podemos (nen 
queremos) ir á Monclcia, emporiso 
Galiza é o noso único anceio e o 
Gmico fin. Ternos a sagra abriga de 
darlle ao naso pavo o que xa está 
a pedir a berros, como o amosou 
a manifestación a prol da língua do 
pasado l3 de Decembro: que .a 
Galiia sexa, dunha vez, cousa 
nosa, e non duns vendepátrias te
lediíixidos. Esquerda ou direita? 
Collendo a frase evanxélica, "o de
mais da'rávolo _por engadidma". O 

RAMÓN LATAS ESPIÑO 
Membro do Comité Local de 

P.ontevedra do Partido Galeguista 
· Nazonalista 

avisO·aos leit.ores 

Prégase aos teitores q~e as 
cartas enviadas non .superen 
as 30 liñas mecanografadas. 
A.redación resérvase o _direi
to a resumir aquelas que su
.peren este espácio. As car
tas deberán incluir o nome, 
enderezo ·e o nº de 0.1. do 
asinante. O 

~. -...... 
Xornada do Humor para de segui
do enxuiciar a nasa prática políti
ca, irnos dicer unhas cantas cau
sas sobre o tema en cuestión: 
_ 1ª. Góste ou non, somos dos 

que consideramos que a nasa pre
séncia á fronte da institución muni
cipal ten que servir, entre outras 
cousas e dun xeito- esquemátjco, 
para criar conciéncia nacional, or
ganizar e mobilizar á sociedade ci
vil, defender · os · nosos direitos 
como pavo, mellara-las condicións 
de vida-dos viciños, xestionar o di
ñeiro público en función dos inter~
ses ·populares, fiscalizar a actua
ción das administracións supramu
nicipais esixindo que o investimen
to do que é de todos:..repercuta n9 
meJlora das condicións de vida do 
naso Concello e contribuir á nor
malización _da nasa língua e cultu
ra. 

2ª. A nosa posición diante do 
PSOE e diante da crise pala que 
atravesa a nasa comarca é. de 
abando coñecida ,(non sucede o 
mesmo nos casos de Manolo Car
neiro e Xesus Iglesias), sobretodo 
polos traballadores. O nosci apoio 
activo a todas as mobilizacións 
que se convocaron · na comarca, o 
papel da· Asamblea de Alcaldes e 
Concelleiros na lóita pala reindus
trialización de Ferrolterra, os pro
cesos xudiciais e as sancións gu
bernativas dos que foron obxecto 
o · naso Alcalde e alguns concellei
ros, as convocatórias e os chama
.mentas . realizados pala institución DESDE FENE CON HUMOR 

Desde logo, hai xente con má sor
te! O Manolo Carneiro que quita un 
artigo para arremeter contra o Gru
po Municipal do B.N.G. de Fene e 
o que lle contesta, -ainda por riba 
de non ser "dos de Fene", vai e lle 
chama reformista! (e o mel_lor de 
todo é que·non só ten razón, senón 
que se ch~ga a coñecer . a "activi
dade" política de M. Carneiro a 
bon seguro que haberia de engadir 

· ,municipal para defender os nasos 
direitos inalienábeis (direito ao tra
ballo digno na nosa terra, ao uso 
irrer)unciábel do noso idioma ... }, as 
numerosas veces que viciños e vi-

algun que outro e·píteto!). · 
De todos..os xeitos, como queira 

que. tanto Manolo Carneiro coma 
Xesus Iglesias comezan talando da 

·ciñas ·de f;ene -coa Corporaci6n 
á fronte- nos ..mobilizamos, talan 
po'r si sós. · 

3ª. A visita do Conselleiro de 
Cultura .. ao naso Con~llo · hqi que 
emarcala no seu xusto ·contexto. 
·con independén9ia da forza políti
ca que estexa na Xunta da Galiza 

· e tamén · con independéncia das 
.nasas valoracións sobre o actual 
marco --xyrídico político:, hai alg0 

que non oferece dúbidas e é que 
está aí. Segundo Manolo Carneiro 
.e Xesus Iglesias os revolucionário.s 
semella que debemos negar a ev1-
déncia, dicer que non existe e 
"passar da história". Segundo o 
Grtipo Municipal do B.N.G. d& 
Fene, o que ternos que facer é esi
xir da Xunta da Galiza que o inves
timento do diñeiro público que ad
ministra se realice en función dos 
intereses populares, e non en fun
ción de critérios arbitrários porque 
o ·contrário non é máis que a deixa
ción das nosas responsabilidades, 
a inactividade social encoberta con 
fraseoloxia de manual de marxis
mo mal asimilado. Feita esta pon
tualización, quizá sexa conveniente 
que saiban que Alfredo Conde visi
tou o naso Concello en xornada de 
traballo para coñeéer sobre o te
rreo o labor que en matéria cultural 
e deportiva estamos a desenvol
ver, as necesidades que ternos 
plantexadas e para nos informar 
sobre"'c:luas solicitudes de subyen
cións que, ao abeiro dunha Orde 
ditada polo anterior Conselleiro, o 
noso Concello apresentou para in
vestir en infraestrutura cultural e 
deportiva por un importe de 
43.593.691 pta. 

4ª. Se Manolo Carneiro non tala
se por ouvidas e asistise á Xornada 
do Humor, sabería que quen reco
lleu a "Curuxa de Honra" non foi 
Aguirre Gonzalo, senón A~uirre 
González quen na 2ª Republica 
non tiña idade para despelexar a 
ninguén 'nen foi nunca Presidente 
do Banesto. Doutra banda, a "Cu
ruxa de Honra" · entregóuselle a 
Agraman en recoñecimento do seu 
labor a pral do humor ao manter 
_durante 46 anos t,m ·prestixioso 
concurso ("A paleta Agromar:r"} no 
que participaron e mesmo se de-

. ron a coñecer humoristas de moi 
diferentes' ideoloxias e condicións 
(algun dos gañadores deste con
curso é un nacionalista fóra de 
toda sosp~ita}. Se Ísto para Manolo 
Carneiro é pouco menos que un 
delito de "lesa pátria" non sabe-

. nios que calificativo se dedicara a 
si mesmo cada vez que recorde 

· que non hai moitos anos (senda xa 
un militante nacionalista) participou 
nun concursó de narracións curtas · 

·convocado polo PSOE (o prémio 
"Xaime Quintanilla"} e recolleu pas 
mans de cualificados dirixentes 
deste partido un dos prémios esta
belecidos nas Bases da devandita 
convocatória. 
. Sª: Di un 'refrán popular que a ig

norancia é moi atrevida e, a xulgar 
pola cal-ta de Mar:iolc;r Carneiro, 
debe ser certo. A Fene non veu o 
director ' de "La, Codorniz" senón o 
seu redactor xefe, Vítor Vadorrey, 
e non traball.a en Televisión. A co
laboración de Summers en "La Co
dorniz" foi moi escasa e espor.ádi-

ca, polo que a sua colaboración di
_ficilmente podia constituir un dos 
maiores méritos da revista, méritos 
que viñan dados palas aportacións 
-moito máis periódicas e está
beis- de humoristas tan contra
postos ideoloxicamente a Sum
mers como Xaquin Marín, Martín 
Morales, Chumy Chúmez, Máximo, 
Abelenda, Madrigal, Gila, Julio Ce
brián, o propio Vítor Vadorrey ... 

6ª. A exposición de "La Codor
niz" anunciábase co seguinte epí-

. grate: "La Codorniz, unha época 
do humor". Coa mesma, tentába
mos dar a coñecer, e mesmo des
mitificar, unha publicación que 
para moita xente constituiu unha 
bandeira e un símbolo da toita pola 
liberdade de expresión. Proba do 
que dicimos é que a maioria das 
persoas que coñeceron esta publi
cación cando se retiren á mesma, 
non talan do poema de Summers, 
senón que lle atribuen a "La Co
dorniz" a publicación de causas 
como: "bombín es a bombón/ 
como cojín es a XJ y me importa 3 
XJ que me cierren la redacción" ou 
"El burro de López va caminando/ 
el burro de López siguió caminan
do/ el burro de López, 'tropezó/ el 
burro de López Rodó" . 

7ª. Xunto á exposición de "La 
Codorniz" estaba tamén a de llia 
Bechkov (do que talaba moi ben 
"La Codorniz" alá polo 1964), hu
morista búlgaro coñecido .pola sua 
militáncia antifascista e ao que o 
Governo búlgaro lle concedeu no 
1955 o título do "Artista do Povo". 

8ª. Da nasa actuación cultural ta
laremos longo e tendido proxima
mente nestas mesmas páxinas 
pero, mentres tanto, unhas cantas 
recomendacións: a Xesus Iglesias, 
que relea a Castelao (el tamén era 
humorista -ademais de moitas 
-0utras causas- nun tempo ben di
fícil para o país); a ~anolo Carnei
ro, que se informe debidamente 
antes de escreber, que non mani
pule os feítos para :tentar levar a 
água ao seu rego e que utilice par
te das 300.000 {a outra parte, que 
a devolva ao seu lugar de orixe) en 
comptarse unha búsola porque se 
hai á.lguén que anda "perdidiño" e 
non engana a ninguén, ese é el. , 

. Por último, só nos queda engadir 
qúe ·porque actuamos socialmente 
para facer país e para que o nacio
nalismo . avance, non irnos perder 
máis tempo en réplicas e contra
rréplicas . . Que sigan Manolo Car
neiro e Xesus Iglesias rivalizando 
sobre o papel a ver quen é máis 
revolucionario! Mentres eles rivali
zan, nós seguiremos traballando 
facendo nosos os versos de León 
Felipe "Yo sé que mi· línea no se 
quiebra/ que no la qui~bren los 
hombres". p 

GRUPO MUNICIPAL·DO B.N.G. 
(Fene) 
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EXPERIÉNCIA E FUTURO ·DAS CELULOSAS 
. I· 

. A fábrica gue a FeldmOhle 
guer instalar" na costa lucense 
Qroducirá danos Qarecidos 
aos da ría de Pontevedra 

A celulosa 
convertiria 
Fazouro 

- -

nun segundo 
Lourizán 
Segundo os dados que en principal. o pior é que se pre
forma de propaganda está tende instalar unha indústria da 
a distribuir a multinacional que Galiza está sobre-abasteci-
Feldmühle o proceso de da. Xustifícase pola xeración de 
fabricación na planta de. postos de traballo. un tratamento 
F · /f. t ( de país do Terceiro mundo 
azouro sena ao su a 0 ver como é a proposta de instalar 

ANT nº. 331), sistema un enclave tipicamente colo-
obsoleto que ·a lexislación nial." 
alemana proibe Outra das razóns aducidas 
expresamente. Par~ a para a escolla de Fazouro é ob-
cocción da pasta empregará viamente o feito de contar cun 
unha lexia na que os parque de madeira. "Este xéne-
axentes activos serán a ro de fábricas -comenta o se-

cretário xerál de ADEGA
sosa e o sulfuro sódico. O abastécese con eucalipto. Natu-
anteproxecto apresentado ralmente hai unha relación entre 
na Cámara de Comércio de· o emprazam·ento e o tipo de 
Lugo foi redactado por bosque. Asi que esta indústria 
Celulosas del Cantábrico e consolida unha política forestal 
é substancialmente o que_ procura _co_ncentrar a _p~o-
mesmo que esta empresa duc1on r:iade1re1ra_ ~n especie~ 

. de crec1mento rap1do. lsto e 
prop.uxo en Abnl de 1977, unha incongruéncia: calcúlase 
precisamente para Fazouro. que no ano dous mil estarán es:.. 

Zonas sen vida biolóxica, emi
sión de gases molestos, conta
minación desde o centro mes
mo dunha comarc¡:i marisqueira, 
condicionamiento da política fo
restal cara a replantación de eu
caliptos, son algunhas das pre
visións que esta información 
parcial da multinacional alema
na permite facer sobre a sua 
planta que en todo caso funcio
nará como indústria de enclave. 

ériélr contaminación 
Igual que no proxecto que a opi
nión pública recusou no ano .77, 
admite a empresa que a indús
tria proposta criará contamina
ción. A eleición do enclave faise 
"con todas as disponibilidades 
favorábeis por evitar no meiran
de degrau posíbel o risco de de
gradación". Por isto mesmo din 
escoller Fazouro, no municipio 
de Foz, xa que está "localizado 
nun cantil na beiramar mesma, 
co que se evita o vertido dos 
afluintes nun rio". O sistema de 
lavado da pasta, unha vez coci
da nun dixestor contínuo, redu
ce o volume de lexia negra e 
evita a emisión "dunha parte 
dos gases ·molestos". Este argu
mento é idéntico ao que. a Celu
losa de Pontevedra empregou 
ao presentar á opinión pública a 
reconversión e ampliación da 
planta en 1973. As plantas de 
evaporación e cocción disporán · 
dl..m filtro de saída de gases ba
sicamente igual ao que funciona 
en Lourizán, cos efeitos cbñeci
dos. pola povoación de Ponteve-
dra. · 

Para o secretário xeral de 
ADEGA, Carlos Vales, "Non si3 
trata só dun problema de conta
minación, . c_on · ser grave, . pois 
nen este é todo o asunto (len o ,• 

gotados o~ bosques tropicais. 
lsto quer diper _que as madeiras 
nobres aumentarán progresiva
mente o seu valor. A Galiza 

A direita o profesor Francisco 
Bermejo, catedrático de Química 

Analítica na Universidade de 
Santiago. Abaixo un anúncio na 

prensa do 1977, cando un anterior 
intento de instalación dunha planta 

de celulosas en Fazouro 

pode producir esas madeiras 
nobres". 

Máis rendábél 

neladas anuais de pasta, o que 
quer · &cer que a poderemos 
comparar á de Lourizán. Hai 

· anos que veño dicindo que no , 
canto de tres ou catro fabriqui
ñas de p·asta de papel compen
saria facer unha ben feita, de 
médio millón de toneladas áno; 
·e cun sistema eficiente de co:.. 
rrecG.ión da contaminación". 

ese ·emisário- que anúncian, é o 
pior sistema porque non fai se
nón trasladar o problema a ou
tro lugar, neste caso; a costa ·e 
as praias". . · 

"Por que instalan un emisário, 
se din que non vai haber conta
minación? -pefgunta Francisco 
Bérmejo. A tecnoloxia desta fá
brica é a máis antiga, a. rpesma 
da fábrica de Lourizán e agora 

Na crítica da rendabilidade linal 
(incluídos os custe.s sociais) 
dunha fábrica de pasta de papel 
destas características, c0incide 
o catedrático de Química Analí
ttca de Compostela Francisc·o 
Bermejo: "A Celulosa de Ponte
vedra instaloúse nos Praceres 
coa xustifiéación do que habia 
criar riqueza. Hoxe seria o mo
mento de considerar se, aparte 
dos estragos que ten causado 
no entorno, non teria sido máis 
rendábel para a cidade de Pon
tevedra a utilización daquel solo 
para criar ali un área residen
cial". 

A afirmación dos promotores queren volvela reproducir aqui , 
de· que trinta anos despois de é igual que a que quixeron ~e
que se concedera con ab~oluta vantar en Dodro. E cando per
ilegalidade .o pe·rmiso de instala,- · guntamos se tiñan feito un estu
ción da celulosa de Lourizán, xa do climatolóxico daquel área 
se dispón da tecnoloxia e as apresentaron un do aeroporto 

. - medidas precisas para reducir a da Labacolla. Despois quixeron 
límites aceitábeis a contamina- levala a Quren e e unha das· 
ción, non lle merece confianza previsións coas que contaban 
nen ao secretário xeral de ADE- foi: sabemos que en Ourense 

b profesor Bermejo advirte 
que lle compriria coñecer o vo
lume de produción do 'proxecto 
dé Fazouro: "Esa inversión que 
anúncian é moi cativa. Supoño 
que se tratará dunha fábrica 
cunhá produción de cen mil to-

GA nerÍ ao catedrático Bermejo. chove sempre que ven o vento 
"Unha fábrica des-ta natureza - de Gaste/a. Tamén propuxeron 
sinala Carlos Vales- sempre Ponteareas como instalación 
implica · contaminación;· tanto , .posíbel e apresentaron un plano 
por emisión de gases como polo · da vila na que o rio aparecía ao 
emprego· de funxicidas tóxicos, Norte. O que sucedeu é que uti-
que" sempre se incorporan ás !izaran o mapa doutro lugar, se-
biolóxicas. No que se retire a guramente na costa, e lle cam

biaron o nome". 
Carlos Vales · denúnciá tamén 

o oportunismo político do pro
xecto de Fazouro: "Aproveitan
do a situación criada por unha 
reconversión industrial selvaxe, · 
quére.nnos aplicar a lóxica eco
nómica fra~quista" .. 

Non ao sulfato 
-"As boas fábricas de pasta son 
as que non utilizan sulfato. P0r 
que non propoñen algo ·asi? -
insiste o profesor Bermejo. Por 
que nor:i din cal será a ubicación 
exacta? Eses planos que publi
-caron nos periódicos son de Fa
zouro pero neles non se explica 
en que situación estará a fábri
ca, nen como vai afectar a unha 
zona de praias. Por que non din 
cal v·ai ser a técnica de bran-
queo do pa¡:>el? Por que non din 

~a 1'1 lf giaf~· -pég!na 17 tampouco cal será a capacidade 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ deproduc~nda~bric~. 

1. • NOTICIA DE UNA -EMPRESA POPULAR : 
GALLEGA P• LA PROSPERIDAD .DE GAl.ldA -

- Unl ~ pn1lpinl • OOlll que de9eemol tDcm '°' pllegos. 
• Le PlwiMldld. Glllcl9 he de - .. fruto di "'-tra tlOfl'ie de conclenc:la·de que .. .,..,..,.. 

rtded ...._.. hÍI di dar9e como coneecuMCll da le cOnjunc:l6n erm6nlca de le tntellgencia. la capa-
cidad ................ 9'allca y .. ~ cta lol l'.'ombr!J!9de Oellcl& . . . : . . 

En ..... .-Ido. pUede ~que tE~ DEl. CANTABftl(XJ • .11 primare lnk:lettvé 
_.. e-- c:rur una ...,.._. reglonel c:apu de llJl'CMCf18r .~ recu:reoe foraatal8e. c:onelgulen

. do con..ilo que .r vmor.:eftecldo en ·~ ~ di! .i. m .... quede l11teg1_•°'*''18 '"'1uestra 
den& ,. - . . .· • . . . -

' ~.,...,e11o.-1ai:l1lrtM111r.-fuitto, •'*-Moque le,.._~.noperten8ZC8 
ni ... nwnfpulede Par Un detennli18do 9niPo .o ll!Ct.Or. in6s ·bl4in: al oonir.rio: queremot que la em
......... popular y gallega. Pera c:oneegulrlo. • llmftarj le iportaclOn m8!0m11 di caaucctonlN I 
un pequello tmnU> por den y • dére prforlded en le lñlcrlpcl()n de acc:lonM.• aQuelln penonauln· 

. culadli8 con Gallda. . . 

.CELULOSAS DEL CANTABRICO 
F~OURO - Foz (lugo) · . , 

Tfs. ~ 15968, 212940 y 21 ~446. Avda.· 18 de Jullo: 30: lUGO ;....._ (A) 

A sociedade que quer instalar 
a fábrica- de Fazouro anúncia 
servícios sociais que excederian 
o prescrito por lei -~ara os obrei
ros. Por exemplo un comedor 
para trescentas prazas no que a · . 
empresa financiaria un cincuen
ta por cento dó custe dos me
nus. Tamén adianta que donaría 

, · bolsas, e un ha gardaria . infantil . 
para os tillos dos Vaballadores. 
Tanto estas previsións, como a 
constitución dun fondo social ao 
ql!e se propón reverter parte da 
subvención pública recebida, 
son tódas as aportaci<:ms -pre.:. 
vistas para o qesenvblvimento 
da comarca na quE? se instala a 
fábrica D 

G. LUCA DE TENA 

,¡ 
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'A úilica forma de reéuperar a· Ria 
' . ' r . • • 

é pechar Celulosas' 

Daniel Pino · 
-Membro da Asociadón para a Defensa oa Ria de. Pontevedra 

Qué é a Asociaaióri pola Defen- O primeiro mandamento ecolóxico .neste- ano do "Médio 
sa da Ria? 

1 

• Ambiente" é ·"protexer a ·água':. En ·Póntevedra xa. hai · 
É unha· asociación na que par- algun tempo" que funciona unha "Asociación pa.ra a . 

.ticipa .xente de toda ·erase e Defensa da Ria". Un dos membros· da xünta x~stora, o 
condición, nada en · Ponteve.dra sócio.-ürbanista Daniel Pino, fálan·os desta entidade, dos 
pero cqn vocación d_e ·integrar á seus propósitos e doutros pro.olemas derivados .. · · , 

· xente de todaª ria (estamos ta- sobretoao da Celulosa, o axente' q· ue máis ·es.traga un 
cendo presentacións en topas 
as vilas e aldeas cunha i:esposta meio que pretenden recuperar._ - ~ 
incríbel). Penso·, ademais, 'que ,; 
se se van· cumprindo os obxecti- hai hoxe.' As que se poden re- qué hai entre Pontevedra e Ma
vos teria imitadores .nas outras solver son, practicamer:ite, tó- rin é fundamental· para ·o desen
rias, que nestes mamen.tos es- .dos os vertidos que · _non sexan ·. rolo da própria Cidade, pois 
tán ameazadas e que tamén ne- ' os sólidos metálicos, sobretodo hoxe Marin ·e Pontevedra debian 
cesitéln de def.ensa. . o mercúrio, que como noA. se estar xa 'máis que unidas, se -
Po~ qué nasceu precisamen- elimina,_ i?asa polas distint.as ca- , non fose pola instalación da Ce-

te ágora? . deas trof1cas. . lulosa. lsto ·pode producir moití-
. simas máis cartos (para enten- . 

Por duas. ratóns. A primeira - Ademais seria mao andar re- .. demos) aos axentes que poden 
porque er:i Pontevedra sempre mexendo na Ria •.. - intervir no proceso, que a exis- · 

'houbo un ha oposición ªº .com- _sí, é dlfidlmente resolúbel vis- téncia da ·· Celulosa. Porque, 
plexo Celulosa-Elnosa, pois · é· to desde hoxe. O resto ... é pro- ademáis, a supresión da fábrica 
insólito que un complexo deste blema de tempo, - e ainda_ qué vai vir da man de ter algo, un 
tipo se poda constn..i_ir. ab/ lado non haxa estudos sobre a capa- programa concreto, de que fa
dunha cidade de, setenta mi~ ha-· cidade de .rexeneración da ria, a' cer cun área extensa que non é 

d
bitantes, pdois é. perfdgosa me~dmo pouco que se ·paren as agre- só a que _ocupan as instalción$. 

o ponto_ e vista ª· segun a- sións, a.s posibilidades- son to- · · 
de:· xa leva causado mortes e d · O pfimeiro paso seria logo o 
calquer fuga pode provocar a tais, como se po e apreciar R:eche da Celulosa : 
marte de moita xente en Ponte.- cando· se paran os recheos, etc .. 
vedra. Mesmo Proteción Civil Aí ternos o · banco osfrícola do Entendó que hai que ~entarse 

. recheo de Bauzas en Vigo. Ade- a unha mesa para plantexar 
afirma que a única protección -é . máis, apesar da contaminación . dunha vez un programa que.leve 
pechar a empresa. . . da Ria -de Pontevedra todos sa- · ao peche desas indústrias xa 

· Celulosa leva gastado m~1tos bemos que se segue a marjscar. que son incompatíbeis con cal
ca~os (en _vez de en medidas . lsto indica que as águas das rias quer país civilizado que preten
amicontaminantes e en .estudos galegas ·son tan ricaces que" q.o d_a resolver os problemas tJunha 
para o seu traslado), en comprar pouco que se actua na sua re- maneira minimamente rcacional. 
~n.tre aspa~ ou s~n e~s- .ª · cu'peración,.· esta prodúcese. . Non ·se trata só de pechar a C~-= 
op1nion pub.h?ª· Como· ~ois Péro non só os espácios ma- lulosa, senón de dar alternativas 

· pagando ~~t1v1da~es deportivas risqueiros e' pesqueiros, senón nas que interveña todo o rííun
e cultura1s, estan traballando que a recuperación do espácio do: ad~inistración, axentes que 
sempre desde o departamento · · -
de re!acións públicas; o que fai 
que algunha xente esqueza o 
que está a cheirar todos os dias. 

Pero agora hai un maior mo
vimento cidadán, n.on? -

Claro, porque aparte .do tema 
de Celulosas, vense de concre
tar agora· a intención de ·acabar 
xa coa relación da cidade e · dó 
río, coa criación do paso da Au
topista do , Atlántico _polo médio · 
da cidade e dun proxecto do. 
MOPU que é a áutoVia de beira
mar, que desde a ponte nova 
enlaza coa Autovía. de Marin; · 
dun río entre.duasº estruturas de ' 

·tráfico rápido que párten a. cida
de en duas. As cidades, é-sabi
do, non coñecen no seu creci
mento de límites administrati
vos: Pontevedra non acaba ao 
chegar.ao concello de Poio" 

Eses son dous ·dos· motivos 
importántes cjeste moviment0 
cidadán. frente á desídia desfes · 
anos que leva, por exemplo, a 

· que a cidade .verta os resíduos 
ao mar .sen depurar. Est~s tac-. 
tores .son os· que motivan· que a 
xe·nte nun determinado mamen..: 
to diga: isto xa está ben. Ainda 
que, teño que dicilo, a todos nos 
surprende c>-eco que tivo esta 
iniciativa dunh.á. dúcia de . per- · 
so as. 

'Existe unha campaña 
de marketing pélra 
.i.nstalar ·.celulosas' 

Están · intentando construir 
outra celulosa na Galií:a.- Que 
lle diria ás xentes desas co
marcas que, algunhas veces, - · 
parecen até contentos? 

Entendemos que non satren 
o que se ·11es ven enrriba.- Cau:
sa pena pensar que isto suce
da 30 anos despois de que se 
construise.- a Celulosa de Pon
tevedra. OaqÚela -non · coñe
ciamos outra cousa, as xentes 
que aGtuaron dé boa fé pen.
saban· que b ·· progreso .:.. viña. 
daí, ainda que fose co sacrifí
cio de cheirar ·maL _Agora xa 
se sabe o que son. 

· · Hai quiaée anos .·:xa ho'Jbo 
. loi'tas . contra o estaqlec!í!!~n- . 

to de máis celulosas ... 
Si, habia un plan celulósico 

en papel. , Pero en calquer 
caso é condición imprescindí
bel que· t~ña ·a ubicación co
rrecta. Para iso ten que existir 
un plan de ordenación global . 
de Galiza. Adema1s, ten que 
ter un proceso integral, r peró 
xa de entrada; a ninguén lle 
deben valer as promesas dos 
procesos ·de continuación ... 
"iso diranllo a todas". Aínda 
qu_e ofereza:n 'º sistema inte-

. gral, entendo que son incom
·patíbeis con determinado tipo 
de ubicacién e', ·ademáis, de
·berian de ter. garanti~s abso
lutas· do proceso de tratamen
·to, qu~ existir existen ·, -

Pero - parece que a .. que 
q1,.1_eren instalar agora vai ser ' 
similar ? .de Pontevedra ... 

operan sobre o chan ürbano ... 
todo o que se queira. Isa si , cos 
estudos precisos ·para que non 
se cometa outro erro de signo 
distinto. 

Eu levo tempo dando unha 
idea para eses terreo's: a expan-

. sión dl;lnha,...cidade que engloba 
a. Mann e Pontevedra. Onde 
está a factoría podiase dedicar 
a unha futura cidade turística. 

Aí entra de cheo- o Plan de 
Urbanismo ... . 

Unha das razóns de que moi
ta xente se convenceu da nece
sidade de actuar, , e de facelo 
pronto, . era pola ameaza dQ 
PXOUP. Nestes momentos está 

· a exposición o Plan Xeral de Or
denación Urbana de Pontevedra 

, (PXOUP), que frente a este tipo 
de problemas o que fixo foi, xa 
na elaboración técnica, meter a 
cabeza debaixo da · ala frente 
aos problemas. Dar por válido 
que a Autopista ten que pasar 
por aí, que o MOPU ten un pro
xecto. .. que como irnos meter
nos con Celulosas ... Neste sen
tido era moito mellor o contro
vertido plan do -1970, que non 
admite a existéncia da Celulosa 
pois está tora da ordenacíón e 
o chan catalogado como resi
dencial de baixa densidade. 

Cando todo o mundo en Eu
ropa refuga. tcidp este tipo de in., · 
dústrias á beira das cidades e 
intenta levalas canto máis lonxe 
do país mellor, porque xa · habe
rá terceiromundistas que as 
acollan, pois aqui non se sabe 
moi ben por que, non se cues
tionan este . tipo de indústrias. 
Un "Plan" non pode acoller a 
Celulosas cos .obxectives e cri
térios · que di . esta~en na sua 
base de formulación. 

. Ademais existe unha lexisla-
_ Pero, chegará a tempo? A 
Ria nón está xa estragada? · -

Hai ' pouco estivo aqui un -
compañeiro ~méu que leva .a 
cabo uri programa de·· recupera
ción de rios en Nafarroa: Foi o 
coordenador ·dun plan moi am
bicioso ·que está nestes momen
tos en fase de concretar o que 
custa esa . recuperación, até o 
ponto de que alí xa sabén o que 
lles vai c.ustar a ·cada cidadán 
que utilice a -água esa recupera
ción.'· El afirmou, cando entrou 
na problemática da Ria, que hai 
cousas que se poden re$01Ner, 
e :0utras que non se poden, polo 

de instalar unha dúcia destas '"' .. Si, claro. Outra cousa·nón a 
factorías e, en todos os sítios . creo. Que me ·: digan: hai un .. 
que , pretenderon instalalas, prqceso que non contamin~ 
foron . refugadas. Hoxe"' non aa mesma empresa; ímolo·yer 

·creo que se plantexe este tipo e vixiamos a instalación da 
de ambente favorábel para a maquinária. En calquer caso 
admisión, o que pasa é que hai prioridades que hp,i que re
existe unha campaña de mar- . solver. Non se .pode colocar a 
keting par:á a sua instalación ~ celulosa en conflito con inte
non moi distinta das que se · reses que son moito· máis im
plantexan ·sempre; unha das portantes como- a · utilización 
·suas partes consiste en tratar dos rios,- praias ou mar, que é 
de apresentar a duas poboa- algo que se sole perder e se 

" cións que loitan porque . se acorre é para moitos anos. En 
instale no seu concello. calquer caso parécenme ab

solutamente criticábeis · os. 

. · ción qué está por riba dos plans 
que é concernente ? indústrias 
contaminantes, nocivas e · peri
gosas que hai qu,!3 aplicar e non 
se está .a Jacer. Nós estamos 
dispostos a entabuar na via xu
dicial tódas as accións contra 
quen sexa responsabel., de mo
mento, so.no todos aqueles ílUe , 
tendo algo que facer non o es-

Non digo que non exista a proce(jihlentos: é ·como a 
posibilidade de que un ha par- quen · aprove,itando a fame (o · · 
te da produción forestal gale- paro) lle dan un cacho de pan 
ga· teña q~e ser transformada balorecido. . ·o 

menos co n~el tecn~ó~co que - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tán fac~ndo. · 
Cales son as actuacións, que · 

· van levar a curto pr.azo?· 
Estamos nestes momentos . 

moi preocupados pala batalla· 
do PXOUP, Entendernos que é 

. ',,,t;' . 
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un obxectivo a conseguir que se 
modifique o Plan, fundamental
mente polo antes exposto. En
tendemos que é resgatábel se 
contempla outro modelo de es
trutura viária de paso e se supri
me as indústriás que están no 
Norte e no Sul da cidade. Ao 
mesmo tenipo queremos esten
der a Asociación a toda a Ria. 

A.E. 

·psoE e PSG-EG 
de Narón en 
contra dunha 
moción de 
negativa á 
Celulosa 
o Partido· Socialista Galego
Esquerda Galega e o .Partido 
Socialista Obreiro ,. Español 
votaron en · contra dunha 
moción apresentada polo 
BNG no concello de Narón 
na que $e pedía ao "pleno 
do concello · que rexeite a 
instalación da é,elul,as_a na 
comarca ·de Ferrolterra, e 
por extensión á Gariza". · 

Xustificaban esta moción, 
na que _se abstiveron AP ·e 
CDS, polo exemplo que- xa 
·hai na Ria· de· Pontevedra e 

· porque ·aqui só quedarían as· 
migallas da expoliación dos 
recursos enerxéticos. e ma
térias primas, así· cómo polo 
'\mpacto ecolóxico que seria 
bmtal na zona e difícil de 
controlar". , 

Ao ·mesmo tempo o BNG 
facia constar a súa p9stura 
favorábel . á industrialización 

· da comarca. O 
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Nacionalismo oü 
localismo 

- Céñtristas de Galicia, conxunto 
de alcaldes que lidera o Presi
dente da Deputación Provincial 
de Ourense, Vitorino Núñez, 
acordaron no seu Congreso 
Constituinte, (despois de ter 
func.ionado como partido du
rante seis anos, o que dá unha 
idea da s_ua natureza) continuar 
o pacto con AP "se Fraga ven 
salvagardar o nacionalismo ga
lega". Esta dedsión está en . 
consonáncia coa ideoloxia que 
estabelecero'n para o partido: 
"o carácter nacionalista de fins 
autonomistas". Mesmo ao final 
quixer.on clausurar o congreso, 
celebrado no Monte Medo (lu
gar detantas xuntanzas gale- · 
guistas) coa interpretación do 
hino galega, pero non se atre
veron a tanto; a última hora 
non soou. 

Ramón Piñeiro xa pode estar 
tranquilo, descansar en paz: to
dos os partidos, desde a extre
ma direita, os fascistas-gale
guistas da Cedade, até os par
tidos de extrema esquerda, to
dos se declaran nacionalistas. 
Sobrepasaron a sua teimosia 
do galeguismo sen definición. 

s'elleiro de Cultura e Benestar í 
Social (a sua ·actuación pode· 
analisarse-neste sentido): 

Outro ir:itegrante de Coali
ción Galega, o tamén ex con-: 
selleirQ Garrido Valenzuela, deu 
unha rhostra do seu "galeguis
mo" no debate do orzamento, 
cunha intervención totalmente 
en español; parece que o gale
ga, despois de anos no gover
no, non considera oportuno fa
lalo, sendo un dos parlamentá
rios máis -reticentes neste senti
do. Un caso comparábel ao de · 
Mariano. Rajoy, pois outro irre
dutíbel, António Carro (PSOE) 
decidiu talar en galega, como 
condición para escalar. 

No PNG hai tamén "naciona
listas" como o cubano-chanta
dino, Perfecto Yebra, que es
crebe os seus artigas en per
fecto idioma mesetário, ·para 
pedir unha confluéncia con·CG. 

Evidentemente son só al
guns exemplos do •(nacionalis
mo" que fai furor agora na Gali
za. 

GALIZA_ JOLi!ICA/S -· 

O Conselleiro de Económia, Fernando Salgado, na defensa dos orzamentos 

Orzamentos· . 

Acordo no preámbulo, . 
Como vemos, os Centristas , 

ourensáns decláranse naciona
listas e até consideran, (dous 
días despois de dicer todo o 
contrário e apostar contra a 
chegada de Fraga) que este 
pode vir "salvagardar o nacio
nalismo galega". Alianza Popu
lar, en consecuéncia, apoia a 
manifestación a prol da norma
lización lingüística. 0 -seu por
tavoz no parlamento, Vítor Váz
quez Portomeñe, intenta seguir 
a estela de Xosé Manuel Bei
ras, pero cun tono populachei
ro. 

Detrás de todo isto está, pri
meiro, unha idea de valeirar de 
contido, de ideoloxia, a verba 
nacionalista, ao tempo que se 
intenta confundir aos eleitores. 
Todo o mundo é nacionalista! 
Que ben! 

,, discrepáncia no proxecto 

En Coalición Galega, outro · 
partido "nacionalista", Barreiro 
Rivas ficha a todo aquel que 
poda representar votos, ou 
descompor o campo aliancista. 
A última adquisición, calificaca
da de "feliz evento",. foi a de 
Alexandrino Fernández Barrei
ro, que nunca se distinguiu, 
precisamente, polo seu gale
guismo, algo que lle foi critica
do polos agora seus compa
ñéiros de CG cando era Con-

En segundo lugar quérese 
emascarar o localismo máis re
trógrado, esterilizante e caci
quil, baixo a palabra nacionalis
mo. Esta é a pretensión de 
Centristas de Galicia, de Alian
za Popular e até de Coalición 
Galega. Significa un atrinchei
ramento nos feudos provinciais 
ou "rexionais':. en espera, e 
coa vista posta na situación es
tatal. 

Pero hai máis, estas posi
cións responden tamén a unha 
conciéncia de que os intereses 
da Galiza e os de España en
cóntranse enfrentados, polo 
que é necesária un defensa 
"local". Este é o ponto de con
fluéncia entre nacionalismo e 
localismo; por mais que a cada 
un hai que situalo no seu ponto 
ideolóxico concreto e exacto. 

B. LAXE 

O PCG apoiou a liña · oficialista 
na sua ·VIII Conferéncia 
O Partido Comunista da Galiza 
na sua VIII Conferéncia Nacional 
ratificouse na liña de apoio á co
rrente oficialista, representada 
até hoxe por Gerardo Iglesias. 

Asi manterán no XII Congreso 
do PCG a postura de potenciar 
Esquerda Unida (por riba da fu
suón entre os "pecés") "pois re
presenta a política de conver
xéncia, que pretende ser un pro
xecto poi ítico e ~ocial alternativo 
e , non meramente un proxecto 
opositor e residual", segundo de
claracións de Anxo Guerreiro. 
Enfrentándose asi á idea de Ca
rrillo e-do PTE-UC que pretenden 
atraer ao PSOE á esquerda e 
propiciar unha alianza de gove~-

no, Anxo Guerreiro declara que 
"non somos nen aspiramos a ser 
un partido nen un proxecto su
bordinado ao PSOE, senpn unha 
alternativa política autónoma". 

Acordaron ápresentar ' tamén 
no congreso do PCE unha pro
posta para que se· deite no Con
greso de Deputados unha propo
sición de lei orgánica para am
pliar as competéncias do Estatu
to de Autonomia, demandando 
tamén, na liña aprobada polo 
PSOE no seu último' congreso 
"un marco máis favorábel aG-de
senrolo (!jo estado das autono
mías, nun senso federal", consi
derando que houbo . un_ proceso 
de involución autonómica. O 

\ . 

Encadeamento contra a' OTAN 
na Capit~nia .de Ferrol 
O pas9do 29 de Xaneiro, ás 
sete da tarde un colectivo de· 
doce · perso&s encadeouse 
nos cañóns situados diante ' 
da entrada da Capitanía Xene
ral de Ferrol. Un grupo máis 
numeroso permaneceu nas 
cercanias ooreando os lemas 

· da acdón, entre eles "Otan 
lilOn, traballo si". . 
.. O aconteCimento pr6vocou 

a mobilización da guarda de · 
Capitanía de Mariña, tomando 
posicións. nas cercanías pro- · 
vistos de armamento tipo Cet-

me. Posteriormente, e ante a 
chegada da policía; os enca
deaoos, entre o berro de con
signas contrárias á ins.talación 
dunha base militar en Ferrol, 
depuxeron a sua atitude. O 

O Parfamento aprobou .o ~ acOlléndose taméh ás palabras . 
proxecto de orzamento para do portavoz socialista quen dixe-. 
1988. Os tres grupos no ra que a política que se estaba a 
governo, solidários esta vez, facer n.a Galiza era idéntica á que 

se está a facer na Europa. "Cla-
dermtaron todas as ro", · dixo X.M. Beiras, como que 
enméndas feítas p9la_ en Europa · governa a. direita", 
oposición , na que' o Grupo afirmando tamén que "socializar 
Popular, que califiQOU o investimentos e privatizar benefí-
orzamento de continúísta, cios é traballar para "o .inglés", 
impediu q_ue as partidas (en sentido metafórico)". 

O BNG e·cp coincidiron en ca-
dalgunha .consellaria fosen lificar tamén os orzamentos ·de 
modificadas, . ao ausentarse continuístas; ainda que Portome-
deliberadam~nte alguns dos ñe teria que.·recorrer logo ao afir-
seus deputados nas mar que "difiren no espírito que 
votacións. Agora terán que non souberon copiar", para ·ex-
ser discutidos en comisión. plicar a sua oposición ao proxec

to: 

Todos os grupos parlamentários 
están de acordo co preámbulo 
do orzamento onde se descrebe 
a situación da economia galega: 
"excesivamente dependente", 
sofre un "forte impacto da ade
sión da CEE. e grave incidéncia 
da crise económica", e padece 
"desarticulación territorial"; polo 
que "a decisión política de supe
rar eses desequilíbrios ... deberá· 
emarcarse ante todo nunha de-

Outra discusión política que se 
chegou a iniciar, pero que non se 
deu na extensión requerida foi se 
o que hai que facer é criar in
fraestrutura a costa do orzamen
to da comunidade autónoma 

· como sostén o Governo, ou se o 
que se debe realizar son investi
mentos en sectores ·claves como · 
a pesca, o agro oú a indústria, 
para tratar que non sucumban ao . 
impacto da CEE. · 

terminada estratéxia de desen- Non se discutiron· as 
volvimento"; este desenvolvi
mento debe de pór "o seu acen- ·grandes liñas 
to no mellar aproveitamento dos 
recursos próprio da. nasa Comu
nidade, a sua ulterior transforma
ción dentro da Galiza, e a asun
ción de novas tecnol.oxias . de 
aplicación: en sumq., "trátase dun 
modelo de desenvolvimento au
tocentrado". 

No que non estiveron de a9or
do foi 'na forma de conseguir 

Pero nas grandes liñ?S non se 
chegou a discutir, tanto o gover
no como os grnp0s que o sus..: 
tentan fuxiron sempre deste de
.bate. O demais foron case sem
pre lérias, ou facer pól ítica parla
mentária para sair na lV e durmir 
aos televidentes masoquistas, e 

abrigar aos xornalistas a realizar 
un exercício de autodisciplina. 

Camilo Nogueira deu trece ra
zóns para oporse a uns orza
mentos (auséncia de.plan; débe
da · estrutural e crecente, Gal iza 
inerme ante a · CEE; ignorar . o 
paro; esquecimento das comar
cas deprimidas; continuísmo da 
estrutu(a do gasto; tratamento 
do galeg.o como língua allea; in
solidariedade; responsabilidades 
negada~; despilfarro; deslegali
zación; discriminación· económi
ca estatal; desvirtuació"n do esta
tuto) que estaban aprobados de -
antemán, pois se habia algunha 
fuga entre os parlamentários do 
PNG, xa X.L. Barreiro se reunira 
con parlarnentários 'democristia
nos e liberais para que se ausen- ' 
tasen pontualmente. Asi.fixo Ale
xandrino F. Barreiro nas vota
cións xerais. 

Na votación das enmendas 
nalgunha comisión tamén voltou 
p. funeionar o "tubo de escape", 
coa auséncia de párlamentários 
do Grupo Popular, incluídos mili
tantes de AP, que puxeron asi de 
manifesto que o .calificativo de 
continu ísta ao orzamento era 
algo máis .que mera retórica, e 
que a dureza · de Portomeñe 
(arremedando a Beiras pero . en 
plan populacheiro) non era outra 
causa ·que pantalla parlamentá
ria. Polo demais nos dous últi
rnos días de sesión, dedicaronse 
.a facer funcionar o "toque de ro- · 
dillo". o 

A.EYRÉ 

este "modelo autocentrado". · · · 
Xosé Manuel Beiras, que foi o o rod1··110 galega' 
que .máis entrou na discusión do 

1

, • • 

modelo a aplicar, afirmou que o . 
proxeCto non tiña nada de auto
centrado: "Como se pode· conse
guir este modelo, negándose a 
construir un sector público gale
ga?; .ou a apoiar unhal' indústria 
como · Sidegasa, virtualmente a · 
única galega do sector?",inqui-
riu. · 

O parlamentário do BNG pre
guntoulle a Ceferino Díaz (que 
falou en plan conselleiro expan
do por primeira vez na autono
mía· un indício oe programa polí
tico) como podia s~r autocentra- / 
do galega se estaba aberto a un 
horizonte español, como el afir
maba. Calificou a política do go
b·erno como liberal (o mesmo 
que fixo o portavoz de Coalición 

·Popular, . Vázquez Portomeñe), 

Os so.cialistas,' ao conseguir a ma_1ona ausoli.Jta, inventaron en 
Madrid, o. "rodillo". Consiste este artjlúxio parlamentário, usado 
nas cortes ~spañolas, ·-con máis efectividade que aéerto, en ma
chacar calquer proposta".da oposición coa pretensión de dar unha 
imaxe de firmeza. 

Os do PSOE da Gal iza, chegando ao governo autonómico, gas
taron do invento de "papaíto" e decidiron tamén aplicalo. Non se 
deron. canta de que o seu "rodillo" tiña tres partes, e que, algúnha 
vez, desencaixábase e perdíanse votos polos corredores, e con 
eles votacións importantes. · 

Pero para"o orzamento encolárono ben. E como viron que fun
cionaba; hala, a darle ao manúbrio. Nen ünha enmenda da oposi
ción foi aceitada. Estaban como rapariga á que a sua nai lle deixa, 
por primeira vez, facer a masa para as empanadillas: o invento 
funciona! Cando pudo enqontrar algun tropezo estaban ali os de 
_Coalición Popular p~ra achalo. Engulipaban, ... dous, tres, catro 
parl~mentários sacados de diante e o artilúxio volvía funcionar .. 
Que ben funciona o "_rodillo madrileño", ainda que sexa feíto de 
tre:s partes! O 
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ETA-retomou a iniciativa coa QrOQQSta.de trégua 

A NOSA TEJUUl 
N".333 - 11 DE 'FEBREIRO .DO ·198? 

O Pacto anti~ETA, ,un paso cara ·á negoc,iaci,ón· 
O anúncio dunha oferta de 
trégua na loita armada por 
parte de ETA militar 9olleu 
a todas as forzas do 
sistema a contrapé. 
Mentres os firmantes do 
pacto ·contra -a violéncia, 
rubricado semanas -atrás 
en Gasteiz, qinda estaban 
coas derradeiras 
estremónias, o 
comunicado dos "milis" 
veu pór fin aos fastos. o . 
PSOE, o único dos alegres 
contertulios que sabia 
perfeitamente de que ía a 
festa, mir-ou discretamente ' 
para outra banda, é · 
através do Eguiagaray, 
presidente do Parlam_ento 
·bascongado, formulou at 

única manite'stación 
posíbel n·aqufel "minué_" 
celebrado apenas nos. 
primeiros pasos. "Señores, 
sexamos coerentes". · 

A que respostaba entón a cha
mada de Eguiagaray á coerén
cia? Felipe González, Barrionue
vo e a cúpula do PSE-PSOE sa
bian mellar que ninguén que,· 
desde habia ano e médio, está
base negociando políticamente 
con ETA (ver o número 33~ de A 
NOSA TERRA). O pacto foi Q pri
meiro cheque en branca que os 
autodenominados socialistas so
licitaron dos partidos políticos 
con répresentación nas Vascon
gadas para encarar o máis c~e
sionados posíbeis o derradeiro 
tramo da etapa prévia das negó
ciacións en Arxel. 

E se ao documento de ETA 
ven de defiriilo o deputado e 
avogado de Herri Batasuna lñaki 
Esnaola como "tacticamente 
perfeito", á estratexia do PSOE 
cara os seus coaligados na Co
munidade Autónoma base~ hai 
que outorgarlle, cando menos, a 
Cé;itegoria de "civilizada". Decidi
damente comprometidos alén ·de 
calquera reticencia institucional, 
PNV, EA e EE saben que, a partir 
de agora, non. lles queda outro 

·papel que o de marionetas movi
das polos ,fios que outros teñen 
a ben manexar. · 

ET A, despois dese longo pe-

_ est.ado crítico· 

Obsesión-· 
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ríodo de conversas con sucesi
vos altibaixos, decidiu _pór fin aos 
contactos cos representantes do 
Estado español, cuxa delegación 
ostentaban policias ou persona
xes político-policiai~. Julen Elgo
rriaga, Delegado do Governo en 
Vitória, é o máis s_ignificativo de 
todos estes embaixadores. Os 
acontecimentos precipitábanse 
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contrapartidas. Nestes dous me
ses de trégua van ser moitbs os . 
movimentos subterráneos ·que 
van producirse, pero sexa como 
for·, diga o que queira cada quen, 
a organizayión armada hai algo 
que adiantou sen ambaxes: os 
cinco pontos da álternativa !<AS 
van ser o eixo de calquer conver
sa. 

ademais despois do ~ atentado FI 1 d 
contra: a casa-cüartel de Zarago- · oxo pape as 
za. Altas instáncias gubernamen- · insti_tucións vascongadas _ 
tais españolas fixerón chegar en- Está hisforicameñte demostrado 
tón a Arxel. duas meñsaxes que, · que a metrópole xamais recoñe-: 
ainda que contraditórias · nun ceu . a varigarda revolucionária 
princípio, er·an moi significativas: das suas colónias· até que se ve 
ao "córtanse as· conversas'', che- obrigada cando se asina .o armis
gou paralelamente un "concedé- tício. E ainda que xurdan contra
denos uriha trégua". . dicións evidentes hai s_empre uns 

E ETA, cuxa capacidade políti--· cipaios traxicómicos que, como 
ca ven de ser incluso recoñecida derviches macabros, eñcarré
publicamente en primeira .instan~ · ganse de distraer a opinión pú
cia polo próprio Elgorriaga, ace- blica coas suas danzas folclóri
deu, pero a continuación puxo co-rexionais. · A Ardanza, nesta 

' ·E' stá en xogo a supervivéncia do 
PCE". Estas palabras de EAr'íque 

· Curie! poden estar mediatizadas 
pola sua condición de protagonista acti
vo na polémica que ten lugar no seó da · 

lític;,;i que reforce o papel de Esquerda 
Unida? Neste caso, como se ·consegue 
dar unha maior credibilidade _a esa plata
forma para evitar a im?xe de puro disfar
ce nominal do PCE? E posíbel compati
bilizar esa perspectiva coa belixerán~ia 
manifestada por. Carrillo cara a EU? Que 
tipo de dirección.debe ser estabelecida.? 
A solución Arfguita -ou sexa: uriha rnes
ma equipa cont~ola o PCE e EU- ou de
ben existir duas cabezas dirixentes dis
tintas? Neste último caso,_ como se pode 
heutralizar o perigo dunha escisión futu
ra entre as direccións· do PCE e de EU? -equipa dirixente do devandito partido · 

pero, en todo casq, certifican a existén
cia dunha realidade· indubidábel: o man
' ti mento da notábel inestabilidade produ
cida no PCE por mor da crise aberta 
despois ·das eleicións de _ Outubro de 
1982. . . 

Gerardo Iglesias 

'-· 

conxuntura, . non lle quedou pois 
outra alternativa que o solicitar a 
participación das institucións en 
calquer acordo que se lograse. 
Os demais "líderes" reacciona
ron ben tentando reconducir a 
cuestióñ -Garaikoetxea- ben 
forzan.Oo un aceno de_ patético 
desdén -:-Aulestia- ainda que 
son perfeitamente cqnscentes no 
fondo de non ser máis que parte 
do_ decorado que o PSOE se 
montou nun dos seus moitos 
guiñoles- a que nos ten acostu
mado. En España os outros con
tertúlios parlamentários, asumi
ran previamente o papel de com
pa~sas. 

Paz para o 92 

Agora, cara a prímeira f~se das 
n~gociacións, o PSOE e o siste
ma van intentar reforzar as suas 
posibilidades. Esnaola tíñao cla-

ro: "pretenderán demostrar que' a . 
voritade negociadora non é tal', 
farán o imposíbel por magnificar 
a,s bondaáes do sistema e o Es
tatuto, pediranlle a Fráncia que 
ainda lles bote unha outra man 
e, mentres tanto, recorderán a 
represión contra os presos e os 
refuxiados. Pero nesta ocasión 
téñeno · cru porque a oferta de 
ETA, sen condicións prévias, é 
nítida e clara. Ademais criaron 
unha expectativa na que eles 
próprios víronse atrapados . . 

- En todo este atrafego de répli
cas e contrarréplicas hai unha 
cuestión fundamental que os 
meios de comunicación españois 
·óbvian interesadamente, e.ando 
non intentan· presentala desde 
unha óptica diferente: a enorme 
presa de Madrid para, no 1992 
estar totalmente "homologados", 
coas chamadas democrácias 
ocidentais. Porque o 1992, din, 
vai ser a grande.referéncia histó
rica: definitiva entrada na CEE, a 
Olimpiada de Barcelona, a Feira , 
Mundial,. .. Só quedaba por re
solver o chamado "cancro bas
ca". Daí as presas. 

O mesmo Esnaola aventuraba 
algunhas das expectativas que 
un hipotético acordo poderia 
traer para a esquerda abertzale 
en Euskadi: "Coa aceitación da 
alternativa KAS haberia un novo 
marco xurídico no que todas as 
forzas poi íticas poderiamos loitar 
en condicións democráticas. Uns 
polo socialismo, outros polo ca
pitalismo; un s pola independén
cia, outros polo españolismo do 
Estado. Pero todos en igualdade 
de oportunidades". 

Hai unha precisión por parte 
do deputado abertzale que ad
quire especial releváncia e á que 
case ninguén lle prestou aten
ción: a firma do pacto non só vai 
beneficiar ao Estado senón que 
de rebote, vai beneficiar ao resto 
das nacións e povos do Estado". 
Quizá a partir daí haxa que en
tender as chamadas ao federalis
mo do PSC-PSOE de Obiols, a 
sua discreta difuminaéión-aceita
ción no último Congreso das 
hostes de González pero, sobre
todo, haberá que estar atento ao 
acontecer político dos próximos 
meses para que, novas como a 
oferta de trégua por parte de 
ET A non alporicen a un galiñeiro 
hipócrita. O 

PEPE REI 

pel sobranceiro do factor eleitoral no pe
ríodo que comeza coa morte de Franco. 
Os principais cámbios operados na sua 
política, as divisións sofridas e as discu
sións habidas tiveron, na case totalidade 

. dos casos, un "leit-motiv" semellante: 
procurar: ao précio que fose un mellar re
sultado eleitoral. O caso de Carrillo é pa
radigmático. Despois de abandonar pre-

. cipitadamente todo tipo de referéncias 
problemáticas -mesmo as de carácter 
máis simbólica- protagoniza unha esci
sión e busca resolver o contencioso coa 
equipa de Iglesias através 'das eleicións 
.de 1986 e as europeas de 1987. Maior 
.obsesión eleitoral é praticamente impo-
síbel. · 

Son dous os factores imediatos ·que 
parecen estar na orixe da liorta actual. 
Por unha banda', a distinta valoración so
bre a prioridade que se debe dar á con
secución dos obxectivos de impulsar Es
querda Unida e restabelecer a unidades
das tres organizacións partidárias proce
dentes do vello tronco comun. ·Por'Outra 
banda, existe unha discusión sobre as 
persóas que deben liderar as distintas 
plataformas organizativas. 

Sen negar a importáncia destas cues
tións, tampouco se pode descoñecer a 
transcedéncia de· anteriores decisións do 
PCE -renúncia ao' leninismo, euróco
münismo, aceitación da Monarquia, po
sición no te¡na basco ... - e a menor re
percusión que tiveron na vida· interna da 
organización. Trata-se, en realidade, de 
momentos históricos diferentes. Hai dez 
anos, o PCE era un· partido cu1n grau de 
unidades elev~do e· que, apesar. da frus
tr~ción momentánea provocada polos 
resultados elei1orais do 15 de Xuño de 
.1977, mantiña viva a aspiración de ter un 
papel relevante. na vida poi ítica institu
cional. Agora, estamos diante dufl parti
do dividido e desgástado pola compro
bación dos cativos resultados eleitorais. 
No PCE de hoxe calqu'er discrep_áncia 

táctica ou de liderazgo pode · p'recipitar 
' Ünha dinámica conflitiva de feitos destru
tivos superiores á vontade dos promoto
. res iniciais da polémica. · 

Este fenómeno ten-!:?e complementado 
cunha caréncia case absoluta de refle
xión sobre a experiéncia histórica acu
mulada polo próprio partido e sobre os 
problemas xeráis do marxismo. O PCE _ 
nunca realizou --e agora tampouco
unha análise séria sobre a sua política 

_- durante o franquismo e, por suposto, so
bre o seu papel na chamada transición 

As incógnitas· que están enriba da 
mesa non son p9ucas: con'(én unha po-

'co~o se dispoña dunha maior pers
pectiva histórica, a esquerda que actua 
no interior do Estado español deberá 
asumir o reto de analisar polo miúdo to
das as características presentes na tra:. 
xectória seguida polo PCE. Cand9 se 

· acometa ese labor, constatará-se, o pa-

· democrática. · . 
Que acorrerá se os votos · seguen sen 

respostar ás .e~pectativas criada~ no in
terior dos tres partidos? Aceitarán. pa-· 
cientemente a marxinalidade institucio
nal ou asistiremos á · disolución formal 

· dunha sigla histórica? C1 

/ 
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Anos .70, 'Brigate Rossé', terrorismo de·.e contra o Estado 

Amnistia ou. clemencia: · 
o debate italiano 
ltália vive desde o comezo deste ano qaixo o signo dunha 
profunda e controvertida revisión ,sobre os denominados 
"anni di piombo" (anos de chumbo) que culminaron na 
violenta primavera do 78 e, sobretodo, co secuestro e marte 
de Aldo Moro. Organizacións como as "Brigate·Rosse", 
"Potere· Operario" ou o proxecto "Metropoli" . que pretendia 
a unificación da guerrilla urbana da épo_ca, forman parte xa, 
neste país; dunha história poHtica contundentemente 
recente e que hoxe, desde o poder, abórdase na perspectiva 
do fracaso da loita armada e a neces.idade de revisar os 
"excesos'.' do Estado neste confronto. Mentres, desde o 
ponto de vista dos implicados na loita contra o Estado · 
naqueles anos, xurden conceitbs como "autocrítica", 
renúncia ás opcións do pasado, ainda que mantendo 
sempre certos presupostos ideolóxicos que provocaron 
aquelas opcións e enfatizando conceitos como represión ou 
terrorismo de Estado. 

Flores para Aldo Moro 

O debate -que o é ideolóxico, 
de prática política e en moitos 
casos de desesperación humana 
a respeito dos mecanismos da 
lei ao uso- toca inevitabelmente 
os temas da lei dos "arrepent i
dos" que permitiu e propiciou a 
delación, e da lei Gozzini que 
concedeu fortes descontos nos 
anos de cárcere a aqueles que 
declaraban abandonar a violén
cia como método de lo ita poi ít i
ca. A televisión pública italiana 
(Rai) oferece, tamén, estes dias, 
debates e longas entrevistas cos 
protagonistas dos "anni di piom
bo". Particularmente interesante 
aquela con Toni Negri, desde o 
seu exilio en Paris, ou aquela ou
tra con Franco Piperno, profesor 

· de física na Universidade de Co
senza e un dos líderes do xa di
solto grupo extraparlamentário 
"Potere Operario ". 

Negri apareceu tremendamen
te cauto e diríase que mesmo 
"amansado" e, se ben a sua po
sición baseouse fundamental
mente na autocrítica aos méto
dos que "se escapaban das 
mans" empregados rios anos 70, 
afirmou non renunci·ar á análise 
ideolóxica dunha sociedade coa 
que estaba en desacordo, pon
tualizando que non via diferéncia 
entre · os . que tiñan as mans 
"manchadas de sangue" e os 
que -como el- estaban "lim
pos", dado que todos respon
dian ?OS mesmos ·presupostos. 

Toni Negri 

Piperno -que, agora regresa VO-' 
luntariamente á ltália para some"" 
terse a xuício- mostrouse moito 
máis · belixerante. Criticou certos 
posicionamentos de Negri, acu
sándoo en certa medida de 
"brando" cando recordou a mili
táncia deste no Partido Socialis
ta. Criticou os excesos do apara
to qe. Estado e a· sua represión 
indiscriminada: "Os militantes 
das organizacións armadas co
meteron homicidios, pero a ma
xistratura e a polici~ tamén co
meteron os seus". Sobre o ·caso 

Moro dixo que· "pudo ser salva
do, pero a Democrácia Cristiana 
e o Partido Comunista non tiñan 
vontade política de facelo" . A(::t.i- . 
squ aó P.C. italiano da época de 
"organización de delatores" pois 
"as ardes daquela foron de de
nunciar aos subversivos, aos te
rroristas nas fábricas. Chamaron 
aos obreiros a récorrer á denún
cia, á pÓlicia; e isto fíxoo un par
tido de base obreira, ~n lugar de 
-convocalos a discutir e analisar 

. a situación' do momento". 

A amnistia, segundo o rider de 
"Potere Operario" , abranxe á De- · 
mocrácia Cristiana no que, ao 
seu parecer, deberia converters.e 
nunha declaración política de 
responsabilidades compartidas, 
de recoñecimento de erras recj
procos: "Na . represión do terro
rismo, o Estado utilizou unha dis
crecionalidade que vai máis . alá 
da lei, dixo mencionando a lei 
sobre o "pentitlsmo". E finalizou 
declarando o seu "direito a ser 
subversivo". 

Renato Curcio (na cadea des
de o 76 e con ·condea deica o 

· ano 2031) xunta con Mario Mo-
. retti organizan asambleas sobre 
o fin da loita arn:iada, no presíc;lio 
de Rebibbia, ás que asisten polí
ticos democristianos, socialistas 
e comunistas. O debate, pois , é 
un proceso que disque chegará 
no seu día ao parlamento. "Per
donismo", amnistía, cleméncia, 
indulxéncia cos p-rotagonistas 
dos "anni di piombo", estes son 
os termos nos que a prensa e os 
políticos italianos se expresan. 
Porque este é tamén o debate · 
sobre a terríbel "maquinária 
cega"- eta lei en movimento e do 
poder. Como un preso por ra
zóns poi íticas pode ver cair so
bre as suas costas montes de 
acusacións das que só pode li
brarse "por pernas".· Baste lem
brar que Negrí chegou a ser acu
sado mesmo de ser "a voz" que 
lle comunicou á viúva de Moro a 
morte do seu marido · en nome 
das "Brigate Rosse", ou que 
Gianfranco Pancini · (científico 
que agora traballa en Pari.s) tiña 
tras de si 42 mandatos de_captu
ra, un asasinato do que logo se
ria absolto e tantos delitos que 
ocorrerorí menfres estaba exilia
do en México. A pergunta do 
xornalista sobre se é un "disso
ciato" ou un "pentito" , Pancini 
responde: 

"Sempre . rexeitei transformar
me nun delator ... A amnistia re
presentaría o fin dunha época. 
~~rmitiria repercorrer aquel pe
nado comprendendo mellar os 
seus valores e os seus erras ... [A 
amnistia] permitiria reconstruir a 
r~?lidad~ · do~ feitos. Sen . opre
sron. Sen hrpocresia. Podería- · -
mos,. por . fin, escreber a história 
daqueles dias. A história verda
deira, non a dos arquivos. da po~ 
licia". . o 

. ALBERTO AVENDAÑO 
(Milán) 
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Guatemala:· un volean 
Unha muller. empalada. Dous 
1 íderes estudantis descuarti
zados. Dous catequistas tiro
teados. Unha líder si'ndica1 · 
sen testa. Catro departamen
tos bombardeados .. decote. 
Oitocentos lxiles (povo indíxe
·na) asasinados no mes de Ou-:
tubro. Homes e mulleres des
te país. O escrito ar:ijes non 
saiu do xornal "El Caso" nen · 
dunha pelícüla, polo contrário 
é a noticia diaria dun ·: povo 
onde os direitos humanos non 
existen: Guatemala. 

Hai tres anos tiveron lugar 
neste,.. fermosb país, base da 
Civilización Maia-Quiché,· un
has eleicións que deron como 
Presidente a Vinício Cerezo e 
ao · seLJ partido Democrácia 
Cristiana Guatemalteca. Unha 
parte du povq votou pensan
do en trocar o seu .destino e 
como forma de ·dicirlle ao 
exército: ·Basta xa de masa
cres. Era un voto de esperan
za, un voto polo futuro. 

Moitos non crimos nel e ao 
pouco tempo viuse ciaram¡:m
te como estaban as causas: a 
Embaixada dos EEUU e os 
milit9res seguían a mandar, 
mais agora a . través dun go
berno civil. As bases do .poder 
militar: as PAC (Patrullas de 
autodefensa dvn), milicias ci
vis nas cales són abrigados a 
permanecer decote un niillón 
de labregós, as aldeas mode
lo- (povos rodeados de desta-

, camentos militares) e as coor
denadoras institucionais 
(coordenadoras das institu
cións nos ·departamentos que 

· rexen a sua vida diária e nas 
cales hai militares) ia.n seguir. 

O novo governo non falaba 
de .Reforma Agrária, onde o 
90% da povoación_ carece de 
terra, dunha rede axeitada de 
equipamento sanitário e ·edtJ-

. cativo, de atopar vivencia.p ara 
os traballadores, de pór os 
produtos básicos ao alcance 
do povo, de .criar pastos de 
traballo, de respeito ás cultu
ras indíxenas, de respeito ás 
vidas das persoas. lsto non 
interesa. Os resultados se
guen a ser: fame e xenocídio. 

Os militares seguen a mandar 
e dinnos que debem.os estar 
contentos pois xa estamos 
dentro dos "países democrá
ticos". 

Apesar disto o povo guate- ·' 
malteco aprende . a camiñar 
neste· país onde pensar é un 
delito e segue. a tr_aballar por 
un mañá novo. Na cidade os 
trabal ladores tcirman: sindica
tos, os povoadores,_ asocia
cións de viciños, os estudan
tes , asociacións · estudantis. 
No · campo · labrego construen 
os seus sindicatos e ·os povos 
indíxenas están en pé de gúe
rra. 

Guatemala é un país fonda
ménte católico que se ve aso
ballado polas dúcias de sec-: 
tas. evanxélicas que prove..: 
nientes de EEUU axudan -a es
naquizar as culturas indíxenas 
deste país. · Aquelas trafican 
coa relixión e baseándose na 
fame do pavo trocan comida 
e vestidos-polo carné da sua 
lgrexa. E que tan os bispos 
católicos de Guatemala? ca
lan e brindan co goberno. Os 
verdadeiros cristiáns, os de ;;¡ · 
pé, ainda están esperand0 
unha postura dos seus pasto
res diante dos crimes e atro
pellos contra os centos de ca
tequistas que decote arriscan 
a sua vid? por aserriellarse a 
Xesus, ante as masacres d.e 
que son vítimas os povos in
díxenas, ante os asaltos de 
lgrexas por parte do exército, - _ 
ante a persecución dos labre- l 
gas por p!3dir terra, ante o 
asasinato dos traballadores 
por pedir un salário x1¿sto. 

Este · é un berro saído. dos 
volcáns e das lagoas do país 
da eterna primavera. Un berró 

·para a xente que ainda ·ten 
unha migalla de sensibilidade. 
Un berro para as nacións ·do 
Estado español. Homes e mu
lleres, axúdennos a parar este 
xenocídio. Presionen · aos 
seus governos pra que non 
manden axuda ao governo de· 
Gt.iaternala mentres siga a re
presión. "O 

V.T. 

' 

¡; • 

Gustavo Luca de Tena no barco 
· ·palestino _do ret9rno 

O redactor de A NOSA TE
RRA, Gustavo Luca de Tena,.,· 
é un dos xornalistas que, xun
to con personalidades mun
diais, embarcaron- o mércores · 
dia 1 o no porto grego de o ·p¡_ 
reo no buque palestino "barco 
do Retrono" .. Xunto ·co naso · 
compañeiro viaxan da Galiza 
Roberto Cumata de "El Co
rreo Gallego" , e os parlamen- · 
tários González Amadiós e 
Martínez Randulfé. 
O"Ba~odoR~ornif rep~ . 

triará simbolicamente a uns 
150 palestinos expulsados 
palas autoridades israeliés, 
tend? como ponto de atraque 
previsto o porto de haifa. 

Esta singradura garda simi
lit.ude coa viaxe realizada polo 
"Exodo" , o barco que con re
fuxiados e supervivintes xu-

.. deus, logrou burlar a vixiláncia 
naval inglesa e chegar ás cos
tas de palestina ao finalizar a 
11 Guerra Mundial O 

_Paz, repaz, contrapaz 
A derrota de Reagan na Cáma-

, ra de Represe.ntantes durante a 
votación de axuda á "contra" 
supuxo unha vitória do Plan de 
Paz de Esquipulas. Pero é;lgora 
resulta que, mesmo alguns dos 
que están a favor de Esquipu
las, pretenden convencernos 

. de que o acordo dos cinco pre
sidentes centroamericanos é 

' ·bon porque obrigou aos -sandi
nistas a aplicar determinados 

· princípios democráticos. Es.,. 
quecen deliberadamente que a 
democrácia en Nicarágua non 
é o resultado da presión senón 

· das posibilidadé$ de _·paz. A li
berdade de prensa ou outra 
c~lqu~r existiron en N icar~gua 

desde o trunfo da revolución 
até 1982, ano no que comezou -
a operar a "contra". Eses prin
cípios foron recoñecidos lago 
pola constitución; lei suprema 
que, coma calquer outra, resér
vase as restricións, recoñeci-

. das "nun estado de ernerxén
cia", para casos graves de 
guerra qu agresión como é o -
actuál. E a paz que preconiza , 
Esquipulas e, non a presión, 
nen diplomática, nen militar, 
como pretenden tacemos crer 
Reagan ou os· defensores da 
"tercei_ra via''", a que posibilita a 
democrácia en Nic:;arágua. O 

M.V. 
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Celebrarase 
en ComQostela · 
o vindeiro ano 

·En 
preparación·. 
·q Congreso 
de . Lín·guas 
Minorizadas 
e -Lexislación 
da CEE 

O Comité galeg'o . da oficina 
Europea para as Línguas Mi
norizadas está a elaborar · o 

. próxecto definitivo do. Con
greso cuxo- t.ítulo ha ser: "As 
línguas minorizadas, e as le
xislacións nos Estados da 
C.E.E.". Velaqui o proxecto 

' provisório apresentado . ás 
autoridades e expertos .da. 
Oficina europea: · 

O proxecto inscrébesé no 
programa europeu de promo
ción e protección das línguas 

-minorizadas, no cadro defini
do polo informe Kuijpers e a 
Carta Europea de Línguas 

· Minqritárias. PárteS'e do prin
cípio ·de que "cómpre promo
ver u6ha Europea que respei
te a diversidade cultural e lin
güística"; trátase, pois, de 
concretar ao máximo a infor
mación sobre un aspecto moi 
importante, como é a lexisla
ción -a todos os níveis
que existe; sexa xeral, sexa 
expecífica, en torno ás lín
guas europeas minorizadas. 
Os debates é conclusións do 
Congreso formarán parte do 
Banco de dados de todas es-
tas línguas europeas. . 

O Congreso celebrara~e no 
ano 1989 (os dias 12, 13, 14 
e t 5), en Santiago de Com
postela, vella cidade ben eu:-
ropea pola sua história, as 
suas tradicións e a sua voca
ción ·de futuro. · Ademais, 
Compostela é a capital da 

.Galiza e posue a infraestrutu
ra precisa para a óptima rea-
Jízación do Congreso: , 

Todos os traballos técnicos 
, e científicos do Congreso· se- · 
rán realizados por unha Ca-

• · misión "ad hoc" do Comité 
galega da Oficina, coá c9la
boración. de membros da 
Asociación Sócio-Pedagóxi
ca Galega e,' por outro lado, 
coa áxuda das institucións 
públicas gafegas que partici
parán através dos organis
m0s correspondentes. 

Prevese a participaciór:i; or
ganización e fínanciamento 
das Consellarias - da Presi
dé,ncja e Cultura, da Direc
ción Xeral de Política Lingüís
~ica, a Uriiversidade ·de San: 
tiago e ;:is f1;Jndacións cultu- ~ 
rais da Cai:Xa Galida e Ara
guaney de Compostela. ·. O 

. Un contundente 65 por cento de_ "nons" na Gal iza e· o trunfo 
tamén do voto negativo en Cataluña, Euskadi, Madrid, 
Extremadura e Baleares deron ao traste coa proposta de 
convénio apresentada pola patronal da .banca privada (AEB) 
e os sin'dicatos UGT, CCOO e FITC e no que se consagraba, 
non só a xornada partida, senón t~mén, a diqer das centrais 
defensoras do "non", toda unha série de-medidas a 
concretar no futuro e que quedarian como un "cheque en · 
_branca" en mans da patronal._ 
A nível estat~l, o "non" foi maiori- · qué sucedería igualmente nas 
tário no. Bilbao, Central., Hispano,_ oficinas onde non houbese "vo
Viz(;aya, Madrid -e Atlántico (ver luntários"?, etc. 
~n cadro adxunto ·os resultados 
da Galiza). Vese asi freado ~un Portas abeñ:as 
convénio que levaba xa 25 me- B 
ses _de negociación. A proposta · á A.E. · 

·era calificada por todas as partes. A AEB
0 

atopa.ríase asi, segundo 
de "histqrica". O voto .negat_ivo estas centrais, ~o mellor convé
foi defendido na Galiza polos sin-. nio que poderia _desexar e sen 
dicatos nacionalistas INTG e custes: xornad.a partida, sen pe
CXTG, en Euskadi por ELA-STV char todos os sábados,. introdu
e por CNT a nível estatal; esta .ción da mobilidade funcional 
postura foi defendida interna- coma unha c~tegoria que serviria 
mente l~or ·sectores · importantes . para todo, 'conxelación das pen
de UGT e CCOO. Lembramos sións e polo tanto redución de 
que. en Gal iza a UGT é a eentral. custes e fomento do negócio do 
maioritária do se'Ctor con 138 de- fondo de pensións, amparo nun 
legados,- seguida da INTG con 

suposto maior servício ª°' u.suá
rio para prolongar e -flexibilizar os 
horários senda o peche ás 17 
horas un primeiro paso, .estabe
lecimento da abertura dun 20 por 
cento ·das oficinas, conscientes 
de que isto non se cumpriria por 
ser imposíbel o seu control, etc. 

Lembra a UTBG-INTG que a 
cesión en temas até agora inego
ciábeis como a xornada, pen
sións e mobilidade funcional só 
conduciria no futuro á ultima 
concesión posíbel por parte dos 
traballadores: a mobilidade xeo
gráfica. O acordo, a dicer desta 
centralr deixará á patronal "en si
tuación óptima para reconverter 
sen problemas". O 

M.V. 

79, FITC·con 75, CXTG. con 68, 
CCOO con ·35 e CNT con 16. 

Na súa crítica ao pre-acordo · 
de · convénio, 'os· defensores do · 
voto "non" tiñan estabérecido 
que, coa salvedade do ·aspecto 
salarial -por baixo doutros sec
tores, precisamente cando a 
banca éstá a obter amplos b·ene
fícios-:-, o_ acordo deixaba de
pender ouestións funqam~ntais 
do seu "desenrolo futuro", fo
mentando · o pacto individual e 
conv.ertendo o convénio nun 
marco formal de negociación va
leiro de contido. · ,Pesta forma 
quedarian por determinar -dei
xando, iso si, as portas abertas 
ás decisións da patronal- cues
tións tan importantes ,como: que 
persoal ia cumprir cada unha dás 
duas " xornadas, a negociación 
dun ,posíbel plus por xornada 
partida, concreción das novas fi
guras de "idóneos"- e "voluntá
ribs" (que pasaría cos "idóneos" 
que non fosen "voluntários"?), 

Cal é. o. futuro.·despois do-'non' 

.. 

1 

. 

ASlurias 
. 

Atlántico 

Bartlays . . . 
Bilbao 

Central 

Citibant ¡ 

Comercial Español . ,, 

Comercio 

Crédito e Inversiones 

Español de Crédito 

Etcheverria 
..... 

Financiación Industrial 

Fomento .: 

Galicia 

Herrero 
'• -"· 

Hispano 

Industrial Medjteiráneo 

lnterconiineñtal Español .. 
. Madrid 

Nationale de P..uís 

Norte 

Pastor ·" 
·. 

Popular 

Santander 

Simeón 

Socie1é Gcnerdlc .... 

Uí-quijo .Unión 

Vi1oria ,, 

ViZcaya ~ 

Zardgoz.ano .. 
Outros 

Totais 
. 

-
-

Despois do trunfo d,o "non" 
cal pode ser o futüro? 

Existen várias p6sibilidac;Jes: 
-Aplicación do pre-acordo 

como un convénio de eficácia 
. limitada. , 

-Pacto coa AEB (de carác
ter secreto) para a sua aplica
ción banco por banco, 

-Prolongación intenciona
da das negociacións, co cal 
se lograria unha situación 
máis "favorábel", ao atoparse 
os traballadores sen tres con
vén ios e cun deterioro econó
mico notábel. 

-Pasar o "tema" aos que 
. dentro de UGT ou CCOO es
taban polo "non" que- xunto 
con CXTG, ELA-STV e INTG 
terian que negoci~r outro con-

VOTOS POR BANCOS E PROVINCIAS 

vénio. A intención seria "quei
mar" a todos en base a un 
boicoteo que demostrase que 
o único acordo posíbel era o 
anterior. 

-E por último, e meí10S 
probábel, unha apertura ao 
diálogo con todos os sectores 
cara a elaboración dunha pla
taforma reivindicativa conxun
ta. 

Os sindicatos nacionalistas 
teñen proposto xa, pala sua 
parte·, unha política de· reivin
dicacións . unitárias (incluíndo 
os do "si" e os do "non") so
bre uns pontos mínimos. ' 

Estas centrais tan ver tamén 
ante os traballadores a nece
sidade dun convénio galego 
do sector. O 

A CORUÑA LUGO OURENSE POf':ITEVEDRA TOTAIS 

SI NON ABST. SI ·NON ABST SI NON ABST: SI NON ABST. SI NON . ABST. 

7 3 2 - - ~ - - - -· - 7 3 1 

10 I~ 3 1 5 o o 6• o 5 21 4 16 47 7 

11 8 2 -- - - 2 6 2 o 8 o 13 22 4 

147 345 18 45 87 10 23 44 6 55 195 28 270 671 62 

117 144 o 23 48 3 26 61 ..... 2 IO 182 10 176 435 15 

3 10 3 1 5 o 1 6 1 1 14 1 7 35 5 

7 5 Q 2 3 1 2 3 o 3 9 o 14 20 1 

5 16 o 2 4 1 1 4 o 4 14 o 2 38 1 

62 261 4 5 73 1 16 58 1 • 18 147 1 101 539 7 

124 144 . 4 2 6 62 7 22 94 2 62 135 29 234 435 42 

15 21 o : o 2 o - - - - - - 15 23 - o 
· 4 1 o ·- - - · - -- - 4 1 o 

5 19 3 1 8 o 3 6 o 2 16 1 11 49 7 

54 46 -24 18 38 17 35 36 . ·2 60 ·180 6 167 300 49 
, 

6 5 º' 5 7 2 3 9 o o 17 1 14 3R 3 

94 161 21 26 52 7 23 42 2 75 150 3 218 405 33 

1 5 o -- - -· · 2 5 1 3 10 1 

8 1 1 3 4 o 2 2 o 8 7 5 21 14 6 

23 . 30 o 3 7 \ o 5 10 o 4 21 3 35 68' 3 . 

5 5 1 2 6 o ·- . 7 l.J / 1 

o 2 1 - - o 3 o o 6 o o 11 ' 1 

583 672 98 85 121 2 73' 125 2 81 304 21 822 1.222 . · 123 

36 23 5 4 12 o 2 17 1 '12 36 3 54 88 9 

60 39 6 9 1·9 3 · 19 32 2 31 112.' : 11 . 119 202 .-22 

9 42 ·5 3 12 o 8 29 1 !:! 195 18 42 278 '24 

7 2 o 5 5 o 12 7 o 
11 111 2 4 1 1 3 2 o 6 10 o 24 31 3 

o / 2 o -· - - .. . - 2 1 o 2 3 o 
':-7 78 1 6 41 1 3 35 2 11 99 1 77 254 . . 5 .. 
IO 4 3 - 2 15 o 4 19,' · O 16 38 3 

, . 
2 4 o .. - - - - 1 7 1 3 11 1 

1.483 2.131 207 274 618 56 ,274 645 26 484 1.504. 147 2.516 5.309 440 

l'rl. 56% se¡. 29•¡. 6591. 6•1. 29•¡. 6891. 3•¡. 23o/. 70°/. 7% 30•¡. 6S•/. s•1. 

ANOSATERRA 
N" 333 - 11 DE FEBRETR.O DO 1988 . 

Os. grandes concén .. :,¡..._t~_ar 

o· intento da OPA do Bilbao 
ao Banesto sacou á luz 
unha nova dinámica 
bancária que se veu 
confirmar lago coa fusión 

'Coas fusións 
·disminuiria a 
influénc_ia · 
política local 
sobre as caixas' 
Xosé Posada 
Ex-Qresidente da 
Caixa Ourense 
Para o ex-presidente de Caixa 
Ourense, Xosé Posada, a fusión 
das Caixas "evidentemente dará 
lugar a unha perda de especifi
cidade, de persoalidade", pero 
tamén "se gañaria en liberdade, 
en profisionalidade e en inde
pendéncia dos avatares políti
cos". 

"En todo caso, indica, a deci
sión está ainda por estudar. Non 
necesariamente se vai tratar da 
conversión nunha só caixa, se
nón que pode irse a unha caixa 
do norde e outra do sul da Gali
za,. por exemplo" 

"En calquer caso, a alternati
va, sinala Posada, non será a de 
ser absorbidos por Caixa Galiza, 
haoeria que analisar a forma de
coordenación e participación. 
Tampouco seria boa unha ex
pansión a ultranza". 

Por último Xosé Posada resal
ta o papel político actual das 
Caixas. "Caixa Ourense, por 
exemplo , depende en gran me
dida neste momento de Centris
tas de Galicia. Vitorino Núñez 
utiliza a Caixa como centro de 
presión eleitoral. Coa fusión ou 
coordenación esta mediatiza
ción política local disminuiria". 

'Podemos 
acceder a 
no vos 
negócio~' 

Carmel o 
Cajadura 
Portavoz do Banco 
de Bilbao 
"A maior dimensión permite o 
aceso a novas negócios. Por 
outra parte ainpa p~rmanecen
do nos mesmos é claro que se 
pode producir un afqrro de cus
tes pala optimización da estru
tura que se está utilizando" . . 

E a maior concentración non 
favorecerá a redución da oferta 
de servícios dos bancos? 

Creo que non. España é un 
dos países pe Europa con maior 
número .de oficfnas bancárias 
por habitante. A relación aqui 
penso que é dunha oficina por 
1 .200 habitantes, o seguinte 
país . é Bélxica ·onde hai unha 
cada 2.000. Eu non creo que por 
fer 2 ou 3 ofidnas no bairro, en 
lugar de 5, supoña maior ihco-: 
modidaqe para o consumidor, 

.d 
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transe ante a.chegada da banca euroQea_ 

.de ~decisión cada· vez máis lorlxe 

/ 

levada a termo entre Bilbao 
e Vizcaya. A entrada da 
banca europea, prevista 
para o 1992, at;>re un . 
proceso de concentración, 

senón quizá menos despilfarro 
que até agora. 

Pero dise· que cand.o hai 
maibr competéncia téndese a 
oferecer mellores servícios? 

E verdade que a competéncia 
pode dar lugar a unha maior efi
cácia na prestación de serví
cios. Pero un marco de compe
téncia adecuado ven asegurado 
pola entrada de. banca estran
xeira. 
Segundo moitas opinións a 
maior concentracióon tende a 
producir menos transparéncia 
bancária. Que opina vostede? 

Efetivamente, pode afectar. 
Pero non creo que sexa este o 
caso, máxim·e cando se trata de 
dous bancos que son· 1 íderes 

- neste aspecto. O 

'A existéncia 
dos grandes 
non vai supor 
a desaparición 
dos-pequenos; 

Enrique 
Saez 
Economista, 
Banco Pastor 
- Realmente a concentrac1on e 
unha estratéxia de empresa. 
Para aceder a un mercado hai 
que ter U!\ volume suficiente e 
ser competitivo . Nesta dinámica 
hai que distinguir duas causas: 
os aspectos de risco e os de 
prestacións de servícios non 
vencellados ao risco. Un banco, 

en princípio entre os máis 
grandes, coa intención, 
segundo as suas própíias 
declaracións, de se situar 
nunha dimensión que lles 

que é unha Institución financiei
ra, ten que ter unha capacidade 
para q risco que impida que o _ 
mal momento dt:Jnha empresa, . 
por exemplo, o poña fóra da 
rendabilidade. Cando ün tema é
de gran dimensión esixe que o 
banco teña unha capacidade 
grande para non entrar en altos 
n íveis de risco. A dimensión do 
banco, desde .o ponto de vista 
do risco, é unha condición para 
entrar en determinados níveis 
de clientes. Para · traballar coa 
General Motors, ou con outra 
gran multinacional calquera, hai 
que ter capacidade para asumir 
miles de millóns de pesetas en 
liñas de crédito, co cal moi pou
cos, cunha xestión normal do 
negócio, poden cheagar a iso. 
Daquela hai unha série de ban
cos que se plantexan ser impor
tantes a nível mundial e ter unha 
particpación no negócio de im
portantes multinacionais ou de 
grandes empresas. estes son 
bancos que podemos chamar 
de dimensión europea. 

Lago, na seguinte escala, es
tán os bancos que queren ser 
importantes a nível español, 
pero iso lévalles a ter tamén 
unha dimensión europea. Nun 
mercado aberto precisan subir 
en escala para evitar que os 
bancos de escala europeg co
pen cotas importantes do mer
cado esp9ñol. Plantéxanselle 
por isa ter unhas oficinas euro
peas ainda que ao mellar tam
pouco poden traballar coas mul-_ 
tinacionais. 

O terceiro grupo é o que po
demos chamar de bancos ou 
caixas rexionais, independente
mente de que o seu centro sexa 
un país ou unha rexión. Neste 
nivel hai unha especialización en 
medianas empresas ou peque
nas, con fact1:1racións de 20 ou 
30.000 millóns, estamos talando 
desde unha perspectiva interna
cional, non son pequenas, claro 
está, no senso galega. Estes 
bancos están especializados 
nesa escala, ainda que lago par
ticipen tamén no mercado espa-
ñol. · · 

O poder dos elexidos 
Justo Fernández, secretário da banca da UGT, facia, hai escasos 
dias, unhas declaracións nas que aportaba ao tema das fusións 
bancárias unha perspectiva crítica de notábel interés. 

Na sua opinión os bancos máis rendábeis do estado español 
non son os máis grandes, senón entidades de tamaño menor 
ainda dentro dos grandes, como o Popular ou Santander. ' 

Justo Fernández quen é membro dunha Comisión Europea na 
que ~~ realizan estudos diversos sobre a banca, sinala que para· 
a anallse destes problemas nunca se falou de fusionar bancos. 
Mesí!:lº. en Europa, a maioria-son bancos máis pequenos que os 
espano1s. 

Fernández lembra tamén que tanto nos Est~dos Unidos como 
-..0ª Gran Bretaña existen leis anti-trusts para evitar fusións como 

as que aqui alenta o governo sociali$ta. . · 
Segundo o lider sindical, 'os bancos non son só isa, senón que 

comparten.ª propri~dade de compañias de _seguros, unha gran 
parte das 1ndústrias, etc... A concentracipn faria que dous ou 
tres cons.ellos de aclministra.ción tivesen nas suas mans o país. 

P~ra ~110 Castro, secretário da UTBG-INTG, a política de con
c~ntra~10~ pode traer consigo ademáis , e desde o ponto de 
y1sta sindical, a desaparición de oficinas de coincidéncia, . o pe
che ~e. departamentos centrais duplicados (servicios centrais, in
forma~1ca, ·internacional, rexio"nais; etc ... ), a agudización do pro
ceso lr:lformático (cuantitativo e cualitativo). En base a estes 
apartados, sinala, sobrarían miles de traballadores. O problema-
na Galiza· pode 'ser moi grave, indica Silo Castro, · dado q'ue, por 
ser suministradores de pasivo, ternos unha poreentaxe de ofici
nas maior que noutras z.onas do estado. · D 

permita unha .. mellor _vista. Tratábase, ·en calquer 
competéncia. A ·. _ caso, de ir máis alá da mera · 
cóntinuación ofer$cense -dscripCión e entrar na 
algunhas calas no proceso, medida dó posíbel -nun 
desde diferentes pontos de · - terreo tan vedado para' a 

Lago está a última escala, a 
. n ível local, como pode ser o 

banco Etchevarria de Betanzos, 
ou a Caixa de Aforras de Vigo, 
que xa non se poden calificar de 
rexionais senón que teñen unha 
política rexional.baseada na sua 
grande poténcia local, que lles 
abriga tamén a actuar nunha 
zona limítrofe. Cada unha des
tas entidades pode ser viábel no 
seu escalón sempre e cando 
non se equivoquen sobre o que 
se dedican. 

E a respeito dos servícios, 
como influe a concentración? 

~stá claro que en car:ito te 
concentras e les moito volume 
podes chegar a dar o servicio-ti 
mesmo. O que non ten ese n ível 
ten que asoéiarse. Quer dicer, a 
C.aixa Galiza pode chegar a un 
acordo, por exemplo, cunha en
tidade .inglesa para facer crédi
tos hipotecários e acedera mer
cados secundários .. En Esp~ña 
cando os cinco máis grandes 
aterecen uns servícios, o Saba
dell oü o Herrero poden montar 
unha sociedade para facer unha 
compañ~ de seguros, µn fondo 
de pens1ons ·ou o que. sexa. Polo 
tanto, a nível de seivícios e en . 
función da dimensión a pergun-

_. ta é: ~sto fágoo eu ou fágoo coo
perativamente con ootros? O 
fundamental nas c;:oncentracións 

Pepe Carreiro · 

. é o xuntarse a nível rexional, na
cional ou internacional en busca 
da dimensión · · necesária para 
cobrir ·a sua própria estratéxia. · 
T amén hai outra razón para fu.:.. 
sionarse con outro, que é o es
tar e.n má situación económicq, 
isto é o que pasou nos últimos 
quince anos, pero non é situa
ción actual. 

•/ 
E nese terceiro escalón, 

como van afectar as concen
traCións que xa se está~ . a dar? 

Póis van afectar no senso de 
que' hai que competir con ban
cos máis fortes, que veñen do 

· seu escalón baixando, per.o con · 
moita capacidade d,e servicio no 
seu próprio mercado. Pero se 

· ·estás ben dimensionado, se es
tás adecuado ao teu lugar, nor
malmente para . aterecer serví
eios non necesitras unha dimen
sión moi grande. Neste momen
to o Banco Pastor ou caixa Gali
za poden mercar o ·ordenador 
máis grande que fabrica IBM. · 
Non hai unha vantaxe tecnolóxi
ca moi clara en. función do. ta
maño, ·pode . haber un ha racio-
. nali~ación de determinados cus
tos, pero. non é definitiva sem
pre que ' non saques os pés do 
testo, sempre que non queiras 
ascender a outra causa. Se ti 
tes un mercado moi determina
do, unha pres~ncia moi imr}ar
tante, unha axilidade nos serví-

SOOllDADl/9 

información como é o 
bancário- nas razóns e 
-consecuéncias do que .. se 
está a producir. 

,/ 

.. _..., 
cios, evidentem~nte eles poder 
ac~der á televisión, por exem
plo, pero ig_ualmente hai un 
campo rexional tamén na-televi
sión e. nos demáis meios para 
anunciarse. Eu non creo que a 
existéncia dos grandes vaia su
por a desaparición dos peque
nos se estes saben-ser eficaces 
e non incorren .en custos excesi
vos para o seu nível. 

Como afectará-a concentra
. ción no caso concreto· da eco

·, nomia galega? 

. Calquer polítca ae concentra
·ción ou calquer área econ<)mica 
onde- as decisións de tipo finan
cieiro se toman fóra, perde .... ca
pacidade mesmo dentro do sis
tema económico que está mon
tado neste momento. lsto é ver
dade, é case un axioma econó
mico. Pero se esa área conserva 

_ unha certa c~pacidade de insti
tucións próprias sempre vai ter 
máis capacidade de xérar ,unha 
dinámica de crecimento. E im
portante conservar institucións 
financieiras no. interio'r de cada 
comunidade autónoma· que pre
tenda desenrolarse. 

Dad0- que os bancos teñen 
unha ~Ita participación en de
terminadas empresas, as fun
damentais,' a concentración 

· nori supón un -perigo do au
- mento do poder político, desde 

un ponto de· vista democráti
co? 

Non necesariamente. Depen
dé de ,que bancos. Os bancos 
ingleses t~ñen proibido por le-
xislación participar · en empre
sas. · Non é este o caso español, 
nen o alemán, por exemplo. En
tón ese é un plantexamento so
bre o papel do capital financiei
ro, pero prefiro non entrar nese 
debate. Periso que pode hab_er 
mecanismos de control e non só 
por medo ~ unha concentración 
de poder económico, senón por 
medo a unha má xestión do ris
co, ao estar ver:icellados a unha 
xestion industrial que lles pode 
levar. a tomar uríhas implica
cións .con empresas que non 
s_empre están b~n. que é o que 
pasou en España en grande me
.dida. . " 

Cal será o papel ·dos bancos 
estranxeiros. que están a ponto 
de cruzar as frontéiras? 

Non o teñen fácil no senso de 
qÚe non caben máis. oficinas. 
Neste momento o Bilbao ou o 
Santander están pechando aqui 
oficinas na Galiza en sítios mar
xinais. -Ao mellar abren nas dda
des e callen a parte alta do mer
cado. Peréceme dificil que en 
Ortigueira vaia abrir outro ban
co. Na Galiza, ademáis, é ·onde 
se dá unha média de oficinas 
máis ampia. Eu creo que van 
pechar máis d9,s que se van 
abrir, o cal non quer dicer· que 
non abra. unha oficina moi· gorda 
en Vigo, Santiago, Coruña, etc .. '. 
e daí callan os servícios espe
cializados que lles interesen. 
Ultimamenté falouse dunha 
OPA ao Banco Pastor? 

Is.o non parce probábei. O 
Banco Pastor ten como princi
pais accionistas a Barrié e o res
to está repartido eritre 65 mil ac
cionistas, entón é moi difícil fa
cerse con influéncia, porque non 
hai paquetes de accións para 
comprar. En todo caso o proce-

. so de concentración actual es
tase producindo a outros níveis. 
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como quen di 

Alfonsin 
MANUEL LUEIRO REY 

E ste nome, non preci
sa apelidos. Calis
quera saibe de quen 

-se fala. Calisquera atina sen 
dúbida: estámonos referindo 
ao Presidente da República 
Arxentina. E eiquí en Gal.icia, 
pasto que fon raigañas gale
gas ninguén o iñora, pois é 
unha abriga coñecer aos 
"paren tes", sobar de todo se 
os "parentes'" pousan O· cú . 
en lugares autos. (Non olla
des . que ata os Condes . te
ñen todos eles sangue perta 
dende que o Mario é presi
dente do Ban'esto?) 

O que xa é mais dificil e 
percurar chega:r a ter un co
ñecemento un pouco_ erara 
do que está acaecendo na 
Arxentina, e se iso que cha=
man "democracia en mar
cha" é somente un valeiro 
que ninguén sabe se irá· ou 
non pra diante. 

Can_tos galegas (e entre 
eles_ van tamén no mesmo 
saco os que aparecen nas 
fotografías con Alfonsín) co
ñecen o chamado informe 
Sábato "NUNCA MAS"? ... 
Penso que ·poucos dos que 
andan nos pastos de mando 
na nasa terra. Non boto por.. 
tora pronunciádome así. Sei 
moi ben o que digo. 

Cantos · ·galegas teñen 
unha noción mínimamente 
erara do que pasou ·na Ar
xentina perante a asesiña di
tadura dos militares? ... Pou
·cos. Ouviron falar, e -como 
queda lonxe, senó lle tocou 
a un familiar seu -sempre 
que miliar estivese en -boa 
"situación"- dixeron pra si: 
¡Non será pra tanto, pois nis
to sempre se acrece! 

Na fábrica canadiense realizaban folgas _ int~rmitentes._· 
:. .. ..... 

En Shawinigan ·ninguén ,acusou· 
aos obreiros . polo peche · da ·factoria 
O RQrtav_oz de- Alean , . 
Aluminio, Ferdinand Lecler:c, 
afirmou que á empresa non 
lle quedaba outra solución 

- que pechar a factoria de 
Shawinigan tehdo en conta 
que os· obreJros ameazaban 
con ir á folga outra vez. No 
xornal máis prestixióso de 
Montreal, a "Gaceta de -
Montreal", non aparecen 
desde o 20- de Xaneiro de 
1985 até o 26 de' Xanéiro de 
19_88 nengunha notícia, · 
declaración ou c.omeritário, 
contra a postura dos 
obreiros de ir á folga; o que 
propiciou que ·a empresa 
ditase, unilateralmente, o 

· /ock-out. 

.~ 
::J ____ ,. -1 ~-~ ! 
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Des-pois de dous dias de · folga 
intermitente~ · e a convocatória 
doutra'_xornada de folga, a . ém
.pr~sa Alean, co-proprietária ·de 
Alúmina-Alumínio, decidiu pe
char a sua factoria de Shawini
gan no Canadá. Segundo info~
mación recollida pola "Gaceta de 
Montreal" o 3 de Novembro de 
1987, "nas folgas precedentes 
Alean mantivera os servícios mí
nimos da fábrica coa axuda dos 
técnicos, pero ante declarou que 
manter a fundición . en funciona
mento sen os obreiros entraña
ban un risco demasiado grande". 
- No mesmo xornal, nen en-d!as 
anteriores nen posteriores se · re
collen comentários · nen declara
cións contra ·os obreiros por to
mar a decisión de continuar en 
.folga, _o que propiciu que a em~ 
presa decretase cerre patronal. 
Non afloraron nun país conside
rado como "civilizado" a todos 

~-.......-----...... - ~ 
_t;Jave da faetoria de Aiúmina-Alumínio en San Cibrán · 

· os efeitos, os calificativos de "te
. rroristas",-"atrasados",. "terceiro
mum;iistas", e toda cr gama que 

se verteron contr.a os trabaUado
res de- San Cibrán. As declara-. 
cións de políticos socialistas que 
afirman-que o sucedido en Alú
mina-Alumínio non acorrería en 
nengun país do mundo, queda 
asi desmentido. _ 
· O . sindicato' que representa 
aos 485 obrefros de Alean Alumi
njum é unha filial da Confedera
ción de Siridicatos CNTU. A de
cisión de ir á folga tomouse ao 
votar a favor o 66 por .cen_to dos 
afiliados. Alean, primeira produ
tora mundial de- alumínio1 estaba _ 
a negociar o convénio que afecta 
a 6.000 obreiros das catro fundi
cións -que posue na provincia ca
nadiense do Québec, cando de
cidiu facer o peche patronal. A 
meiían_de parte destes obreiros 
_están afiliados a outra central, 

Sª9undo os , sindicatos 

·A .lei de ·comércio 

que non decidira daquela ir á fol
ga, estando a estudar esta medi

- da de presión. 
. A planta de Shawinigan ten 

unha producción anual de 84 mil 
· toneladas, cinco veces menor 
que a de San Cibrán, o que su
pón menos do oito por cento da 
produción total de Alean no Ca-
nadá. . 

De~pois do peche patronal o 
sindicato. CNTU pediulle. ao go
verno do Québec que nomease 
un mediador co obxecto de rea
nudar ·as negociacións GOa em
presa. Petición que foi atendida, 
e que contrasta co caso de San 
Cibrán,_ on~fo governo autonómi
co e central son extremadamen
te belixerantes cos traballadores. 

A.E. 

Pois foi máis, meus pai
sans galegos que s9 tendes 
o norde do medro en marcha 
pra afartar o bandullo e sa
ciar a vanidade. Ainda agora 
tendes un exemplar -ALDO 
RICO- coa fasquía de nazi 
para que p_odades imaxinar 
calquer cousa, sempre moi 
por riba do que eiquí pasouJ 
e eiquí pasou o que pasou! . 
Ou xa vos esquenceche-
des?... . 

E se ALDO RICO non vos 
di nada, t_endes a ÁSTIZ, 
"_premiado" cun_ ascenso por 

··favorece ás grandes superficies 
· matar por "obedienéia debi'
da" _dando un exemplo de 
.honor da sua discipliña mili
tar· en respeto da xerarquía. · 

O demáis, as, "tolas - da 
Praza de Maio" son despo
xos humáns que.están apro
veitando a demagoxia. - O 
que hai que peréurar canto 
antes ·é o -borrón e canta 
nova. Mais a -"canta nova", 
cecais sexa -como ben di 
o poeta Juan Gelrp,án, che- Ir. 

gado hai unhos dlas, "des- . 
pois de trece. an.os de exilio, 
a quen lle matarori ·unha filia, ,, 
Claudia, o home de Clal:Ídia, 
o neno de Claudia, parido no 
·campo 9landestino, a tortura 
brutal da outra filla Nora-·a 
"oonta nova ", ia dicindo, son 

-.1as novas listas de xente que 
pensan _asesinar cando o' 
golpe trunfe. - -

A Arxentina de hoxé -eu 
mesmo puden · corñprobalo 
no ano 1985, cando ali esti
ven- é un país lundido na 
fame e no medo. 

Ha:i unha .prosa de Borges 
que fala dunha historia que 
se canta en Junín ou Tapal
quen, sobar un nena que 
roubaron, ·e cando chega á 
S\Ja éasa senda home xa, vai 
correhdo . cara ·'un lugar _eri 
-onde agachara de neno -un· 

(pasa á páxina 23) 

Tanto ccoo como a INTG ve- I 

ñen de dar a coñ.ecer a su¡:¡ po~i
ción aposta .ao proxecto de Lei, 
de CorÍl-ércio- Interior -elaborado 
polo governo autonómico. 

A dicer destas centrais a lei vi
ria respostar aos . ~ntereses das 
grandes superfícies, descoñe
cendo as reivindicacións dos tra
balladores através de numerosas 
mobilizacións. As conversas 
mantidas polos redactores da lei 
con . to'das as partes implicadas· 
non deron. resultado, poste que:; 
segundo a INTG: "escoitaronnos· 

· para. . cobrir as apariéncias, pe~o 
:nor::i• recolleron :nada do _que -dé_:_ 
tendíamos os sindicatos". 

. CCOO e INTG manifestan "o 
seu total rechaz.o á posibiliaade 

de autorizar a abertura de tres ou 
catro . domingos ao ano, dado 

-que iso sigAificaria na práctica 
deixar-as portas abertas ás pre
tensións das grandes superfícies 
comerciais no camiño de ir im
pondo pouco q pouco unha ~m- -
plitude de. horários aosolutamen
te inecesária no sector". 

As centr:ais _ esixen aderñaiS
que a Xu[lta dé a coñecer o pro
xecto. elabor:ado, ' ao efeito de 
apresentar as· emenda$ que con-
sideren oportunas. . 

Fan, por último, estes sindica
tos1 un chamamento a todas as 
centrais e asociaciq~s do peque
no e mediano comércio para ' 
"aunar - esforzos na elaboración 
dunha plat(;lforma comun a de- , 

P~ro total en. Citroen 

tender conxuntamente ante a 
Xunta". · 

CCOO e INTG indican, ade
máis, a sua intención de convo
car proximamente novas mobili
zacións. 

Proxecto alternativo 
do BNG 
O Bloque Nacionalista Galega 
ten apresentado no Parlamento 
unha proposición de Lei de Co
mércio Interior da Galiza con tex
to alternativo ao aprobado a pa
sada semana pola .Xunta. 

A proposición nacionálista es
tablece a apertura semanal de 
cincuenta e ·cinco horas como 
máximo e proibe a actividade co- -
mercial os domingos e festivos. 

_por primeira vez nos últimos anos - . 
Os dias 28 de Xaneiro e· 1, 3 e 5 
de Febreiro producíanse, na_ fac
toria de Citroen Vigo, paro~ xe
rais,_ por primeira vez nos últimos 
anos, en apoio das reiVindica
cións do convénio. . Segundo 
UGT, CCOO, CXTG e INTG, con
vocantes ·da folga, o paro afec
tou á prátic.a totalidade da planti
lla de talleres e a parte do per
soal técnicos e de administra
ción. Fontes da ,..empresa recoñe
ceron que os paros afectara~ a 

"un 50. por cento da plantilla". 

Hai que lembrar qué nestes úl
timos anos a mesa negociadora 
está controlada -maioritariarnente 
polo SITC. Se ben, en relación ao 
número . de votos, o· sindicato 
amarelo non ten o 60 por cento 
_necesário legalmente para negó
ciar, - conta con maioria simples 
no comité de empresa e en fun
ción dela arrógase a m_aioria da 
mesa negociadóra. 

Nos últimos seis anos, . o SITC 
· firmou en solitário o convénio 
proposto pala empresa. Este ª'!º 
e adiantándose á dinámica dou
tras ocasións, os restantes sindi
catos unificaron os séus proxec
tos de convénio chamando á fol
ga r:ia altura da segunda reunión 
negociadora, conseguindo unha 
resposta dos traballadores que 
calificaron de "_especta~l;J_lar" ,_ pé
sie a qt.Je o SITC conta co 54 por 
centó dos votos ~o persoal: o 
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crónica laboral 

C.ontradicións· 
no 
sindicalismo 
estatal · 
XOSÉ BÁRCIA 

P or vez primeira na 
Galiza todas as cen
trais sindicais mobili-· 

záronse conxuntamente o 
pasado dia sete para esixir 
do Governo· central - e da 
Xunta a "industrialización da 
Galiza". Sindicatos que, 
como a UGT, sempre se ne
garon a dar unha dimensión 
nacional aos problemas -
sabedores que reforzan as 
conceicións do nacionalis
mo-, agora ante a presión 
laboral e social vense obri
gados a modificar a sua pos
tura. 

O fracaso das ZUR, o me
dre do paro e do número de 
empregados en sectores 
claves como o industrial -
24.000 menos nos últimos 
catro anos- e a senténcia 
de morte a SIDEGASA, o 
desmantelamento de ASTA
NO, o peche de ENFERSA 
nas P-ontes para reabrila en 
Sagunto modernizada e am
pliada, etc. son medidas moi 
difíceis de dixerir, mesmo 
polo sindicato achegado ao 
Governo. 

As diferéncias colócanse 
agora ·en termos máis subtis. 
A UGT preténde facer unha 
poi ítica de colaboración crí
tica co Governo central e a 
Xunta, evitando as confron
tacións. Esto significa facer 
as críticas que sexan nece
sárias pero evitar as mobili
zacións a menos que, como 
na do dia 7, podan quedar 
en evidéncia mesmo frente á 
sua base social. Por isto, a 
convocatória é un éxito das 
conceicións nacionalistas. 

Non obstante, hai que di
cilo, non son máis que pe
quenos pasos adiante, que 

· ainda mediatizan os sindica
tos españois através de todo 
tipo ·de malabarismos teóri
cos e unha maior estrutura. 
Concretamente, o Secretário 
Xeral de CCOO da Galiza, 
Amor Deus, apresentábase 
hai uns dias, a el mesmo e 
máis ao seu sindicato, como 
"tan nacionalista como o 
que máis" , nun programa da 
TVG e · no Clube Alén Nos. 

Oportunismo, ou contradi
ción? En todo caso , o ob
xectivábel, é que os feitos 
práticos e a conciéncia asu
mida por un número cada 
vez maior de persoas des-

. bordan un marco teórico ina
decuado á realidade do país 
e dan lugar a que dirixentes 
-do sindicalismo estatal apa-
rezan reafirmando pb&tula
dos do sindicalismo nacio
nalista. 

ó sindicalismo nacionalis
ta poderia capitalizar m.ellor 
esta situación social e as 
contradicións do sindicalis-

. mo estatal se contase cunha 
única alternativa - sindical e 
unha maior estrutura. En ca
sos coma Ferro!, a Bancá, a 
tnobil.ización . do dia sete, 
etc., á · unidade de critérios 
entre a INTG e máis a CXTG 
permitiu dar un pulo á mobi
lización laboral e fortalecer 
os critérios do nacionalismo 
entre os traballadores·. O 

. \ 
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.. Milleir-os de. persóas Qediron a industrializaci·ón da Galiza 

1 axe, ·cama· Albqr, · negous.e .. a :recibir 
aos traballadores concentrados en. Compostela 
Fernando González Laxe, 
como fixera en numerosas 
ocasións o seu antecesor no 
cargo, Xerardo Fernández · 
Albor, negouse a recebir aos 
perto de dez mil 

traballadores concentrados nomeadamente os 
en .Compostela, o pasado colectivos de Astano, 
domingo dia 7, en demanda Sidegasá e Alumina-
da "Industrialización de .- Alumínio ·desplazáronse até 
Galiza". Numerosas a capital de Gal iza, pesie a 
empresas en crise e un tempo que amea?'.ou auga 

Membro do Comité de Astano e dirixente da CXTG 

Pepe Díaz: 'CCOO está a aceptar 
implicitamente a reconvetsióh' 
--Como valora desde a sua 
perspectiva- a situación actual · 
de Astano e da comarca de Fe
rro!? 
-A conxuntura sindical en As

tano está, hoxe en dia, claramen
te determinada. Dunha banda 
estamos os sindicatos naciona
listas e doutra os sindicatos de 
ámbito estatal. CCOO acábase 
de incorporar á Comisión de se
guimento e control da reconver
sión e todo o mundo sabe que 
cando vai á mili te(l que pór o 
uniforme, pois CCOO entrou na 
comisión abrigada a aceitar todo 
o que ten significado a reconver
sión. Nós o que irnos facer, e re
fírome ás centrais nacionalistas, 
é esixir a retirada de CCOO desa 
comisión porque entendemos 
que á vista dos novos dados de 
auxe da construción naval póde
se retomar o proceso para que 
Astano siga a construir buques. 

Por outra oarte estase a talar, 
cando hai mobilízacións, de em
presas, a de vidros, a celulosa -
que xa sabemos no que consis
te- pero nada se sabe en con
creto, por exemplo da de vidros 
eu estiven a talar a semana pa
sada coa dirección xeral do na
val e non che informan absoluta
mente de nada, o que si está cla-

ro é que se esa fábrica se insta
lase en Astano era para pechar 
Astano, trataríase de cambiar 
unha fábrica de 400 por unha de 
4.000. 

Agora noméannos Zona indus
trial en declive e iso está ben, 
pero era mellar. que nomeasen a 
Puerto Real e a nós que se nos 
entregas€! a sua carteira de pedi
dos. E non estou· sendo insolidá-. 
río, dígoo ás veces para simplifi
car. Ademais isto esconde que o 
80 por cento do Estado español 
vai ser nomeado zona preferente 
económica, o que significa in
centivos do 50 por cento. Polo 
tanto, como as empresas non se 
localizan en función dos incenti
vos e iso está máis que demos
trado, nós mostrámonos suma
mente escépticos e para o único 
que se esta utilizando é para 
f re ar a lo ita por un proceso de 
negociación real e para lograr 
que o.s traballadores de Astano 
se autoconvenzan para que se 
metan nos fondos e poderse 
desfacer en consecuéncia dos 
1.500 que estamos nos fondos 
e máis adiante acabar cos 2.200 
que ainda permanecen na em
presa, a maioria deles regulados. 

Eu quero 'engadir só que 
CCOO di que respeita os cinco 

pontos elaborados polo comité 
de empresa, que respeita o do
cumento comarcal elaborado 
unitariamente, e iso non é certo.
CCOO, para entrar na_ Comisión 
de seguimento, mantivo conver
sa secretas co Ministério de ln
dústria e tivo que asinar un ácta, 
que nós ternos, na cal non se 
asum~ o plan de bases da recon
versión do 84, pero sen embargo 
dise "en base ao acta número 44 
anexo 2 qa comisión de segui
mento" e nese acta é onde se fai 
unha valoración global positiva . 
do proceso de reconversión e 
onde se aceita o reparto de pro- · 
dución do sector naval e unde 
ademais se- afirma que hai que 
seguir redúcindo a capacidade 
produtiva por mor da existencia 
da sexta directiva comunitária. · 

Por que fai isto CCOO? Habe
ria que preguntárllo a eles, pero 
eu creo que hai unha política xe
ral de amorío coa·UGT a nível de 
Madrid e en CCOO todo se deci-

' de, como sabemos, ali, e ao me
llar tamen liai subvencións máis 
abondosas co Ministério de ln
dústria. O que si califico é a en
trada de CCOO na comisión de 
seguimento como unha traición e 
unha venda de 2.800 famílias fe
rrolanas·. .... O 

Presidente do Comité de Sidegasa e membro de CCOO 

Xosé António Suárez: -
'Continuaremos as mobi.lizacións' 

--Que perspectivas ven hoxe 
para Sidegasa? 

:_A situación ·é delicada. Esta
mos en regulación de emprego 
até o 16 de Marzo, esta foi unha· 
resolutión adoptada pola Direc
ción Xeral de traballo de Madrid. 
O que· agardamas é que, se non 
hai acordo antes des;:i data, _se 
·prorrogue o expediente · e men-

.. tres tanto ver se nos recebe · a 
Xunta e nos dá un plan industrial 
para conservar os postas de tra
ball'o. Xa que a comisión delega
da do governo aprobou o peche 
definitiyo de Sidegasa, nós agora 

seguimos mantendo en pé a pla- · 
taforma que expuxemos de que 
se abra unha mesa tripartita ----: 
governo central,' autonómico e 

· sindicatos- qu!3 elabore un plan 
industrial. para toda a comarca. 

Lembramos tamén que na pri
meira xuntanza que tivemos co 
presidente da Xunta, este adqui
riu o compromiso de que_ia man
tero emprego en Teixeiro. O que 
nós seguim,os pedindo é que 
busque solucións á maior l::>revi
dade posíbel. Estamos totalmen
te en coñtra das rescisións de 
contratos e das baixas incentiva-

das. 
Nós irnos seguir coas mobili

zacións e lamentamos a pasivi
dade da Xunta cara a comarca, 
posto que levamos un mes e 
pico para que nos receqan e ain
da non sabemos nada. E vergon
·zoso' que un governo autonómi
co non defenda a situación des:.. 
tas famílias e seguimos· a maní-

. testar rotundamente que foi un 
peche político, non técnico, asi, 
con todas as letra~. · e se foi un 
pe.che polític9 deben darlle unha 
saída aos traballadores de Side-: 

o 

en todo momento. Os 
acontecementos dds. últimos . 
meses e ·a poi ítica · 
económica do governo 
central provocaron, nesta 
ocasión, unha ampla 

unidad~ sindical e a . 
asunción da convocatória de 
carácter nacional por UGT, 

· CCOO, tJSO, CNT e os 
nacionalistas INTG e CXTG. 

Mer:nbro. do Comité de Astano 
e secretário de zona da INTG de ·Ferro! 

Pancho Al.legue: 'As promesas 
sempre apare~en 
cando hai mobilizacións" 
-Cal ·é a situación actual de 
Ast~no e que posibilidades 
existen de r~colocación? 

. realidade é que non hai plasma
do nengun proxecto concreto. A 

-fábrica de vidro din que se quer 
instalar en Astano e o concello 
d.e Fene ven de dar a coñecer 
unha. ·alternativa ·sobre terreos 

·que reúnen mellares condicións 
que os de Astano, mesmo polos 
acesos de ferrocarril, estrada e 
ROrto. Sobre .a celulosa está cla
ro que aplican o princípio de qué 
como non hai pastos de traballo, 

_ irnos meter o que non querer:i en 

-Agora mesmo, tanto a INTG 
como a CXTG de Astano, seguí:.. 
r'nos a . defender a filos0fia que 
mantiña . unitariamente o comité 
de emprescj através dos cinco 
pontos que plantexábamos cara 
unha ne·gociación para Astano. 
Estes cinco pontos son: a dero
gación do decreto dos · Fondos, 
a recolocación dos traballadores, 
defender Astano como constru
tor de barcos e a abertura dunha 
mesa de. negociación. _Agora hai 
un cámbio importante nesta si
tuación ao entrar CCOO na mesa 
de contrql e seguimento da re
conversión; desta forma .coárta-
se calquer_ tipo de negociación 
imediata co comité de empresa. 
Ao pulir todos os tema~ através 
da comisión de seguimento, 
CCOO está aceitando implicita
mente a reconversión. Nós esta
mos agora na-situación seguinte: -
1° Non entramos nos fondos no 
prazo que marcaba a resolución, 
e 2° as empresas tomaron o 
acordo de prorrogar esta situa:. 
ción até que se abra esta nego
ciación. Nós defendemos a mo
bilización e a loita para recolocar 
a todos os traballadores e · mes
mo noh talamos xa dunha planti
lla de 5.000 traballadores como 
houbo no ano 84, _senón, déspois 
das vacantes· por xubilación, de 
2.800 ou 3.000 traballaqor~s. 

nengun outro lado. . 
Nós manteremos a unidade do 

comité de empresa bai_xo eses 
cinco pontos, se alguén quer 
romper esa unidade, é outra cau
sa. Hoxe mesmo hai uns proble
mas internos dentro de CCOO e 
UGT que teñen que solucionalos 
eles, pero nós irnos ti.mar mes- _ 
mo para que haxa un enfrenta
mento coas federacións estatais 
do metal deles, para,..que nós po
damos plantexar como Astano 
esa mesa de negociadón. 
. -Que opinión lle merece -a 
calificación de zona industrial 
en declive? · · 

_:_Ese decreto está sen mate
rializar de nengunha maneira. 
Subvencionar con capital público 
empresas privadas non , é nec·e-

A respeito dq recolocación que. 
se tala, nunha fábrica de vidro e 
mesmo dunha celulosa, estas 
so_n sempre promesas que apa
recen cando hai mobilizacións. A 

. sariamente criar emprego, senon 
qüe é darlle unhas· subvencións 
a unhas empresas que aos dous 
dias se' poden marchar. Nós se
guimos a defender o in"'.estimen
to p0blico como motor e aí entra 
o mánter Bazán dentro da sua 
especialidade como está tendo · 
no tema de defensa, e manter 
Astano como constrtJtor de bar~ 
cos. o 

Presidente do· Comité de Alúmina-Alumínio 
e membro da UGT 

An·xo · Pérez: 'Ternos ·as probas 
de quen son os culpábeis 
do . pec~e d~ Alúmina' 

-Cal é a curto prazo a estra
téxia dos traballadores de Alú-
mina? , 

-Neste momento estamos a 
buscar os testigos para o xu ício
do dia 22. Tamén ternos que pre-. 
parar a defensa dos menibrbs do 
com.ité. O xuício vai ser longo e 
complicado. 

-E non -se pode dicer que os 
traballadores de Alúmina estan 
neste momento LI.n pouco á de
fensiva? 

-Efectivamente o que.non es
texa involucrado dentro do comí-

. té pode pensar iso, pero hai que 
darse conta · de que e~tamos a 
recabar probas e documentación 
de todas as partes da Galiz_a por 

onde estiveron os famosos bi
dóns e máis dé todos os esta
mentos, e iso lévanos todos os 
días da semana. Ainda que pare
za raro é ~ así, porqtJe queremos 
aportar a documentación nece
sária non somente para este xuí
cio senón para esa famosa comi
sión de investigación que foi 
criada pola Xunta e que ajnda . 
non se constituiu e da que agar
damas que algunha vez se cons
titua, para poder dar, tamén ali, 
as probas que ternos de quen 
son os culpábeis. A nosa deci
sión hoxe é a de seguir, isto. non 
acaba aquí, nen acabará o día 
22, acabará mais adian_te, pero 
non agora. · O · 

. M.V. 
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Na festa da segregación 

'O-naso concello é Cariño' 
Cariño anovou a euforia 
con que recibirp a noticia 
e boto use á rua para· . 
celebrar a sua Festa da 
Segregación no último · 
domingo d~ Xaneiro; 
realm~nte, a festa xa 
co.mezara o sábado coa 
tradicional romaxe de San 
Xeao do Tre_bo, ·no lombo 
do .Ortegal, o do Cabo do 
Mundo, a carón de rexos 
aguillóns e penedías. A ista 
festa, a primeira do ano na 
bisbarra, acuden os . 
devotos de San Xeao, 
fidelmente cada ano con 
bo ou mal tempo. Para 
máis ·abonda.mento festivo,' .
ista data sin ala o comezo · · 
do Antroido. -

"Anque non queira Varela/ Nin ~ 
Pepe Franco,/ nin Santa Marta/ 
Xa ternos Axuntamerito/ Para 
Cariño/ E ·a comarca". Era o 
tema máis coreado polos ledos 
romeiros, pano no pescozo coa . 
inscripci~'.m apresada de "o 
naso concello é Cariño" e,· na 
mau, a xa característica xarra 
d.e viña feita en pala de -Qiduei-

- ro. 
Lo is Armada, antigo campo- · 

ñente do grupo de Canción _Ga
lega "Arrabaldo" é hoxe libreiro 
e presidente ·, da AA.W. "San 
Bartola", entidade que xestio
nou e conquireu para Cariño o 
seu soño col~étivo máis antigo 
e desexado. 

Fala para A NOSA TERRA 
mentras ultima preparativos 
para o acto cívico, celebrado 
en multifude na céntrica praza . 
da Porta da Pulida e no que 
deu· lectura do Decreto de crea
ción do , Cancel lo de Cariño: 
"Houbo que demostrar que é 
unha zona completamente dife
renciada, de recursos con ri
queza imponibel, que canta 
con pobo~Ción dabondo e ou- · 
tros requisitos que esixe a Lei 
.de Base de Rexime Local e o 
Regulamento de Poboación e 
Demarcación- Territorial". · 

Cómo e cando· se fará o 
traspas9 de competencias? 

Os concellos de Cadño e de 
Ortigueira deberán nomear re-

. presentantes que xunto con 
técnicos da Xunta, formen unha 
comisión para marcar os límites 
do novo Cancel lo. Despois . 
diso, xa se comeza con . o des
glose· de padróns e o traspaso 
de competencias; calculo que 
riun ano ·estará resalto : 

Cómo vai ficar constituida a 
nova Corporación? . 

lso tamén · está no Regula_:· 
mento e di que .en caso de se
gregación parcial o novo Con
cello estaría rexido por unha 

~ Comisión Xestora formada par
tindo dos resultados das últi~ 
mas eleicións, que foi o seguin-
te: . 

PSOE: 1 .119 votos, 6 conce
llais; lndependentes de· Galicia: 
781 -votos, 4 concellais; CDS: 
337 e 1; ·coalición Progresista 
Galega: 177 e 1 ; Bloque Nacio
nalista Galega:· 172 e 1. 

Segundo ·estas cifras a máis 
votada en Ortigueira pasa~á a 
ser o alcalde-Presidente . da 
Comisjón Xestora, xa que logo 
futhes M cabeza.de lista polo 
PSOE. lnvitarase a todos os 
partidos a participar nas tare
fas· de goberno, farase política 
de partido ou cómo vai ser? 

En primeiro lugar, non son 
militante do PSOE senón que 
fun na· candidatura como inde- · 

pendente; non se· fará política: 
de partido e na Comisión de 
Governo deberán estar todos 
presentes. Partim0s ·de ce.ro, 
estamos faltos de infraestrutura · 
e de todo tipo - de servícios; 
está todo por planificar e por 
facer e ese é un labor que te
rnos d$ facer entre toda a Cor-
poración. . 

Dias atrás estivemos comen
tando o asunto e está no ánimo 
de todos unificar critérios e au:. 
nar_ esfórzos pára" sair adiaAte. 
O reto da Comisión Xesto~a, 
nestes tres _anos que ternos até 
as próximas eleicións, é - de 
sentar as bases, quer_ dicer, 
criar a infraestrutura adminis
trativa para que o novo Conce
llo funcione a pleno rendimen-. 
to. 

·'Para rematar, tiveron ~rela
cións con algunha outra zona 
da Galiza que pretenda a se- · 
gregación? 
· Os da illa de Arousa estive-

. ron aquí un día .inteiro para in
formarse da tramitación segui
da pola nosa AsoGiación de Vi- . 
ciñes; antes de irse dixéronnos: . 
"Ben, ímolo conseguir nós pri
meiro". 

Partir de cero 

Dani Alonso, que rexe un ani
mado pub á entrada de Cariño, 
_será o concellal -do BNG polos 
172 votos .acadados. Atopámo
lo na rua en compaña de ami
gos e aproveitamos- a ocasión 
para facerlle algunhas pregun
tas. Dani "Faime moita ilusión 
qu_e . me entrevistes para A 
NOSA TERRA". Home, pois 
que ben! Dime, como ves o fu- . 

· turo traballo corporativo, de co
laboradón, oposiclón ... ? "Eu, 
persoalmer:ite, vexo que a ini
ciativa ten- de sair dos que te
ñen a maioria ou a posibilidade 
de governar; nós estamos á ex
pectativa do que eles preten
den ou van facer, pero tamén · 
estamos dispostos a botar 
unha man, porque partir de 
cero n9íl é o mesmo que c.he
gar a un Concello xa teito. 

Xa houbo contactos entre as 
diferentes candidaturas? · 

Houbo conversas informais e 
penso que, apesar das diferén
cias ideolóxicas, ·hai que xun
tarse entre todos para porse de -
acordo coas diferéncias mín·i-

. , mas pOSÍbE;JÍS para estruturar e 
pór a andar o Concello. 

Non hai o perigo, dadas as · 
iniciais c·aréncias, de volcar o 
orzamento e centrar a xestión 

municipal na capitalidade en 
pérxuízo do rural? 
_ Non . se debe cair no erro de 

Santa Marta de privilexiar o 
centro urbano disériminando ás ' 
parróquias máis rurais; Cariño é 
importante e hai moito que fa
cer, pero o resto das parró-

- quías están superabandonadas 
e hai que atendelas, eu diria 
que primeiro, con toda urxén
cia. 

Que opinas dos límites do 
novo Concello? 

O lóxico seria que fose para 
Cariño todo o distrito 4°; ó de 
Mera é máis problémático, pero 
San 'Adrián non ten dúvida. "O , 
de Sa:n Adrián foi manipulado", 
intervé·n uh acompañante. 

Cariño ·na festa ... 
Cariño era unha festa e o rever- . 
so da moeda podiase ler no pe
riódico semanal "La Voz de Or
tigueira" que', nun editorial 
amargo e pesimista, lamenta a 
separación e critica duramente 
aos rexedores de Ortigueira. 
Neutro intre do mesmo editorial 
di que "debemos resignarnos e 

, -agardar o noso paula~ino em
po,brecimento como centro ad
ministrativo e de servícios". 
(traducido do castellano). 

Percorrimos as cinco parró
quias de que consta o novo 
Concello para recoller ·a1gunhas 
opinións. A Pedra (a 2 km.) "To
dos firmamos por Cariño": "Es
tamos encantados da vida" c;Ji 
unha labrega e resalta a como
d.dade . para os papeleos. "O 

· que fai falta é que agora non 
barran para o Porto (por Cariño) 
e miren tamén polo rural". 

En Sismundi (a 4 Km) conver-
. samas .en casa de labregos. 
"Eu fixen toda a miña vida e ga
ñei os.· cartas en Cariño. O 
Axuntamento? Que veña ma
ñán mesmo, que aforro de ir á 
Vila" (por Sta. Marta). · · 

f eás (a 7 ·Km), nun bar onde 
se atopaban vários paisan0s. 
De comezo parece- que no_n se 
deciden a talar do tema. Que 
pasa, é que non está a ·causa 
clara ou como é? Por fin se ani
man. "Está, home, está". óutro, 
que levará a voz cantante: "Vai
che boa que está clara a cousa! 
A -causa máis clara non pode 
estar que cando viñeron palas 
firmas!. Xa hai cinco ou seis 
anos a AAW de Feás convoca
ra unha asamblea para saber se 
estaba dá parte de Cariño ou
de Ortigueira, ~n~es de que os 

. de Cariño comezasen a campa
ñé;i pala Segregación; en vota-

ción secreta de toda a parró
quia, saiu maioria absoluta a fa
vor de Cariño con semente seis 
votos en contra. lsto demóstra
che que Feás está declarado xa 
.hai moito tempo para onde res
pira". A prime ira vantaxe que 
atopan todos é a da evidente 
viciñanza; comenta outro "Eu 
creo tamén que irnos estar máis 
favorecidos ... é de esperar." 

Landoi (a 8 Km.) é a única 
parróquia interior, as outras dan 
na ria e a de Cariño no mar. 

. Aquí, ainda que a maioria fir
mou por Cariño hai quen non 
ten as causas tan claras. Esta
mos nunha pequena tenda-bar 
a talar -eoa dona, moi simpática 
e favorábel ao cámbio, e unha 
clienta que amosa as suas re
ser\ias. Como se recebeu a no
tícia?. "A xente non dixo ren, 
iso foi cousa dos de Cariño que 
o pediron; as parr.óquias non se 
ocuparon diso". Están de acor
de nas vantaxes da cercanía. , 
"Os transportes están rnoi mal 
e ir á vila é un fas.tídia; case se 
perde o dia entre ir e vir". Agora 
vai ser unha comodidade para 
as aldeas", di a tendeira. "Sem
pre que non haxa dous impos
tes", da Vila e máis de Cariño, 
eu véxo-o moi ben", ·retruca a 

· clienta. 
· Cariño. A satisfacción e o op-

bmismo está presente en todos 
os· sectores: mariñeiros, comer
ciantes, conserveiros, ... Eis al
gunhas impresións: "O dia da 
notícia, aqui foi festa rachada" 
din uns rapaces. Quen estaban 
máis emocionados, os vellos ou 
os noves? perguntamos, "Os 
noves, sobretodo", 'respostan. 
Alguns con1'unden a borracheira 
coa emoción", bromea outro. 
De certo, os vellótes non serian 
os máis barulleñtos, pero o seu 
ollar .era húmido e brillante." 

Pasan uns mariñeiros: "Está 
a -xente rrioi contenta" Íalle sen
da hora! · 

Que pensan de San Adrián e 
Mera? · 

Que non é correcto que que
dase fóra S. Adrián, porque de 
calquer forma vive de Cariño; é 

·· a cacicada de sempre. Mera é 
razoábel que rion mova os pa-. 
peis porque está a metade de 
camiño". 

Un conserveiro: . "lsto é moi 
positivo para o pavo e a comar
·ca; todo o sector marítimo 
·debe estar cheo de ledícia". 

·En fin, unhas xornadas para 
a. lembranza e a história. Cari
ño: parabéns e~boa andaina. o 

-;• -
XICO PENA 

ANOSATERRA 
N" 333 - 11 DE FEBRErRO DO 1988 

. o boicoteo primeiro, e lago, 
o abandono do claustro por 
parte dun importante número 
de profesores e estudahtes , 
puxo de manifesto o · --~-· 
enfrentamento existente na 
.Unfversidade entre os 
sectores que a ·co~formari. 
Acto seguido comezaron a , 
escoitarse voces que peden 
a despolitización da . 
Universidade. Xosé Maria 
Masa, Decano de 
Matemáticas e cabeza de 
listá de ASDUGA, 
candidatura que agrupa á 
oposición univ_ersitária, · 
analisa estes temas. · 

"Os sectores 
gue Qlaritexan 
a desRolitización 
da Universidade 
son Qrecisamente 
os gue teñen unha 
determinada ROlítica 
deseñada en Madrid" 

X osé 
Maria 
Masa 
O decano 
de Matemáticas 
é cabeza 
da OQosición 
universitária 
Cales foron as razóns que lles 
levaron a ausentarse do último 
claustro? 

Primeiro hai que dicer que ese 
claustro non era un calquer, se
nón o claustro ordinário máis im
portante, xa que nel plantéxase 
a xestión do reitor e as liñas xe
rais da política universitária e do 
orzamento para os próximos 
anos. Polo tanto é necesário que 
toda a comunidade universitária 
poda expresar os seus pontos 
de vista, as suas críticas e as 
ideas para poder mellorar a Uni
versidade ... Xa a história foi má. 
Seria a primeira vez que se dá 
este debate, xa que o ano ante
rior non cheg_ou a celebrarse, por 
razóns moi parecidas ás que 
agora vou explícar. 

En primeiro lugar o claustro 
corívócase en Decembro, na últi
ma ·semana do trimestre, o que 
dificulta que os estudantes parti
cipén; despois vemos que o re
gulamento é tremendamente res
tritivo. -Por unha parte só se per
mite plantexar suxeréncias (o ter
mo xa o indica todo) e nós non 
ternos realmente nada que lle su
xerir ·· a esta equipa de governo, 
pois discrepamos ábertamente 
con el. O que ternos sen ideas 
alternatívas de como xestionar a 
Universidade, de cal serian as li
ñas, que permitiran resolver os 
problemas. Pero mesmo aceitan
do esa fórmula, q.~e é un tanto 
insultante, acorre que, incluso, o 
mesmo claustro pode aceitalas 
ou non para o seu debate na se
sión,- polo que a ·garantía de que 
t~ña utilidade é pequena. Pero 
ainda máis, se son aceitadas a 
debate; o. tempo · de que se dis-

ón é escasísimo. 
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Por eso boicotearon o claus- · 
tro en Decembro? 

Sí. Ali fo ron os estudantes dos 
CAF a explicar as razóns do boi
coteo e non se lles permitil..l tal 
explicación ; levantaron a sesión. 

Convocouse outravolta para 
Xaneiro. Un certo número de 
claustrais tíñannos plantexado 
que consideraban que a nasa 
atitude era extremadamente ríxi
da e que eles tiñan conquerido 
do reitor un compromiso para 
ampliar o debate. En función dis
to, e para amosar a mellar vonta
de, e porque pensamos que era 
importante intentar o debate, de
cidimos ir a esa segunda convo
catória. 

Primeiro constatamos que o 
regulamento era o mesmo, pero 
apesar. diso fixemos suxeréncias. 
O resultado é. que a maioria de
las foron rechazadas, algunhas 
tan importantes @orno as da pro
blemática das residéncias unver
sitárlas, o conflito dos edifícios 
de Matemáticas e Bioloxia ou, 
por exemplo, unha · que trataba 
de- ampliar as posibilidades de 
debate do, próprio claüstro; por
que, claro, o Reitor presenta o 

. infor.mé e non se prevé . un turno 
para discutilo, nen para pedir ex
plicacións; non se pode tomar a 
palabra. , 

Pero non é $Ó iso. Das nove 
suxeréncias que me aceitaron 
para c;iebater, concedéronme 
tres minutos para expolas todas, 
cando sort nove absolutamente -
dispar~s: contrataCión do profe
sorado, normalización lingüísti
ca, cam·pus periféricos, servíci.os 
universitários~.. Plantexar que 
todo isto se expoña 'en tres mi- · 

· nutos é o Reitor conteste en. 

dous minutos ... Se iso é debatir 
a política universitária en liñas 
xerais .. . ; é provocador. Decidi
mos retirarnos en vista disto. In
tentamos explicarnos e, como 
non nos deixaron, utilizamos a 
via incómoda de botar man dun 
turno sen ser concedido. 

Polo que expón, e a mesma 
verba "suxeréncia" parece ad
mitilo en parte, é imposíbel mo
dificar dalgunha maneira o labor 
reitoral? 

Pensamos que si. Non confiá-
. bamos desde un comezo en que 

fose posíbel modificar a política 
reitoral, pero tíñamos polo me
nos a esperanza de que nese 
foro se pudesen escoitar outras 
ideas. Estamos convencidos de 
que- ho~e hai pouco interese en 
abordar en sério os problemas, 
hai unha atitude conformista de 
aceitacjón acrítica, de ir pondo 
parches e non criar conflitos. 
Pensábamos que ao talar dos 
problemas ª? causas irian, pou-
co a pouco, cambiando. . 

Como é posÍbel que nun par
lamento universitário a "oposi
ción" nen sequer poda expor as 
suas ideas, e menos . influir na 

· · marcha do colectivo. 
A Universidade debería de ser. 

un. foro especialmente .. crític? e 
.aberto ao debate e ao intercam
bio de ideas. Pero a realidade é 
que hoxe estase constatando 
como ante problemas sérios, 
ainda que -non fáceis, por s1.JPos- ' 
to e·n vez de abordalos de tren- · 
te; acéitase que o que se est~ !a
cendo non é unha boa soluc1on, 
pero- que e o posíbel, o que re
solve de forma imediata o tema, 

· pero sen s.air-ao fond~. Faise así 

,· 

até os extremos de incurnprir a 
legalidade que· o próprio sector 
de governo di defender e que o 
próprio sector maióritário ten ela
borado, incluso o~ estatutos da 

SoTTÑAMos i-REs 
MINUTOS PARA 

--EXPOR :...:.NO-=-V....:.....::E=----
SUXERÉNCIAS, ISO 
NON ·É DEBATIR 

INCUMPREÑ A 
LEGALIDADE QUE O 
PRÓPRIO SECTOR . 
NO GOVERNO TEN 
ELABORADO . 

HAI QUE AVANZAR 
NO MODELO DUNHA 
. LJNIVERSIDADE 
DESCENTRALIZADA 

A UNIVERSIDADE 
EST*ÁPERDÉNDO 
TENSIÓN 
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gua xa estaba norm91izadá, no Universidade, por ex~mplo na 

contratación "do profesorado .. 
· Parece que faltan profesores, , 

non? aí están as manifestacións 
de estudantes de Vigq ou Lugo. 

A Lei de Reforma Universitária 
estabelece uns mecanismos moi 
ríxidos na contratación do profe
sorado. Este é o primeiro ano 
que hai que aplicala por comple
to, o que agudiza o problema. De 
todas formas existe unha falta de· 
planificacíón ·a médio prazo, pois 
o profesor universitário · non se 
su pre dun dia para outro; . e, des-

· seu 'Uso institucional. E unha de:... 
. claración surprendente candq . 

estamos vendo que as activida
des culturais; Aula Aberta, Xoves 
Musicais .. : todo se fai ·en espa.:. 
ñol. Ou ·as publicacións de infor
mación, a xeréncia etc. E isto é 
o máis fácil, pois é algo absolu
tamente formal, por isa é tamén 
significativo. Con iso quera dicer 
que a sensibilidade da actual 
equipa reitoral cara este tema é 
escasa: 

. pois~ un módelo enormemente 
conservador. Prefírese contratar 
un profesorado que se sabe está 
insuficientemente formado e, 
ademais, escaso, a procurar vias 
de ampla contratación e forma
ción do profesorado con descul
pas do tipo de "se agora contra
tamos a moito profesorado mañá 
igual non fai falta e pe.demos ter 
un problema coa sobra oe profe
sores; cando na Universidade 
non se dá ese problema senó!:i 
que o que hai que facer é saber 
adaptalo ás necesidades. Cando 
na Universidade nunca sobran 
os docentes. Pero aqui tratan de. 
contratar o' menos posíbel .e de 
xeito que tam·pouco s~ vencellen 
nada á Universidade (profesores 
asociados que son profisionais 
de fóra da Universidade, por pór 
un exemplo), que resolve.n hoxe 
o problema, pero aparece mañá 
outravolta. · 

lsto non se pode resolver a 
curto prazo, .,porque non existe · 
fórmula máxk;a cap?Z, pero o 
que si é necesário é. planificar. 

A Universidade conteropla ta
mén nos seus estatutos a con
tratación de profesorado próprio, 
que paliaría esta caréncia, ainda 
que non a resolvese definitiva
mente, pero as actuais autorida
des · académicas non ó queren 
utilizar para non verse lago ata
das ao non poder adaptalos aos 

.. carpos ~statais de profesorado. 
Outro dos problemas que 

está aí é o dos campus periféri
cos e criación ou non -de novas 
Universidades. 

Penso que hai que abordsalo 
duri xeito mui flexíbel, con máis 
critérios que solucións acabadas 
que, hoxe por hoxe, non están 
deseñadas. Desde íogo é nece
sário dotarse de moitos máis. 
centros · universitários ·dos que 
e_xisten e, ademais, descentrali
zados xeograficamente. Penso 
que isto é algo que ninguén 
cuestiona abertamente. Pero ten 
que significar que sexan centros 
completos, tanto nos estudos 
qtie imparten ·como na capacida
de de investigación, senón é ·un 
mero formalismo e son case aca
démias de docéncia que o profe
sorado utiliza como centro de 

-paso para chegar a Compostela 
ou a outros centros donde haxa 
posibilidades de investigación. O 
dunha ou várias universidades 

·non creo que sexa, hoxe·a cues
tión fundamentar. · ~ certo que se 
necesita hoxe unha única política 

- universitária na Galiza e t.amén é 
certo que unha Universidade é . 
unha estrutura extremadamente 

. custosa e que os recursos que 
hai son escasos, ainda para o 
mantimento dunha só. Por iso 
entendo que o que se· necesita 
hoxe é unha Universidade moi 
·descentralizada; pero non por 
cuestión de princípios ou filoso
fia, senón .prática, en vistas da 
realidade existente. 

O que é importante é avanzar 
no modelo de aniversidade des
centralizada (qúe os camp.us te- · 
ñan unha auténtica infraestr:utura 
de docéncia e_invéstigación), se
nón é imposíbel planificar. Hoxe 
acorre que se están tomando de
cisións de criar centros ou pe
chalos con critérios pouco cla-. 
ros, debido sobretodo a presións 
e intereses particulares. : 

Nós plantexámos que, aparte 
de que hai que· cumpri~ iso que 
se di que· está feito e que non é 
certo, hai que promover o uso da 
língua como algo normal na co- . 
munidade ·docente, e para iso hai -
que facilitar a aprendizaxe doga
lega para ós que estexan intere
sados. Aqui en Matemáticas es
tamos tratando de facer uns cur
sos de galf}go i . non temo~ pro
fesorado. E un claro exemplo. 

Os estudantes non teñen unha 
gran reticéncia a usar o galega, · 
digo na miña clase,_ porque pen
so qu.e ten moito a ver a ?titude 
do estudantado co clima que se 
viva na Universidade e· coa atita
de do profesorado. O que si 

·constato é que houbo-' uns anos 
que medrou o número de prpfe-. 
sores que pasamos a usar o ga
lega na doc·éncia e hoxe isto non 
está sucedendo. · 

Poderia. afirmarse que é un 
signo da desconexión da Uni
versidade coa sociedade gale
ga como din alguns? 

Eu pen.so que é un signo de. 
que a Universidade está perden
do tensión; que lle viña facilitada 
pola situación social e política de 
anos anteriores. 

Esta situación ten moitas ma
nifestacións: a apatia nalguns as
pectos por parte do estudanta
dó, e famén no profesorado, · 
como o mostra que a un debate 

·tan importante só asistan 140 
. claustrais de 500; un feito como 

o .da reforma dos plans de estu
do, de titulaciÓns e apenas · está 
susdtando polémicas de r:iengun 
sector ... 

Pero hai poderes que están 
alentando esa apatía, avogando 
pola desaparición diso que eles 
chaman despolitización da Uni
versidade? 

Os sectores que plar:itexan a 
despolitización son . precisamen
te os sectorés que teñen unha 
determinada política. Neste .caso 
eu vexo claro . que se correspon
den cos que hoxe están gciver- -
nando a Universidade e' que a 
política que teñen e a que pre
tenden impar desde Madrid no 
conxunfo do estado·: unha políti
ca que - pretende facer unhas 
Universidades de élite, por 
exemplo, que produzan· uns téc
nicos moi cualificados e moi ren
dábeis para· o sistema produtivo 
e outras que aténdan a demanda 
social de titulaeións e que serán 
consideradas como algo de se
gunda divjsión. 
· Esta é a sua política. Querer 

que .non se fale de política- na 
Universidade é un intento · de 
agachar que existe esa política, 
de evitar que se conlronte con 
outra. A política é omnipresente 
en todas partes, por moito que 
se diga, e na Universidade é ne
cesário que se planifique seguin-

. do uns critérios políticos. Mesmo 
a ciéncia tamén está sometida a 
unhas directrices políticas que 
se manifestan através da elabo
ración dun determinado orza-
mento, do apoio a certas investi
gacióris e non a qutras ... · Dito 
isto, non quera dicer que s~xa un 
foro político e ponto, pero a Uni
versidade ten que preocuparse 
da política que ·11e afecta, pero 
tamén da política social, pois a 
Universidade debe· de ser un 
centro .de irradiación de ideas, de 

· Un dos temas nos que discre- . . 
pan coa equipa reitoral é o da 
normalización lingüística. 

cultura e debe de ser sensíbel a 1 
todos os problemas da socieda-
de en que se deseilvolve. Por iso 
me parece que é aberr~nte, esa 
chamada á despolitización. O 

Si,"- no informe ~presentado 
polo Hei~or falábase de que a lín- A. EYRÉ 
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A Lei de Obxeción de Conciéncia 
'· -

OBXECTAR OU OBEDECER 
FRAN_CISCO SOUTO 

Importante creo sinalar e reqo
ñecer en quen isto asina, non a 
un teórico da obxección e do 
AntimilitarJsmo, senó~ simples
mente a un obxector, membro 
do colectivo antir:nilitarista 
ROMPAMFILAS e que segura
mente , ¡:>or iso, o artigo apresen
tará lagoas _no discurso, mas es
pero que teña a frescura e a for
za de quen está involucrado . . 

Unha vez introducidos ao de
bate, quera propor unha estru-

. tura que veña desde os níveis 
mais amplos de abstracciórJ . ..-;_ 
exército?, paz mundial, antimili
tarismo- até a realidade mais 
concreta á que os mov:imentos 
de Obxección dan resposta -
M)li, P.S.S. . 

O EXERCITO 

~ (Que exército? ... Quen??) 

·O pasado.15 de Xan.eiro o Consello d~ mir:iistros aprobciu o 
regulamento da Prestaciót:i Social dos Obx~ctores de 

Conciéncia. Abriuse asi un prazo de tres _meses para fqrmular 
solicitudes de exclusión ou aprazamento. A Lei de · 

Obxección de Gonciéncia que se pretende aplicar impón a 
Prestación Social S.ubstitutória (PSS), por un .período seis 

meses superior ao servicio militar. No seguinte artigo 
Francisco Souto situa o contexto desta lei dende a 

perspectiva do anti-militarismo. 

· O Exército- españó! · -como 
concreción no ~stado das fun
cións do exército EiJ1 calquer 
país (ainda que callan grandes 
variantes) e a salvagarda das 
virtudes democráticas (de habé
ias) explicitadas no texto consti
tucional , asi como depositário' 
<;Ja independéncia e unidade na
cionais. Celac;ior da paz rr•.Jndial 
en virtude do seu aliñamento na 
OTAN, contribuindo asi ao pro
ceso de disuasión e á recup·era
ción do equilíbrio entre potén- . 
cias. · , · 

O Exércitci non é -por supos
to- o depositário do poder da 
forza en mans dun estado repre
sivo e totalitário (olla¿ máscara) 
instrumento de disuasión de cal :
quer movimento endóxeno que 
estexa pola superación da reali
dade sócio-cultural, política e 
económica na que o estado vive 
e fai viver ás nacións e indiví
duos" que lle pertencen". 

O Exército español non é. o 
fanta~ma do golpe de estado, 
non. E o aparato de control so

. bre os cidadáns e as suas orga
nizacións. 
· O Exército español non inx1re 

na "vida civil" nen é membr'G da 
·OTAN e a Otan .e a Otan non é 
un pacto agresivo ao servício 
dos intereses ianquis. 

Parece evidente que a única 
medida que estexa pola Paz, se
ria o desmantelaménto total dos 
exércitos así como a criazón 
dun 'clima de solidariedade entre 
os animados que proveña da· 
superación desta estrutura entre 
os animadqs . que prove.ña da 
superación desta estrutura só
cio-ecolóxica e da ccumpetitivi
daae como o seu valor funda-
mental. · 

O SERVÍCIÓ MILITAR" 

Oposta á realidade profisional 
do Exército Español (E.E.) e por
tante aos órgaos de poder do 
aparato militar, aparece a reali- . 
dade dos que "porque si" teñen 
que abrir un impasse dun ano .:._ 
polo menos- na sua vida. "Por-

. que si" C$rtamente non. Por dar 
outra volta de torca na capaci
dade de resisténcia e obediéil
cia da xente. ·A "vida militar" é 
sobretudo a fase de ac,abado 
dos novos indivíduos aptos para 
a "democrática" realidade do 
estado. lndivíduos caracteriza
dos pala sua incapacidade críti
ca para analisar e dar resposta 
axeitada ás situqcións que non 
estiveran dentro do seu asinado 
círculo de responsabilidades. o 
princípio de sumisión ao p9der. 
A preparación psicqlóxica para 
a guerra. A insolidariedade:. A 
rotura da capacidadé de supre
sa -froito da irreal situación '1ª 

élo "erro" de considerar como 
"Q FEITO DE QUE motivo. fundamental da Obxec

cjón a negativa a coller as ar-
A MILI ESTEXA mas, (créncia bastante estendi-

DESENADA CNTRE da a nível popular e que compre 
· ~ rebatir) asi cria unha prestación 

A ETAPA ·(P.S.S.) que repite os critérios 
----------. -- ideolóxicos do (S.M.) cos agra-
. ESTU DANTI L E A . vantes de ter maior duración ·e 

LABORAL NON É-. o e~t~r e~ pastos a ocupar por 
·-----------~ prof1s1ona1s. . 

TAMPOUCO UNHA Non poderia ser doutro xeito. 

CASUALIDADE,, ~e a_- P.S.S. for atractiva e xusta, 
f1canan sen xente. 

qµe ~on obrigados a viver os re
clutas-; son os eixos funda- · 
mentais da sua existéncia. 

A INSUMISIÓN COMO 
AL TERNAJWA 

En definitiva_tudo o que tenda Coerentemente co antes expos
á, anulación da identidade per- to non fica outra alternativa que 
soal. O feíto de que a mili estex- · a insumisión apesar dos graves 
sa deseñada entre a etapa su:.. custe~ persoais que . pode su
postamente · estudantil e a labo- por. E imposível mellor.ar a lei 
ral, non é tampouco casualida- . porque nori haberá lei mellor. 
de. . · Calquer lei. Calquer P :S.S. que 

A OBXECCION DE estexa dentro ao Marco ldeoló-
CONCIÉNCIA · xico que impón o poder te'n que 

Como alternativa ao servício mi
litar e, por extrapc;>lación ideóló
xico cont'estatária, ao militaris
mo, a obxección de conciéncia 
é o resultado dun proceso· de 
desobediéncia civil. Aínda que 
certam·ente as motivacións da 
ob~ección son persoais e fon-· 
damente variáveis, há que bus
car un ha _estratexia comun, por
que comun é o inimigo. O Moví .. 
mento de Obxectores de Con- · 
ciéncia (M.O:C.) ven ser o orga
nismo .que tradicionalmente 
busque esa unidade, se ben ha 
colectivos (Mili-KK; Testigos de . 
Jehová, . NON-violentos, etc.) 
que igualmente están contra a 
Lei. 

A lei de ·Obxección quer partir 

ser represiva e servir aos ·seus 
· intereses, por isa a nosa forza 
está no enfrentamento unitário 
contra a lei,' por isa a nosa alter
nativa é a insumisión. 

Haberá que fomentar o debq
te social acerca da Obxección e 
involucrar a Partidos Políticos 
de esquerda e a Organizacións · 
Nacionalistas que · até agora 
mantiverori diferentes graus de 
indiferéncia', e á sociedade .en 
xeral na necesidade dunha alter
nativa antimilitarista, á vez que 
se dá resposta contundente á 
nova situación. · 

Francisco Souto é 
membro de i''Rompamfilas" 

e da Asamblea de 
Obxectores de 

Compostela. 

:;= . 
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Case un tércio das suas Qáxinas 
é-información local 

O. galego ocupa o 0,3 
por cento dos diários · 
Os periódicos galegqs Diario 
de Pontevedra, El Correo . 
Gallego, El Ideal Gallego, 
Faro de Vigo, El Progreso, 
La Región e La Voz de 
Galicia, dedican 129 páxinas 
diárias a información local; 
estes periódicos publican 
diariamente 342 páxinas, 
segundo un estudo realizado 
por unha equipa de traballo 
coordenada polo periodista 
Luís Celeiro e do que 
formaba11 parte os tamén 
periodistas, Xosé ·López 
García e os profesores 
Xesús Oreiro Pensado e 
Purificación Ouro Claro. 

O estudo foi financiado pala Di
rección Xeral de Política Lingüís
tica da Xunta de Galiza e reali
zouse cos dados recollidos des
de o 26 de Febreiro do 87 ata o 
6 de Maio do mesmo ano, nos 
sete diáriós galegas existentes 
naque! momento, contabilizando 
a~ sete edicións que publicaba 
La Voz de Galicia e as tres de El 
Ideal Gallego. No reconto entra
ron tamén os periódicos non diá
rios A NOSA TERRA, A Peneira, 
Beiramar, Galicia Viva e Voz de 
Ortigueira. 

Os periódicos non diários te
ñen, de 99 páxinas, 41,8 escritas 
en galego, aproximadamente o 
42%, mentres que o .volume de 
utilización do galega nos diários 
é considerabelmente inferior, o 
0,3%. Os sete diários, das 342 
páxinas, teñen unha escrita en 
galega. 

A porcentaxe de utilización do 
galego medra nos diários se se 
teñen en _conta os suplementos, 
de 332 páxinas --contando o 
periódico conxuntamente co ·su
plemento (o que t~n suplemen
to)- 3;7 están escritas en gale
ga, algo máis de 1 %. 

Locais 
Todos os periódicos gal egos de
dican _importantes espácios á in
formación local. La Voz de Ga/í
cia publicaba, cando se fixo re
conto, .sete .edicións, as de Vigo; 
Pontevedra, Ourense, Lugo, 
Santiago, Ferro! ·e A Coruña, e 
cada unha·delas tiña unha média 
diária de seis páxinas dedicadas 

· a local, en total 42 páxinas; dis
tribu ídas nas set e respectivas 
zorias, configurando en . c~da . 
Linha delas -:-eonxuntamerlte 
coas páxinas ·tro'ncais- un pe
riódico cunha média superior ás 
57 páxinas diárias. 

·O outro perródico que na Gali'7 
za utiliza o sistema das edicións· 
é 'El Ideal Gallego que ten tres., a 
da Coruña, a de Ferrol-Lugo e a 
de Santiago-Pontev~dra. Este 
diário, que praticamente non uti-

liza o idioma galego, de non ser 
nos suplementos, ten como mé
dia 48 páxinas diárias e dedica a 
local as cinco de cada unha das 
tres edicións. 

O Faro de Vi_go dedícalle un 
amplo e~pácio ? información lo
cal, 16,5 páxinas das 47,4 que 
ten como média o periódico, 
aproximadamente o 35%. Pola 
sua parte Ó Diario de Ponteve
dra, o que ten menos páxinas 
dos sete, 32,6 de média diária, 
dedica a local o 66,5% do seu 
espácio, máis de 21 páxinas to
dos os dias. 

El Progreso de Lugo e La Re
gión de Ourense son tamén co
medidos na sua dedicación a Lo
cal. Máis de 12 páxinas diárias 
de El Progreso, de 34 que publi
ca normalmente, conteñen temá
tica local, algo máis do 35% . La 
Región dedica a local o 34,7% 
do seu espácio, 13,2 páxinas, de 
38 que publica como média diá-
ria. -

El Correo Gallego sai normal
mente con 42 páxinas e delas 
sete estan dedicadas a temas lo
cais. 

Opinión 
Os sete periódicos publican dia-
iamente 103 colunas de opinión, 

das que algo máis de nove están 
~n galega. 25 colunas corres
póndelles ás sete edicións de La 
Voz de Galicia que publica dia
riamente unhas catro en galega. 
El Ideal Gallego supera diaria
mente, coas tres edicións, as 15 
colunas de opinión; El Progreso 
aproxímase a unha páxina diária, 
case toda ela en castellano; La 
Región publica algo máis das 15 
colunas diárias de opinión, unha 
está escrita en galega; o Diario 
de Pontevedra tamén dedica á 
opinión únha páxina cada dia, e 
El Correo Gallega das 20 colunas 
de opinión que publica diaria- · 
mente, tres están en galego. O 
Faro de Vigo ten unha páxina 
diária de opinión e dela unha co
luna . e' media diária está escrita 
~n galego. . · 

O 19% das viñetas de opinión , 
que publican os, diários galegas 
están en galega. Entre os sete 
puplican cada dia 88,8/ módulos 
de viñetas e 16,8 módulos están 
en galegó. El Correo ten unha 
média de H móGfulos diários; El · 
Ideal Gallego de 5,5; El Progreso 
supera diariamente os 18 módu
los; o Faro de Vigo anda polos 
19,,igual que.La Rt;Jgión; e La Voz 
de Galicia, como média, publica 

· uns 1 O módulos diários. 
· Os diarios da· Gal iza dedican · 

ao .deporte o 11,8% do seu es
pácio, algo máis de 40 páxinas 
diárias: O Diario de Pontevedra, 
El Progreso e Faro de Vigo son 
os tres periódicos que . dedican 
'máis espácio á temática deporti
va. O 
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Ciclismo 

.Pensando Xa nunha eqüipa 
profisional . galega 
Cando o ciclismo galega, 
evidentemente en alza 
despqis duns anos de 
postracjón total, ~anta xa 
con seis corredores 
profisionais, ~stas.e a pensar, 
e a reclamar, q formación 
dunha equipa profesionat 
galega. 

As xestas dos Rodrigu~z soá
bannos a cantos de lareira; año
ranzas dun pasado máis fermoso 
no recordo; unha distorsión da 
realidade. Non habia para os ne- · 
nos, daquela, memória colectiva 
nen no eido do deporte. Os 
meios de comunicación só tala
ban de Bahamontes, "El Águila 
de Toledo", Federico Trueba, Pé
rez Francés, e logo de Fuente ou 
de Ocaña. Pero Galiza tamén ti
vera ciclistas que se non fosen 
as circunstáncias dunha época 
hoxe serian nomeados como os 
mellares do mundo: "Délio Ro
dríguez foi tan grande como cal
quera, andaba coa roda pincha
da e todo", recordo que me di
cian de nena. 

Pero no panorama non apare
cia nengun ciclista galega, e, un, 
mostrábase incrédulo. 

Pero pouco a pouco comeza
ron a agramar ciclistas. Custou
lles tempo chegar a profisionais. 
Galiza non era un bon mercado 
para as casas patrocinadoras 
das equipas, cuxos intereses es
taban moi lonxe, tanto como as 
suas sedes. 

Houbo intentos de saltar ao 
profisionalismo que non coalla
ron, algunhas veces por casos 
como o servício militar de Felpe
te Bao, e un "doping" nunca ben 
aclarado, que o privou de ir ao · 
campeonato do mundo de ciclo
cross, ocupando o seu lugar un 
corredor con "equipo". Os intere
ses mandaron máis unha vez. 

Despois xa chegaria Álvaro 
Pino. O seu ascenso foi difícil, 
pois hai que ter en canta que o 
ciclismo profisional é, diante de 
todo, un deporte trinque, onde 
se reflexa a publicidade. Todo 
vai en función da rentabilidade 
das casas comerciais. 

Cando Blanco Villar tivo a pri
meira oferta profisional houbo 
quen desatou unha campaña 
contra a sua firma polo Teka. De
trás dos argumentos de que era 
moi novo e podia romperse cos 
profisionais, habia tamén intere
ses com~rciais . 

Hoxe Alvaro Pino e Blanco Vi
llar no BH e no Teka son dous 
líderes do pelotón. As suas vitó
rias, sobretodo a do primeiro na 

s~u rnillonário _contrato, fai pen
-Sar ·que este anci vai ter todo o 
·apoio que necesita calquera que 
pretenda ser líder dunha ··gran 
proba. 
· Manuel Carrera, xa todo ·un 
pr9fisional experimentado, esta
rá un ano máis no Zahor, ainda 
que tiña pensado abandonar a 
equipa do chocolate. 

Este ano a sua meta está en 
facer an · bon papel ·na Vuelta, 
pero famén na "Volta", e no 

- -Campeonato de España que .se 
vai celebrar en Ponteareas. 

... 

Álvaro Pino 

"Vuelta", e o bon papel no 
"Tour", catapultaron ao ciclismo 
galega a un primeiro plano de in
terese. 

Algo que non lle pasou des
percebido ás casas comerciais, 
que, ademais, teñen (nterese en 
introducírense no mercado gale
ga, que reviste características 
ainda de tipo primário. 

Seis corredores 
profisionais 

Todo isto, ademais do aumento 
de corredores, levou a que na 
actual tempada, que corñezou a 
anclar coa "Ruta do Sol", onde 
Blanco Villar quedou de segun
do, sexan seis os ,corredores 
profisionais galegas: Alvaro Pino, 
Blanco Villar, Manuel Carrera, 
Suso Carballido, Isidro Arauja e 
X.M. Oliveira. 

Alvaro Pino tiña pensado, este 
ano , prepararse de cara ao Tour. 
A sua lesión a tempada pasada, 
que o impediu correr tanto a 
Vuelta coma o Tour, trastocou os 
plans, por máis que as carreiras 
finais fosen unha confirmación 
da sua valia para os escépticos 
e detractores. Agora a sua máxi
ma aspiración é a "Vuelta" , pero 
tamén pensando no Tour. A sua 
marcha vai depender_ bastante 
do apoio que receba da ·st¿a 
equipa, a BH, que sempre lle dis- . 
cutiu o liderazgo. A sua valia, e o 

Esta será tamén a -terceira 
tempada do por:iteareano Suso 
Carballido eomo profisional. 
Abandonou G.Zahor e agora mili
ta no neo-profes_ional Clas, equi
pa asturiana na que tamén están 
dous dos novas corredor.:es gale
gas profisionais. 

A süa meta está tamén en fa
cer un bon papel na Vuelta, por
que ademais de ser unha das 
probas máis prestixiosas é onde 
se rentabiliza mellar a publicida
de qt¿e, lago, repercute nos con
tratos. 

Isidro Arauja, afronta o seu pri
meiro ano de profisional no Clas. 
Pretende aguantar ao máximo, 
pero é realist.a en canto ás posi
bilidades que ten neste primeiro, 
sobretodo se ternos en canta 
que a equipa leiteira non é unha 
das ponteiras e adoecerá tamén 
de inexperiénda. 
· O padronés X.M. Oliveira, que 
realizou un gran papel .como co
rrear afeizoado no Clas, ten 
cómo meta gañar algunha etapa. 
Eles saben que serán .uns ..do
mésticos suxeitos aos intereses 
dunhas casas comerciais e aos 
seus intentos de penetración no . 
mercado. ...._ 

Por iso tódos eles, até os líde
res como Pino ou Blanco (que 
saben ben o que é pregarse aos 
intereses da marca) suspiran por 
unha equipa galega. 

Na presentación do Clube Ci
clista Vigués houbo frases que 
tan pensar que tamén as casas 
comerciais están sopesando o 
impacto que poderia ter como 
publicidade o patrocinar unha 
equipa profesional. f;ste ano 
Pescanova xa apostou pala po
tenciación da sua equipa amado:.. 
ra., investindo bastante millóns, 
que fai que vai poder estar no
pelotón ao lado dos grandes clu
bes non profisionais da penínsu
la. .Os seis corredores profisiq
nais galegas, e os tres ou catro 
que darán o salto para o ano, asi 
como a TVG, son algunhas das 
razóns para comezar a pensar en 
dar o salto. . · O 

A.E. 

O boxeo 
·ferllinino en 
promoción · 
Cando a . meirande parte da · 
populación europea -palabra 
de moda-,- está en contra do 
boxeo profisional; aparece 
agora .. con moita publicidade, 
o "boxeo feminino" . . 

Os americanos. que viron 
como 'se lles viña abaixo un 
império montado en torno ás 
apostas. e aos "tongos"; so-= 
bretodo pola reticéncia dos 
espectadores (xa non é ele
gante)~ decidiron lanzar agora 
a ofensiva do boxeo feminino. 

. Comezaron xa hai tempo en 
clubes privados, pasaron logo 
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, ás discotecas e, agora xa, aos' 
pavillóns. · · ' 

A Televisión .Española, que ' 
no ter.reo deportivo se move 
por uns cliches moito máis 

-impresos de colonialismo 
americano, decidiron .. televisar 
estes combates -sadomaso
quistas, por calificalos dalgun 
xeito. Mentres tantó, .feminis
tas e alcaldes socialistas pro
testan por estes espectácu-
los', e polo boxeo en si. -

"Avezados" · empresários 
comezaron . ao unísono a 
montar e~ta espécie de com

. bates .,streap:..t_ease, · exibición 
feminina, en discotecas do su\ 
de España. Xógase tanto coa 

· apariéncia física das contri
cantes, como co espectáculo 
insólito, e as poses de cabaré 
de bairro baixo, dirixido espe.:
cialmente a unha clientéla . 
masculina. · 

As primeiras "boxeadoras" 
españolas, afirman que· "todo 
é tongo, está todo amañado", 
.e pensan que é un _ trabaf1o 
como, outro, co.mo calquera 
dos que poden · encontrar, 
pois os normais estanlles ve. 
dados. Ainda que tamén con- · 
fesan que moitas veces 
·"quentámonos e arreámonos 
máis da canta". 

No fondo do que se trata é 
de criar un espectáculo onde 
se compaxinen doses ade

. cuadas de sexo e violéncia, e 
onde se podan tirar benefícios 
coas apostas. O 

A autoxestión· económica 
cheg·a ao fútbol soviético · 

zas do bniepr, o clube terá ingre
sos da venda das entradas e 
abonós, c;os aportes individuais 
e colectivos dos hinchas do 

Cando n.o Estado español os clu
bes, sobretódo de . fútbol, andan 
na procura dunha fórmula que 
lles-permita un status empresa
riar que faga que, sen perda dos 
seus priviléxios, acotar o signo 
de · -perdas~ galloupantes, ria 
URSS o Dniepr foi o primeiro clu-

. be ·que puxo en marcha a -aúto
xestión eGonómica. 

- eqúipo (o aporte anual por per
soa é dunhas mil pesetas). Un 
notábel ingreso conseguirano 
coa venda de "souvenirs" e coa 
·propaganda. 

O Dniepr, clube de fútbol de . 
primeira--división-e un dos líderes 
do campeonato da URSS, ·foi o 
primeiro en funcionar segundo 
ós princípios de autoxestión 
económica. 

Está formado pala equipa titu
lar e o suplente, pala escala. dos 
"juniors", por un ha equipa cientí
fica interdisciplinar, e _ polos de
partamentos de administración e '· 
de programación de actos cultu- · 

· rais, o de confecc'ión e distribu-
. - ción de "souvenirs" e o do servi

cio de prénsa. ·cy consello, eleito 
pala asamblea ·constituinte, en
carregarase da dirección xeral 
do clube, que xa ten aberta á sua 
própria. canta bancária. . 

Segundo os cálculos realiza
dos polos responsábeis.~de finan-

· O clube recén conformado en
carregarase de prestar servíc_ios 
pagados a outras equipas de fút
bol e non só nas cidades da re
xión senón tamén no agro. Pres
tará axuda metodolóxica, cele
brará reunións cos treinadores e 
futbolistas máis destacados, le
vará a cabo seminários sobre a 
teoria e p. práctica do fútbol _e 
adestrará aos treinadores. 

"O éxito financieiro dependerá, 
ante todo, da actuación feliz no 
campeonato da URSS e noutros . 
torneos, da calidade do xogo do 
Dnie-pr" , opina Eugueni KL!_che
revski, treinador titular da equipa. 

. O sistema de autoxestión é seve
ro: o soldo e as prim·as depende
rán da cal idade do xogo de cada 
integrante c:Ja equipa. O 

A~P.N. 
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16/A ROSA !llMA 

contos non enchen 

Antroido 00 conceUo 

X.X. PIÑEIRO COCHÓN 

E ra ·xa ben noite cando 
a comisión de governo 
daquel concello modé.

lico comezaba a deliberar na 
sala de xuntas. Mallados 
coma pitos, alguns seres do 
antroido patrullaban polas 
ruas de gris e pinga fria. O se
ñor alcalde abriU a .sesión de
cidido: 

·-xa sei que vos estar.edes 
perguntando p0r qué lle pedin 
á Maruxa, se~ora da limpeza, 
que viñese xantar c_onnosco. 
tenao en conta que somente 

· estaba unha concellala non · 
acadábamos a cumprir a nor
ma do vint~cinco por cento de 
e1emento feminino, e hai . que 
ser moi ·estrito nisto. Podedes 
principiar coas propostas. 

-Eu teño-unha moi intere
sante -dixo o concelial de 
obras e servícios- para que 

- non nos sigan tendo por tan 
pouca ·causa ,na dirección 
central eu propoño que lle pi
damos ao ministério de defen
sa a instalación dun polígono 
de tiro no noso município; an
dan a buscalo desde hai tem
po por todas partes e un chis
co de artillaría non nos · vrria 
mal. 

-Eu propoño que se invista 
no remate das festa do Antroi
do toda a partida destinada 
ao alcantarillado -dixo o·· 
concellal de sanidade. Se 
coas últimas enchentes non · 
afogamos ainda, xa nori vai 
haber perigo- nengun e bor¿_ 

será que pensemos· na cultura 
popular, que é a que dá votos. 

_:_Moi certo -interviu o 
concellal de tr,ansportes- e 
talando de cultura,. eu propo
ño que nas próximas festas 
contratemos a á Sábrina; cus
te o que custe, causas .comó . 
esa sori as que dan imaxe, xa 
me entendedes. .. · 

-As· deliberacións · foron 
longas, precisas e sereas. A 
perestroika municipal seguía o 
seu curso participativo rnen
trns as máscaras na rua desa
fiaban as sucesivas bataga
das. Máis un ha · vez tomou a 
palabra o alcalde: 
· -Non quero ¡ematar es.ta · 
sesión sen agradecer a Maru- ' 
jita a sua preséncia desintere
sada nesta comisión para per
mitirnos cumprir a norma de 
vintecinco por cento. 

-Diso nada, que eu npn vin _ 
de palde- -interrompeu a· se
.ñora da limpeza alporizada. 
Levo catro horas perdendo o 
tempo nesta silla e débenme 
vostedes média xornada máis 
a précio de hora extra que, 
sumada ás que xa levo traba
lladas dan en total unha débe
da de ... 

Non a deixaron continuar. A 
comisión de-gover"no en .pleno 
interrompeu a sesión entre 
berro~ de · pr_otesta. Estaba 
claro. Todo era unha cuestión 
de cultura. As clases humildes 
non ian entender nunca os au
ténticos valores perdurábeis 
do feminismo e a democrácia. 

/ 

Hlf'f . ~ÍA>ToH~ Pl,AOÍ51MO, 
TAL QUt\ ~ f5T/~ Df"'11l• 

. DUM TKOl'IBD~. 

Tokio 

., 

. ' 

~Na próxima primavera. 

Máis de 250 páxillas sobre Economia,' 
Arquitectura e Urbanismo, Literatura, 

Idioma, Música,. Arte, Deporte, 
Ecoloxia, Difeito, .·saude. e. Sanidade, 

Política, Prensa, Ensino, Cultura, 
Muller, História, Igrexa, Humor .. ·. 

resume foto gráfico _dunha ·década. 
' . . 

Estadísticas. Cronoloxias ... 



Nº 333 
o 
pensamento 
gal ego 
motivo da 
V Semana 
de Filosofia 
A V Semana Galega de Filosofia, 
que se celebrará en Pontevedra 
no Auditório da Caixa de Aforro~ 
Provincial, do 4 ao 8 de Avril 
terá como tema, en con· onánci~ 
coa. conclu ións da IV Semana 
"ldentidade e Cultura: O caso ga~ 
lego". 

O Congre o di tribuira e ~n Se
sión de mañá, tarde e noite. Na 
esión de mañá abordará- e o 

pr blcma xcnérico da ldentidadc e 
Cultura, rendo confirmada a ua . 
pre éncia en calidadc de ponente 
o profe or s Rogcr Garaudy, 
Jo é Ene e Cario Ca tilla del 
Pino. A ime mo e tán avanzadas 
a xe tión para contar cun de ta
cado filó ofo da República Demo
crática Alemá e outro da URSS . 

Na e ión de tarde di cutirá-
c O Ca o Galega. Trata- e dun 

a hegamento á Hi. tória do Pen a
m nto Galega ería unha primei
ra história da referida di ciplina 
de cara a in e tigación univer itá
ria e ime mo, e for posíbel, no 
Bacharelato). Haberá 5 ponéncia -
obre o contexto sócio-económico 

na di er a idade da nasa hi tó
ria, pero de 30 ponéncias e pecífi
ca e unha morea de comunica
ción . Participarán a maioria dos 
intclectuai galego e a comuni
cación poden facé-la todo o 
interc ado . O profe ore que 
apre cotarán a ponéncia -marco 
( obre o conte to infrac trutural 
do diferente período ). S rán 
Xo é Cario. Bermejo Barrera 
(ldade Antiga , S. Jiménez Gó
mcz (ldade Média), Pexerto Saa
vedra Fernández (ldadc Moder
na). Xosé Ramón Barreiro Fer
nándcz (século XIX e a primeira 
parte do XX) e Bernardo Máiz (do 
3 a s n os día. ). · 

Nas esi ns de noite de envol
verá- ·e, de cara a todo públi o, 
o ciclo: A Galiz.a d presente e do 
futur . Da problcmáti a onómi
ca falará o profe. or Lóp 7 Sue
vos; da e trutura social o profesor 
Pérez Vilariño; sobre a problcmá
ti a cultural unha mesa redonda 
mod rada polo periodista Gustavo 
Luca de Tena coa intervención 
do Con. c llciro de Cultura, o cm
presário Isaac Díaz Pardo e o so
ciólogo Xoán Luí. Pinto ; da po
lítica Xosé Luis 'Barreiro Rivas 
(vice-presidente da Xunta); e a 
lección maxistral de clausura so
bre o futuro de Galiza Xosé Ma
nuel Bciras Torrado. 

Que a semana prospere depende 
única e exclusivamente, segundo 
os scus promotores· das diferentes 
lnstitucións das que se solicitou 
axuda. O patrocínio corresponde
rá, ao i.gual que en Semanas ante
riore~ á Caixa de Aforras Provin
cial de Pontevcdra. · 

Segundo os coordenadorcs, este 
congreso suporá a posta en mar
cha tia Primcira História do Pcn
samcnto Galcgo e obrigada refc-

- réncia para toda · investigación 
posterior ncste eido. 

O Coordcnador do Ciclo de 
Pcnsamcnto Galego é o decano- da 
Faculdáde de Filosofia ·da Univer
sidade d'a Galiza, Xosé Luís Ba
rreirn B'arreiro.· O 

- ¡ 

G .. ·· ·o· meir . 
CULTURÁL / .A NOSA TERRA · 

? 

-9 Diccionario de ,·Teatro·, de Pillado e 
Lourenzo, consolida 
a única colecciórÍ sistemática do xénero 

"Comez'.'lr polo alfabeto por facer 
c~ltura e afrontar o analfabetismo 
ambiente e dominante". O Dicio
nário de Teatro. Galega ( 1671-
1985), de Manuel Lourenzo e 
Pancho Pillado, cadra nesta pro
posta de lábor cultural, segundo 
expresou Xosé Manuel Beiras no 
acto de apresentaeión · do libro en , 
Compostela. 

Beiras dixo que "o 'teatro de ca
lidadc está a facerse nas inexisten
tes salas teatrais e nas escasas que 
sobrcvi'ven, porque o que se fai na 
cena política é pésimo teatro'. '. Pi
llado fixo referéncia á escasez· de 
intelcctuais relacíonados co teatro 
na Galiza e referiuse a Beiras 
como un ca o particular de intere
se por este xénero que tanta im
portáncia ten para a construción 
cultural, con várias traducións e 
adaptacións do teatro universal ao 
galega. A colección Arlequín de 
Sotclo Blanco é no Estado a única _ 
colección istemática de Teatro, 
egundo salientou Pillado, o que 

non erviria para que este traballa
do dicionário fo e adquirido pola 
Xunta, na -cantidade simbólica que 
adoita a receber de· todas as edi
cións en galega. 

Lourenzo referiuse á preocu-

Jordi Pujol 
define a Castelao 
cómo ''o político 
gal ego 
contemporáneo 
máis realista'' 
O pa ado 3 de Febreiro apresen
tou e na Generalitat de Catalunya 
a tradución ao catalán de "Retrin
co " de Ca telao. _ Falou primeira
mente Ramón Goicoechea, direc
tor executivo do Centre de Docu
mentació per las Culturas de las 
Comunitat "Autónomas, que ex!. 
plicou porque · elcxiran preci a
mente ··~etrinco ", "pen áramos 
ante nunha e colma de textos po
lític de Castelao, pero xa hai 
un ha no mercado". Para Goicoe
chca R trineos supón un achego á 
mcl lor pro a de Ca tclao atraver o 
de cinco 'situacións autobiográfi
cas carrcgadas de . entido. 

Falou tamén Basílio Losada 
que fixo unha análise dos contos 
e do que representan na sua madu
rez como e critor, no mesmo ano 
que aparecer.on "Os dou. de ~em- '. 
pre". Agradeccu e ta edición 
como homenaxc a Castelao · e á 
Galiza e aos galegas residentes en 
Ca tal un ya. 

Jordi Pujo!, presidente da Ge
neralitat, falou de Castclao, e dixo 
que no scu tempo foi tido por un 
idealist,a sen s-enso práctico, un 

.ensoñador, "pero ese soñador fixo 
o xcsto máis realista da política 
galega ·contemporánea: facer que 
o estatuto galega tomase estado 
parlamcntário na xuntanza _das · 
Cortes republicanas en Montse
rrat, cando a República estaba· 
vencida, cando os deputados pen
saban que non era , o momento de 
plantexar a · cuestión, Castclao,
con visión de futuro, dcu ao esta
tuto µnha situación de lcgalidadc 

·plena que scrviria para que logo, 
sen discrcpáncias, Galiza formase _ 
parte das tres autonomías- hi-stóri
cas". Pcdiu logo Pujo! que falase 
a. traductora,_ Elena Losada, quen -
brevemente exprcsou a sua satis-

. facción ao poder trasladar este 
texto-, "que sinto como língua 
miña ao meu .catalán ampurda-

, . nés'' ·- o 

pante tardanza do relevo nos gru
pos galegas de Teatro e ;:t auséncia 

. total de investigación institucional 
no campo do Teatro. En concreto 
citou á Universidade galega e o 
Seminário de Estudos Galegas, 
"que non existen". 

O dicionário é un labor que os 
autores comezaron a partir dunha 
bibliografia escasa ou inencontrá
bel nos anos sesenta e aporta do
cumentación sobre actores; direc
tor.es, tradutores, escenógrafos, 
músicos, grupos e compañías, 
concursos, Mostras e ~,ornadas. 

As duas datas de eleición para a 
cobertura infürmativa do libro -
que ten 170 páxinas, son a d~ 
1871 , ano do_ Entremés de FeixÓ 
de Arauxo, primeira obra coñeéi
d~ do teatro galego, e a data pró
xima de edición. A documenta
ción está-editada con critério alfa
-bético, con abundáncia de abre
viaturas, nunha coidada cornpos-i
ción e sobre un soporte de gran 
calidade. Despois da apresenta
ción do libro, as pesoas que asisti
ron ao acto na libraría Couceiro 
participaron nun coloquio cos au~ 
tore~ e o apresentador. O 

Cacla ano con maior esplendor e.participación celé
brase a festa pagana do Antroido. Novas e vellos ironizan sobre a reali
dadc incvitábcl do resto do ano. Unha válvul<J. de escape ou unha mirada 
no cspcllo,: <;hcga o Antroido. En Laza (na imaxe) , Verin, Ourense, na· 
Uf la e cada vez m~is nas cidadcs as ruas son unha festa. O 

Poriacións para 
o Museo do · 
Povo Galego 
Material de Vicente 
Risco e emigrantes 
amen canos 
A Bibiioteca do Museo do Povo 
Galega ven de incorporar tres re
centes aportacións, destacábeis 
tanto en número como en contido. 

Dunha man, a família de don 
Vicente Risco donou unha parte 
dos fondos bibliográficos proprie
dades do insigne teóric;o do nacio
n~li5.mo e paj da etnografía gale
ga, que se distribuiu , por vontade 
dos donantes, entre o Arquivo his
tórico provincial de Ourense e o 
Museu do Povo Galégo. As publi
cacións recebidas nesta última ins
titución son as que se refiren máis 
dir.ectamente ao campo da antro
poloxia e a etnografia, entre as 
que salientan várias coleccións de 
re\'.,islas extranxeiras. ' 

Por outra parte, dous importan
tes lotes de libros e revistas che
garon desde a República Arxenti
na, como doación das familias 
García Calviño-Varaona e Joost 
Newbery-Vázquez Romaguera. 
Estas dotacións · efectúanse como · 
lembranza e homenaxe permaneQ-
te ás persoa·s que formaron tales 
conxuntos documentais, don 
Agustín García Calviño e don 
Xosé Vázquez Romaguera. Tráta
se, no primeiro dos casos, dunha 
colección de libro de autor e tema 
galegas, editados tanto na Galiza -
como en Madrid e en vários paí
ses de !beroamérica nos últimos 
anos do século XIX e primeira 
metade do XX. Os fondos da bi
blioteca Vázquez Romaguera in
cluen, ademais, dunha ampla série 
de libros das mesmas característi
cas que os antes -citados, várias 
cole~cións de publicacións perió
dicas, entre as que. destaca o Bole
tín de la Real Academia Gallega , 
dos anos 1922 -a 1953. 

As doacións procedentes da Ar
xentina suman ao seu intrínseco 
valor documental -por tratarse 
en todos os casos de publicacións 
de difícil aceso e sinalado interese 
para a cultura galega~. o de re
cuperar para o país· u-nha parte do 
patriómio cultural reunido por 
dous dos seus filias da emigra
ción, {!Ue desde a outra banda do 
mar mantiverqn vivo o amor póia 
terra e o afán por conservalo e 
transmitilo aos seus. 

Colab-oradores -do Museu do 
Pavo Galega, especializados en 
hiblioteconomia e documentación, 
ocúpanse agora de inventariar e 
catalogar. as publicacións doadas, 
para integralas nos fondos biblia- -
gráficos da institución, ao servício 
dos investigadores e estuc;iosos da 
cultura da Galiz~ . · O 

• 
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/ No milénio de Dublin 

Experiéncia de Irlahda / e 2· ,. ' 

~Os -martas' de Jayce a Hustan 
ALBERTO AVENDAÑO 

"The Dead: .. l5 1l títiilo ·_d\l L'onto 
.que cerra ··Duhline1Jses"· \lU o 111i 
cr\lcn:-.111\l:-. irlandé:-. ,·isto por un 
dos seus intelcctuai:-. 111;íis críticos 
e dit'iL"ci:-. desic século. Se no arti 
g.o pu hl iL·ado no a'nt~rior m'1 mL'rn 
deste perilídicn. tentei achcgarrnc 
ao país atra\·és do . anedot;írio per
soal. da se11sae"i1ín e da realidade 
dos rneu:-. t)lln:-.: quern agora utili
zar o qlli> se L'onsidera testamento 
cine1\1ato!.!rMico de ' John Huston. 

J para scgL~ir pensando Irlanda. 

1

- Diccr. L'Jl prirnciro lugar. que a 
lcitura dn pnema que fai Lady 
Grcgory no filme. nnn existe · no 
texto. no . emito de Jovce. Hust01i 
ek:-.:e . e engadc esta· ccn.a para 
acentuar o problcína da i1H.lcpcn-

. déncia de ln!.!laterra. ainda hoxe 
sen rcsolYcr tlc todo . Ao poueo .de 
cnmoar <f • história. unh;1 1-1rnllcr 
abandona a festa .para. asistir a un 
mitin polítil:n nacional ista. " EsÚt 
mullcr \ istc un broche con forma 
tic tréhore ( .. Trcfnil .. ) que é.. xunto 
coa harpa ·Cclta ( ··Harp· ·¡ li sírnbo-' 
lo naci1mal irlandé:-.. Ltd\' Gre!.!\l
r\· !"ni 11istoriL«11nc11te unh-;1 das -ar
t ÍfiL·e:-. do rcnacimcnto rnltural ir
landé:-. a prirnciros de século e ~t 
narr<tL·it1n t\lda , .. ¡,·e cstl.? ambiente 
dunh<t forte tendénci;i <t recuperar 
a L'Llitura .aut6ctona. durante sccu
los n<t l·J¡¡11desti1íitbdc . :-.nfucada 
por 1.nglaten .t que . no . desaforo 
cnlnnial de in!.!lcsi1.aln todo. chc
gou mesmo a prnibir n uso da cor 
nacinnal: o ,·crdc. · 

Lad} Gregor} e müis o ·poeta 
Y'eats crianrn . durante n dc,«mdito 
""Renascirnentu··. un importante 
d1n1lo cultural ao <,eu redor co 
4ue .loyL·e 'sen\ pre gardnu as dis
tüncias apesar de coi'lccer pcrsoal-
111ente a todo" ns seu ~-' i ntc!.!rante~ . 

: Este non .. inYnlucrarse .. p~ir parte 
do <tutor do --uJ i1.,c<· rcspondé ;'1 
sua relación ·de amnr ódil·l 'en scu 
país do 4ue . na nnYela ··Retrato 
do Artista AJolescente ... che!.!a · a 
afirmar que é (a Irlanda) unh•~ ve-
l~t bruxa que come o seu próprio 
g6m ito. Citi1 Je mernúria. pdo. 

en e;~ lqúc~· c'aso . a <)urc1.a e a tcn
rura son consl<mles n;\ visiú!]_ que 
.l11yce ofcrcce sernpre ·dn .seu paí. ·. 
No frnal. vislú111brase . . e.n deito. 

vive como lín!.!.ua hase o !.!.~télini . 
. , que n inguén e71tC11dC .· () ()c~te da 

certa afritación sentimental. 1 

Coma ·un recoi'lec i mento da Nai- . 
Pütria-M ullcr. a Linidade que de-' · 

preciosa t:idade ·de Galway únde 
as· illas Aran --:ILt!.!.ar onde sú se 
fúla gaé.lico-,- garJan a sua baía. 
Lemfüémos que a muller dc:Joyce 
- N(?l"Ll-. n~tSCCU en ·Galway e 
que o cpis_ódio final. o dcscobri-. vén Irlanda .. A películ<1 é excelen

te. porque o texto rílmil:o prcsen
t;t. coma o literürio . infinitudc de 
ide:1s: tal com\l se entra nel. rc
xurden cousas novas. Seica <linda 
é difícil · ser conternpl'ldneo de 
Joyc~ porque é talmente rico que 
1~on se termina de t)csn)h_r.ir. 

No início da festa asistimos ü 
presentación dos .. personaxe·s. arra
vés de aL'c ións hanai~ ;· corno a 
prúpina que recebe a Sl~rva. O per- · 
sonaxe . da criada mantén .semprc 
un : ponto de dignidade. Cando 
a\'is;r que todo est;í listo para u 
cea. i1on é a cria~la quen fala: é •l 
co'Jabora<J()ra l¡lle asiste , con auto
nom ia. personalidade própria. 
complicidade e orgullo ;1 un pro
ceso do que é partícipe. De forma 
bastante teatral. cun naturalismo 
tr;tbal lado e consc!.!uido. van che
gando ns asisten!~-.. pcda7.os do 
.. ser .. irlandés. 'Finalmente arri·va n 
"alter C!.!o .. de Jovce coa sua mu -· 
ller. Gr~ta. O m;Írido é distancia
·do. irónico. crít.ico e sen.timcntal 
na sua relación co mundo que .o 
rod~a . A sua mullcr sernelb llife
rcnte . no ·cadro que se nos '.pinta. 
no confronto cos outn.h irlande
ses: A ch1,·e que nos · serve para 
compremlcr e<,te 111ati1 ··diferen
ciador .. J'adica en _q'ue o pcrsonaxe 
que intci·prcta Anxélica Houstorr· 
procede do Oeste. dll cora:ttÍn sel
•:axe de lrlanJa . . 

Se a Espai'la que ·coiiccémos éL 
. di\·isíhel rnltural. vital e mesmo 

pnlitica1i1entc en tantos · anaco" 
como puntos cardi1iais existen. Ou 
a lt;ília --Jesde onde escrehe esta 
crónica- é ... pai<l íiz:l .. entre o xelo 
do Norte en san!.!.ue di1 Sul A lr
l<índa \'ive tan1é1; u seu contraste 
entre o Lc-.te rn•íis civili'z;Jo. mo
derado. britani/ado da costa de 
Dublin: e o Oeste sanguíneo.- pri
mitivo. que fola inglés ' pero q·ue 

----. -------,-

mcnto do ainda non supe.ratio 
amor" xuvcnil de Greta é titrnén 
m1tobio!.!rüfico . · 

0 .. -; p~rsonaxes vans-c. pouco a 
poucú. ··1icuando"": o horracho que 
desilusi(.)iia a unha nai forte. p6sc
siva. controladora. irlandesa (cvi
dcnternenrc cul1xíbel de dehilidade 
alrnólica do scu filio) . O tenor fa
tuo. chco de si mesmo e a un tem
po humano (posíbcl rcfcréncia ao 
cantante Jt~hn Mc.:Cnrmak. arni!!.n 

- de Joy.s:e G unha cspécic de Caru~o .. 
irla1idésl. Mr. Brnwn. !amén al
cooli.zado. pero que fai d<t sua 
chea un elemento de cultura. de 
Jescobrimento . As dLhas tias son 
personaxes ti picamcntc i rlande
sas. que buscan construir un pe
q~teno círculo social entorno a 

·e las. Como Greta. corno a criad;1. 
conforman o aspecto de. lrl-anda: 
a4ucla vella qúe viYcu. qué ten 
cxperiéncla . . con capaciuaJc para. 
ser dncc· e amara. boa e 1mL é ta
rnén a lrlanJa que é bru xa e fada 
a. un tempo . 

E-.te é o paí<, onde os \·ivos e 
º" rnortos comulgan en harmonia. 
scrnpre chamados lis que xa non 
cstLin. _-;empre no recordo, Lembro 

. ag.or;t o co111cntürio daqucla sc11o
ra mentres me Jc,·ahan no coche 
fora de Dublin. No cu1_ne dun ou
teiru. víase ciaramcnt~ un ccrnité
rio. ··Ali é onde 111cu .:. 111aridn e 

- rnáis cu· seremos enterrados. Esta
rnos pagando .Para iso ... ·Non era 
un cnmentário rnorhosri fcito. por 
oull«t parte. a alguén an que ape
na. c011ecian: era a sua , ·iJa« A 
·Irlanda que comoca LÍ vid;r e LÍ 
rnortc n.o mesmo nível de discur7 
,so. 

Venme a!!.ora <Í mc111órÍa con 
~rnoci\)11°. a -\..-en.a na que. a rnüi:-. 

. anciana da-. ti as cant;1 e Huston fai 
que a L'<Í111<1t:<1 \Í'-Ílc _a casa tmh1. 

. · · · Eáícíóns Xeraís de Galícía 

James Joyce 

As cou<,as \On asi. e\tÜn dispnstas 
a\i. os retrato-. colocados asi. Esa 
fi 1 rnaci()n que 111ostra un cen;í;·in 
Jnméstico tk prindpim. de século 
pode ser fe.ita hoxe. ,·iciño. do 
2000. ncsic tipo Je casas e --dí
gnn por expcriéncia-. pouc;.1s 
son as Jifcrcncias. A:-. cousas ain
da son asi ncstc país ._ Esas portas 
de estilo Eduardino cxi'sten ainda . 
Duhl in con todos \lS seus proble
mas ac tuais. que implican alg.unha 
que nutra demolición. ti\o unha 
c\'n!ución urhanística müis lenta 
ca ·Londres e a inda consen·a moi.ta 
da ·arquitccti.m1. da disposición da., 
cousas que a cümara de Hu..,ton 
vai mostrando . Pero tamén a 111a-

presenta as últimas navidades. Os premios "X~rais" _e "Café De Catro a Catro"; 
Ferrín ilustrado por Quintana Martelo; Cunqueiro biografiado polo.periodista X. F. 
Armesto; os. autores universais da literatura infantil e xuvenil na Colección Xabadn. 

Méndez Ferrín ilustrado por 
Quintana-Martelo 

AMOR DE ARTUR. 
FRÍA HORTENSIA 

E ,xa nas librerías 
~STUCHE FERRÍN: 
n fermoso presente. 

,NOVELA 

Premio "Xerais" 

Par:, despois do adeus 
Xosé Ramón Pená 
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ncira de fahr, o estilo de vida dcs
te tipo dc ·personaxcs é moi próxi
mo aos seus equivalentes da ac-

. tualidade . '"The Dead·· parece un 
conto úr-ido. al"astado da rcalidadc; 
pero cu, que disfrutci rcccntemcn
tc tic vürios "'partie), .. Dublincnses 
co gallo do Nada!. na casa de ra
mílias rnéd ia'> irlandesas. xuro 
que o que hai no conto de Joyce e 
no filme de Huston ainda existe. 
Scntirncnta.lisrno. oruullo nacio
mtl. retrañca . amor e óüio: Gran 
Nai Irlanda . 

Lcmbro aquclu festa onde os 
home), - todos pasaran a frontcira 
dos corentu- . aranúhansc na co- ' 
cma no '>Uministro de alcool . 
Nunha pcc.¡uena están ia iciña c~
taban m prato'> a rehordar de co
.mida: cn'>alada\. carne~, salmón. 
cJoccs ... filia única da ca~a e< n
vidara tarn én a '>CUs amigos ado
lescentes e celebraba con ele" - :í. 
mar e tic tnJo..,- o '>CU minip<1rl) 
pri ado naqucla c'>t<Íncia. a '>ala 
de e...i¡ff comc1nu a fe<.,!LI do.., adul
tos. Po..,tcrinrmcnte. un grupo nu
meroso - fundamentalmente ho
me.., e a_lgunha 111uller- reprcgou
sc cara l)U lro cuarto (c'>pécie de 
bibliotc ·a) . li come7arnn a can
ción.., e º" primcirn.., '>lílto1n.1.., de 
non. '>Cll crnhar!.!n. incontrolado" 
C\tadn.., Je emhri~t!.!UC7 : olio.., lcrn
cc.., da e'>p1ha ¡x~-. 1 o ht me c..¡ue 
canta ,\/olh ,,/¡¡Jo11c cunh.i \ 01 
quL o delatZ1. Outra-. e po ª" opta
ban por quedar na -.ala le an lado 
e C\ itar asi o '>ofri111ento Je inc\ i
tühcl nai cnntrolador<o1. on creo 
que. nn final daqucla fe la. ncn
gun rnaridn ti, era que e. coitar o 
relato que Gabriel recebe de Greta 
na película. quel amor xu,enil 
que non lle permite \ i\cr o cu 
amor actual . Greta. IO!!O do cu 
di . cur:-.o. aJormcL·c: pcr~1 para Ga: 
hriel todo come/a a partir daí . 
Joycc que acaha de \Cr algo 110\0 

que lle \en Jo interior da '-Lll.l mu-
1 lcr que é a tcrra. a pütria que ama 
e di,tüni..,:ia a ..,CU'> filio'> . 

o-. ann.., cnrenta . Rn..,..,cJlin1 d1 -
n\1U a ln !!rid Ber!.!nrnn e John 
' andcr-. n;t pclkul,7 " Via!.!.!!io in 
Italia.. . qui. unha parella ~I~ c6n
\U\C'> in!!lc-.e-. decide 'ia\ar ;í lt:i
lia para ~ah ar u "eu 111atrimú11in . 
pr1)póndo-,e unha -..egunda lu;i de 
mc 1. Pc11"c1rn).., _por un momento 
que a lt:ík1 0 p;m1 º" ingksc-.. n 
que para os irlande-.c~ dn Le-,tc re
pre..,ent;1 o Üe'>te . O 111 :1trimünin 
chega . naturnl111cnte. a LÍpolc-., 
durante as rc-.las polo ..,;111guc de 
San Xcnarn: 0 n fin do mundo . o 
barulln. a lcdíeia ... e L'>tC'> dou-. 
in!!lcse<, dm ;11w-. -lO horado.., ali 
en~ médio . e:-.k ca-.,o. a cri:-e \Ur
de dunha mancira fí sica c. final 
nlL' nte . a 11.arclla cun-,eguc atopar
'>C na nrnfidenciu. atra,·és da con
fesión 111ütu:1. ~: a:-i que na mullcr 
xurdc o 1\~L· ordo que le\ a arruinan
do a sua e\-ist~nL· ia todns cstcs 
anos . En e-.éncia é o 11lL:SlllO que 
ti de .Greta; un a111nr \U\cnil que 
lle de,·alua a sua rclaL·ión do pre
sente. O kit o de desafo!.!arse libe
ra a aquela rnullcr do ¡;asado .re
concili:índoa L' ll seu presente ma
trinmnial. Ncstc \'ello fil111c de 
Rosellini lb cón.xu\es apelídanse 
.Juyce . Non pode ser un ha casua-li 
J..lade. 

A!.!.ora todo rernatou . A ne,·e -
xa n~)ll ~ r.ki 1 que nc\T en Duhl in . 
ainda que posíbel-. caí !>obre a:
xe1)tes. o rio. ns ruas. o cemitério. 
A neve é o oposto i111prescindíbcl 
do lumc do interior . C~tlor e xelo 
.xuntos. vclai lrlarnJa . Diricu ldadc 
e focilidadc de comunicación nun
ha atrnó-;fcra fc li:t. ou opresiva. A 
neve acu111ula todn. convoca a \'Í
vos e 111nrtos a un tempo .' Fainos 
convivcr con eles no mesmo mun
do. Cirrnnda~los de sa udades e 
tcnruras. O 
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Notícia 
dun xomalista 
Canta-Claro 
Aló polo 1905. publicábasc en 
Corcubión un daquclcs noutrora 
numerosos periódicos rurais co 
curioso título ·de El Canta-Claro. 
O nome, alonxado de formalismos 

-e máis próprio dun periódico satí
rico, parecia facer referéncia a 
unha atituae _ dcnunciadora e de 
ataque frontal aos amaños e cam
balaches <;aciquis que tanto se es
tilaban. Cantar claro, en senso fi
gurado, é inónimo de dicer as 
cou a claramente e en oculta
cións, de ir direito á verdade e 
non cncobrir a realidadc con escu
ra e burda manipulación . Un 
pouco aquilo de chamar ao pan, 
pan, e a viño, viño. 

emanário excedía o lindes 
do p qucno concel lo corcubioné 
poi . , n rcalidade. na. cera para 
terciar naque la lo ita poi íticas
el itorai d on ervadore e libc
rai que di putaban a comezo de 
éculo pola acta de Deputado que 

corre pondia ao partido xudicial 
de Corcubión, convertido en dis
trito eleitoraL Un di trito que 
abranguia os concellos de Fiste
rra , Cee, Dumbria, Muxia , Vi
mianzo, Camariña , Laxe, Za e 
o próprio Corcubión_ 

El Canta-Claro tentaba agachar 
inútilmente a sua po ición e opi
nión política proclamándo e ··Re-
¡ ta literaria e independiente. De

fen ora de lo intere e generale " 
pé ie á sua mode ta catro páxi
na emanai da que non adoita
ban a pa ar a grande maioria dos 
periódico rurai . O seu director , 
animador e ca e único e crebidor 
era Ramón Plasencia Ruibal, quen 
facia gala da ua abertura asegura
do que "de e ta publicación on 
redactare por derecho propio to
do lo vecino de Corcubión que 
ean amante del engrandecimien

to d u país". Na cabeceira figu
raban duas curio a lenda . Nunha 
a egurába e que "Corcubión no 
tiene cacique y lo de velo y la
b río idad de u gobernante , lo 
harán er grande y floreciente'' e 
n utra afirmába ·e, contraditoria
mcnte c a anteri r, que " os pue
blos libr y agradecidos a us 
pr lectores progresan notablemen
te" en reparar quizá en que os 
p v vcrdadeiramente libre non 
prcci an de pr t ctor . 

Na páxina do Canta-Claro 
e rcubionés Ramón Plasencia le
v u a cab unha dura campaña 
contra o diário coruñé La Voz de 
Güli ia e o cu propictário Xohán 
Fcrnández Latorre, que apadriña
ban para o di trito a candidatura 
dun daquclc dcputadiño cunei-

ros. A posición e persoa de Fer
nández Latorre non debian resul
tarlle moi simpáticas a Plasencia, 
quen lembraba con certo sarcasmo 
que ~quel fora tambor en Africa 
ás ardes do scu pai. A don Xoán , 
que segundo Plasencia entendía 
moito de tocar a caixa pero non 
de asuntos políticos, pouco lle im
portaba que un pcrsonaxe achega
do ao Governo viñera de calificalo 
de inepto "á condición de que no 
le quiten la opa boba". As posi
cións e informacións de La Voz 
de Galicia a respeito da política" 
do di tríto provocaron unha espé
cie de "auto de fé" na praza de 
Corcubión, onde un grupo nume
roso queimou exemplares <leste 
periódico ao berro de " Morra La 
Voz de Galicia e viva El Noroes
te!" mái satisfeitos coa informa
ción que facia do distrito este últi
mo diário, rival coruñés do pri
meiro. Feito este que a folliña de 
Pla encia recollia cunha ledícia 
mal disimulada xunto coa nova 
das numerosas baixas de subscri
cións do xornal de Fernández La-· 
torre que se estaban a producir no 
distrito. 

Ramón Plasencia Ruibal xa era 
veterano nas lides poi ítico-perio
dí ticas: Un anos antes, en 1900 , 
fora director e proprietário en · 
Monforte de Lemo doutro perió
dico emellante que, curiosamen
te, tamén e denominaba de igual 
xeito que o corcubionés. O nome 
e a uas re onáncia debíanlle er 
caras a Plasencia . A quen non de
bía re ultar grato El Canta-Claro 
monfortino e a uas actividades 
era ao caciqui mo e ao poder lo
cal, a teor da per ecucións de 
todo tipo de que foi obxecto o se
manário e o cu director-proprie
tário e que nó coñecemo por te
las narrado nas llana da folliña 
corcubionc a unha vez "exiliado" 
naqucla vila do fi terre non sabe
mos e para de empeñar algunha 
ocupación oficial ou privada ou 
por algún e trañamcnto forzado 
pala uas actividades monforti
nas. 

A de grácias de Plaséncia e o 
scu Canta-Claro monfortino co
mczan ao empeñarse en soster 
unha independéncia e neutralidade 
ca e imposíbel, rexeitando cen 

pesos da época e 150 subscrición-s 
en cada concello. do partido xudi
ci'al de Lemos por converterse en 
voceiro dunha d~s bandeiras pol'í
ticas. Plasencia tivo que ir a Ou
rense a imprimir o seu ·periódico 
diante da negativá, un tras outro, 
dos tres obradoiros qu~ existían na 
vila , "persuadidos" polo poder lo- ·. 
cal coa ameaza da suba da contri
bución e do imposto de consu..: 
mos. 

O caciquismo local botou entón 
á palestra monfortina duas follas 
semanais, El Porvenir, dirixido 
por un procurador e El Heraldo de 
Lemos, do que era director un ca
pitán de infantaria, para contra
rrestar á de Plaseneia. Con escaso 
éxito, pois este seguia a "c<!ntar 
claro" e os órgaos oficialistas non 
tiñan moita aeollida. Tampouco as 
denúncias . e os procesamentos 
conseguian facélo calar, causa 
que lograrán e.o curioso método de 
metelo na cadea de Monforte os 
domingos --dia que se tirába ' o 
seu periódico-- durante vintecatro 
horas. 

O mesmo Plasehcia explícanos 
como era particularmente · querido 

. e estimado palas xentes mo!lforti
nas, relatándonos as · inumerábeis 
visitas que recebia na sua prisión 
dominicaJ, como os galenos e bo
ticários non lle cobraban os serví
cios e medicinas que precisaban 
pola sua feble saúde, os obséquios 
que recebia dos comerciantes, asi 
como os agasallos que lle brinda
ron á sua marcha de Monforte. 
Como resume de todo iso aclar_aba 
que to.dos os anos. ia de visita a 
Monforte "y si solo pienso perma
necer un día mis múltiples relacio
nes me 9bligan á permanecer más 
de ocho". 

Ramón Plasencia ufanábase do 
que o seu periódico tiña consegui
do en Monforte nos sete meses es
casos, do 18 de Marzo ao 12 de 
Outubro de 1900, nos que a · sua 
voz estivo presente no val de Le
mo : o embaldosado dunha rua, a' 
construción da praza de· abastos, 
''amén de un re\lolcón horroroso · 
que en una sesión se le dió al Al
calde en que todos sus concejales 
se declararon partidarios de mi pe
riódico". Xa·é ab01:ido. D 

Pahneira:. 
un exotismo 

"-nos xardins 
galeg9s 
'Estes dias estase a·perisar un dese
fío para· un esc;udo que represente 
á vila arousá, s ituada entre as pa
rellas Póvoa do Caramiñal e Santa 
Uxia de Ribeira. 

· - [,.evados pala· resoáncia· do 
·nomc de Palmeira, parece darse 
por ccrto que a sua orixe se debe · 
á existénci'a en tempos pasados 
dunha árvore de . tal ·espécie que 
acabou dando nome á vila. 

É o mesmo cr.it~~io disparatado 
que fixo que, para representar a 
San Martiño Pinário figure un pi
ñeiro, ou para designar Noia, 
como un delic.ioso mito, estexa no 
seu esrndo de armas un arca de 
Noé. 

- Muito suspeitaf110S que o nome· 
da·vila de Palmeira, nada ten a ver 
coa preséncia desta exótica árvore 
na nasa terra. 

Todo dá para pensar que a che
gada desa espécie vexetal á Galiza 
ven do tempo dos pazos d0 século 
XV m, onde era moda dos seus 
ilustrados.e ricosClonos, teren nas 
mansións unha espécie de xardin 
botánico onde ademais de palmei
ras, estarían presentes as araucá
rias, como a sonada de D. Ramón 
en Trasalbá, as magnóJias , e ainda 
es mimosas e eucaliptos recen 
traídos a estas terras polo tudense 
freí Rosendo Salvado desde asan
típodas australianas; este entorno 
vexetal exótico contribuiría a dar
Jle na re-sidéncia esa sensación de 
home de mundo e de coñecimen- -
tos universais de que se quereria 
ornar o seu dono. 

Un ferrnoso pousio de palmei~ 
ras ainda fica como resio dun añti- · 

-go pazo na alameda de Po_l1teve-
dra. · 

O exotismo do ramo de palmei
ra significaba tamén o ter ido de
peregrinaxe a Xerusalén, a dife
réncia · das v,ieiras que (ocian os 
que . voltaban do seu oferecimento 
a Santiago. 
- Porfin, eu penso que a chegada · 
da palmeira á Galiza debe ser ben 
posterior á existéncia 9e topóni
mos que presentan esa feitura: 
Palmés nas terra~ de Amoeiro ou 
.Palmás, lugar da p~rróquia de Do
maio. Para interpretar este último, 
a literatura toponímica aporta a 
posibilidade de proceder do· antro-

. pónimó Palmatius. ño_me que do
cumentado nos nasos vellos docu
mentos, explicaria o lugar como . 
terras posesió!l du.nha persoaxc 
con .ese apelativo. 

Hai xa algun tempo saíra;- nese 
xornal coruñés que ten a curiosa 

~ atitude de escreber de todo o rela
tivo aos costumes ·e etnografia da 
Galiza, con un exquisito cuidado 
en ñon utilizar nunca o idioma ga
lega, na liña de oferecer aos leito
res unha alienada visión do país 
para foráneos, como se forasteiros 
fóser:nos na nasa própria terra ... 

Mantiña o autor da sección de 
toponímia do dito xornal, a ·api-

. nión de que Palmeira procedería 
da· palabra "empalmar", refetín
do.se a que ali unha praia '.'émpal
maba" éun illeu e desa faciana fí
sica sairia o nome. 

Eu teño sérias dúbidas sobre a 
galeguidade de tal verba no senti
do de "empatar" ou "encachar" 
unha cousa con outra, e ainda e 
moi estraño que esa palabra entra
se dese xeito na toponimia. 

Para o que pasee polo porto ·cte 
Palmeira rematado no penedo de 
O Castelo (de belicosas lembran
zas), e mantendo á frente os cons 
·do Camallón e a Tixosa (Teixosa 
pala sua cor teixa ou. de f.erruxe), 
pensará coma min que este nome, 
igual que moitos outros da nosa 
xeografia remóntase á Idade da 
Pedrada Toponímia. 

o feíto máis sobranceiro desta 
costa é o de ser Palmeira, ou sexa, 
chea de Palas ou Lapas, esa renda 
ou l;>ordado lítico con que a terra 
desta zona obséquia rio seu_ remate 
ao mar. 

Pesa primeira Palmeira sairia ·a 
Palmeira actual sen nengun pro
blema filolóxico, e estaria tudo 
ben lonxe da exótica árvore dos 
dáteis que tran.sformada xa en 
mito, seguramente· deseñaran, os 
qúe para confusión de xeracións 
vindeiras, hoxe están a proxectar 

. o emblema da sua vila. D 

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos· do mundo-que pode visitar. Non 
están todos os que son e, ademais, existen sempre vártas posibilidades 
de billetes a cada ponto. Aqui vai unha cativa mostra a xeito de orienta-
ción. Todos .os précios de ida .e volta: · 

Arxel ............ : .. ~ ......... ........ 22.300 pta." Delhi/Borr:ibay ............ : .. .... 92.'000 pta.' 
Bamako ..... ....... , ... ............ 79.200 pta.' Hong Kong : ................... 133.000 pta.' 
Casablanca· ...... ~. -. '. ........ .. .... 25.800 pta.' Karacl}i ...... .... .................. . 100.000 pta.' 
Dakar ................................ 69.400 pta.' Kathmandu .. ..... ... .. ......... 139.550 pta.' 
O Cairo .............. ... .. .... ...... 83.200 pta.' · Singapur ............. · ..... .... ... 100.000pta.· 
Harare ............................. ·130.250 pta.' Manila ..................... ." ....... 147.500 pta.' 
Lagos ...... .. ... ~ ... .' ............... 77:250 pta.' Pekin .... .. ...... ... ... ............. 136.500 pta.' 
Luanda - .......... .... ............. 112.050 pta.' Seul/Tokio .......... : ........... 166.000 pta.' 
Marrakech .............. ... ........ · 29.300 pta.' ORIENTE MÉDIO . 

EUROPA Miami ... ........ ... .................. 74.900. pta.' 
Montreal ... ................ : ... : ... 71.900_pta.' 
México ........ .. .. .. ........ ... .. .. 118.000 pta: 
Bermudas .......... .......... ,: .... 83.900 pta.' 
Guatemala/Panamá .......... 114.900 pta.' 

Amsterdam ........................ 27.000 pta.' 
Atenas ....... .. ....... . 47.500 pta.' 
Bruxelas ........ ...... : ...... ~ ..... ... 42.000 pta. 

1'.... 

Nairobi .............................. 86.000 pta.' A /D 96 000 t · 
.TT~nxer ·:···············"'···· .. ····-- 3181.670000 ptta.: T~~: ~~~~~~- -. - ~::: : :::~: :: 6Ú50 ~t: :- ~ 

unez ................................ . p a. 
Kingston .... ... :.: ........ : .... ~ --- 104.000 pta. 
La Habana ... ... ..... ... ............ 94.500 ·pta. 

Copenhague .... .. ............ : .... 51.400 pta. 
Estambul .......... .... .. ............. 40.000 pta. 
Estocolmo ... : ............. . , ....... 64.150 pta. 

, Consúltanos sobre caltjuer proxecto de viaxe_, 
podemos axudarte a organizalo . 

Frankfurt ..... ............ :: ........ 36.000 pta.' 
Xenebra ....... ......... . : ....... .... 42.900 p.ta. 
Londres ................ ...... .. ..... . 20.900 pta.' 
Milán ................ .... ....... , .. .... 50.740 pta. 
Oslo .~ ..... .... ... ..................... 61.000 pta. 
Paris ...... ..... : ...................... 26.500' pta.' 
Roma ............... .-... .............. 31.000 pta.· 
Venecia .... : .... : ... · .......... ....... 57.150 pta. 
Zurich .......... .. .. ... .. : ............ 29.000 pta.'. 

AMERICA 
New. York ... : ........... ........... 49.500 pta.' 
Chi!:ago : ............................ 90.250 pta. 

Managua · .. .... ; ................... 112.000 pta. 
San Juan/Sto. Domingo .... 78.9ÓO pta.' '· 
Asunción/B. Aires 
Monteviaeo .. ....... ....... .... .. 119.000 pta .. 
Bogotá .. ... .... .. ..... ....... .. : .. 114.900 pta.' 
Caracas .. ..... ..... : ..... ......... 110.000 pta.· 
Lima ........... .' .................... 125.000 pta. 
Lima/Quito ............. :.: ...... 119.900 pta.' 
Rio de Janeiro ........ .. ... .... 105.500 pta. 
Santiago de Chile ............. 98.000 pta.' 
Santiago de Chile ............ 119:000 pta. 
Sao Paulo ....... ....... ." .......... ·108.SOOpta. 

ORIENTE . .AUSTRALIA/OCEANIA 
Bangkok .. : ......... .... ...... ... 108.000 pta.' Auckland . .' ........ ...... ........ 215.600 pta," 
Cololmbo ................... : ... : .. 99.500 pta.' Melboume/Sidney ... 152.000 pta.' 
Nota: ~ tarifas con ast~risco (*) son desde Madrid, o resto con 
saídas desde A Coruña, Santíago ou Vigo· 

ofrosuz 
CLUB DE VIAJEROS · 

Ronda deSant Pere, 11. 6º 3a. · 06010-Bc:ircelona·Tlf.: 3025081 
·ÁFRICA· Ledesmo, 7._ 1º izqd~ • -48001-Bilbao · Tlfs.: -42-4 42 65-424 22 15 L. Angeles/San Dieg0 

__ San Fn~riciss<? ···:.:·.:.: ·.: · .:.: · .:. ··~ ·· !Ql.~S_Q ·p~a:. _ A_bidjan _ .:.·::.····:.: ··· ::.·.:.:·:: ·· .... :: _8§ :~QQ p~- ~ - _ _ ~odriguez ~~n_Pe_d~, 2.0f. 12_92·2801?-Madrid·Tlfs.: 44~ 11 45 



As sombras 
-alongadas 1

-

Xosé Ramón Pena, coa sua segun
da obra narrativa, Para_ dcspois do 
adctJ.~· 1 1 1 gañou o P.rémio Xerais d_e 
novela ·1987. A sua primeira no
vela ti vera unhé:} boa acollida· críti
ca, ainda que, -segundo palavras 
del neste mesmo periódico, os crí
tic.os dixeron cousas sobre a nove-

· 1a que el non inteñtara, qucr. diccr 
que os críticos (e os leitorcs'? estes 
segucn a ser os invitados de pc
dra) ñon colleron o camiño que 
propuña Pena para ler -ben- a 
sua obra. Evidentemente, un has 
son as razÓns e as intencións dos 
criadores no momento de facer a 
sua obra e outra cousa mui distin
.ta a obra que resultou (e non fale
.mos das diferentes · leituras da 
obra, a famosa polisémia, que é 
capaz ·de facer boa unha obra má). 

As intencións de · Pena cando es
crevia o reverso do espcl/o eran 
unhas, o resultado que chegou ao 

·1_eitor· aí está. Pudo ser qye muitos 
leitores comprendesen o que qui
xo facer Pena, ou que fosen polos 
camiños. que agora · nos propón, 
pero non compre. csquecer o que 
nos dicia hai tempo Roa Bastos·: 
"Escrever, dicia Raynwnd Rous
sel, é sempre en ganar; e o escritor 
que explica a sua o9ra engana 
duas veces" sentenciaba o escritor 
paraguaio. Na. citada entrevista de 
Peña (A NOSA TERRA nº 2.39) 
este explicaba t.amén as razóns ou 
intencións que o levaron a escre
ver, Para despois do adeus. Conse
·gui u Pena o seu propósitp? o lei
tor, com9 sempre ; ten a última 
pala vra. · 

A presente novela é unhar 
"saga" familiar onde os persona
xcs ... non teñcn cáseque história , 

· qucr diccr, a vida destes .person.a
xes pode liquidar-se en poucas pá
xinas. Para encher páxinas Pena 
botou man dun recurso, a história 
da vila (mellar dito , aconteclmen
tos que se desenvolven na vila e 
que teñen a ver coa história xeral 
da GalizaJ; dos acontecimentos 
políticos e sociais . que se desen
volven na Gal iza desde-os últimos 
anos do século XIX -máis ou 
·menos a gloriosa- até '1946. Os 
aconteCimentos son certamente in
ventados --ou , 'manjpuládos-, 
quer dicer, non son dQcumentos , 
o que perme~e en certa maneira 
que podan servir de matéria narra
tiva, causa que fai o autor. Nunca 
os acontecimcntos máis ou . menos 
históricos que · e desenvolven- na 
novela son apoiatura documental: 
son narrativa pura e simples. Qu!=! 
esa matéria narrati'va sexa muita 
veces aborrida, pode ser o de me
nos, porque para que a causa ~cxa 
áxil o autor bota man· dun estilo 
mui coñecido: o · faulkneniano . 
Daí o título da reseña: a sombra 
alongada de Faulkrier, o plural vai· 
porque tamén está presente García 
Má,rquez. 

Se a pegada de Faulkner nota
se no estilo, e tamén na téc.nica 
--estamos perante dunha das no
velas galegas mellar artelladas dos 
últimos anos- aí se acaba a in-

. fluénúa, por dcsgrácia. Digo por 
desgrácia porque aquí, na novela · 
de Pena, os .pcrsonaxes non están 
ben dcseñados, non están ben tra
ballados, e · se ben Faulkner.. se 
fixo ún mundo á sua ' mcd1aá (en 
certa maneira, xa que o seu con
dado pode ser real en calqucr lu
.gar do Sul dos EE.UU.), os pcr
sonaxes s.oh homes e mulleres que 
üsan esa rexión como teatro da 
luita de prif!cípios morais de valor 
universal. No galega falla esa lui
ta e asi todo o que aprcndcu de 

, Faulkner queda-se case n~ - tona: 
na técnic~ e no ·estilo; pero se IJO 
norte-americano a técnica e máis 

Xosé Ramón Pena 

o estilo están en función do seu 
mundo, dos_ seus personaxcs (que • 
ao cabo non teñen tampouco ~e-· 
trás de si grandes histórias .. scnón 
simplesm~nte vi~a), no galega es
tán en función- dun conxunto no
velesco que dá como resultado 
unha novela ben feita e ben traba
llada pero onde a vida, . onde esa 
luita i:noral dos personaxes de 
Faulkner, e de toda a literatura 
universal, non aparecen. E por 
non. aparecer. estes ten de botar 
man doutros recursos , o que máis 
enriba chamábamos acontecimen~ 
tos históricos, que serven para fa-

, par todo o qüe falta nos persona
xes. Asi vemos como muitos '<les
tes acontecimentos parec<:;n ser só 
pé ·para unha acción (ou un acto) 
determinado' (v.g.: da páxina 48 á 
74, que está en fu~ción du_n único 

·~ feíto: o encontro entre Amadora 
Ameneido e Amadeo Almeida; e 
isto ocorre en demasi.a). 

Dicíamos que parecería que • 
Pena só se quedara na tona da pe
gada de Faulkner, así no-lo parece 
a nós, poi·s, por exemplo: .o tem
po . Mentres no norte-americano 
este é un feíto psicolóxieó e -mo
ral, en Pena é mero ... pasatempo, -
daí, talvez , que falle (esta vez fla
grantemente) nas últimas páxinas 
cando quer criar un--certo clill)a de 
desolación .' Pero, contodo, o gale
ga soubb asimilar o que chama
mos tona de Faulkner: o estilo e 
mais a técnica . No estifo buscan
do esas combinacións verbais d.as 
que o ndrte-american_o era mestre. 

Hai rnuitas en Pena, talvez ·dema
siadas e por iso ás veces parece o 
discípulo anotando . aq mestre, 

· coritodo é un dos exercícios máis 
brillantes que .se levan feítos ~n 
galego. En cant9 á técnica, com
pre di'cer que í;l novela está perfei~ 
tamente estruturada, xá que tanto· 
estilo como técnica non eseurecen 
en · absolüto os feitos sinxelos, 

·contado penso ·que hai demasiada . 
reiteración de certos trucos narra
tivos: o uso de narrar a partir dun-
ha fotografía oti o erro de axudar-
se demais . nos "contou-me", 
"dixo-me", cte. Talvcz o erro foi 
contar a história en primeira pcr
soa. Mais hai que subliña[ que 
ríos encontramos pcrantc unha no
vela ben escrita, ben fcita, -scrí 
apresuramcntos, onde os pcrsona
XCS non ' se perden na acción nen 
no ·rcbúmbio. Estamos perantc 
unha novela que se le dün tirón e 
istd, no noso país, é cousa que 
non .se ve todos os lustros; conto'- · 
do, para nós, Pena era máis Pena 

. na sua primeira entrega, pois 
aqui, xa o dixcmos, a sombra de 
Faulkner (e de.García Márquez) é 
demasiado alongada. Agora. só 
nos cabe esperar novas entregas, 

· pois Xosé Ramón Pena ten disci
plina, manexa ás técnicas vcrbais 

. e narrativas con soltura; só falta 
que saiba criar un mundo . .próprio 
para que nos dé a grandes novela 
que pode ser capaz de nos entre-. 
gar. O' 

XGG 

1) Edicións Xcrais de Galicia. Vigo. 
1987. 1·98 páx. 

televisión 

Eu. confesso 
Hoje ia falar de como se pode fa
zer <liante da TVG um peiteado 
punk aforrándo laca: chega-vos 
com mercar uns cantos esprais de 
rechamantes cores, que,já os ca
belos se ponhem de ponta olhando 
determinados programas. Pensava 
comezar polo .AContrafio, por e -
ses decoradqres que nom decoram 
nada, senom que se limitan a car
gar o ambiente orientados · nen
gu·em sabe multo ben poi-que bús
sola, esquecendo o 'mais elemen
tar, que o fam e para ser olhado 
por umha pequena caixa cadrada 
que as gentes metemos _nos nossos 
fogares. A Contrafio é paradigmá
tico nesse senso, um decorado que 
impede_ totalmente que as pessoas 
estejam distendidas ante o ecrá, 
um decorado agressivo com a rara 
virtude de converter ·aos convida
dos e apresentador, numha,s pe
quenas moutinhas perdidas no xa
drezado do fondo cando ao reali
zador se lhe ocorre sacar um pla
no geral. I~ falar do "fi no" trabal
ho de Xosé Mª Palmeiro, que nom 
tem desperdí~o, nem na sua par
cialidade nem no seu espfrito mis
sionárío com o que quer reconver
ternós a nom sei que desconhecida 
igreja. Cavilava . tambem em refe
rir-me a outros programas, mas 
acho-r:ne incapacitado.. Tenho o 

. defeito de ler tambem o que óu
tros que escrev:em sobre a TVG, 
e · esses outros para comezarrnos, 
usam case _que sempre . a 1 í ngua 
imper:ial que aquí padezemos, 
apesares disso, eu leio-os. 

Confesso-o,_ som umha pessoa 
parcial e subjectiva, amo ao IT,JeU 
país <:; anceio um futuro para as 
suas gentes livre e que pague a 
pena, nom podo libertar-me das 
paixons ao focar calquer tema da 
Galiza. A TYG pode que nom 
seja a melhor do mundo, que nom 
o é lamentavelmente, mas é ·a úni
ca que ternos na Galiza, colhen-se 
tambeem oútras emissoras, nom 

entro a julgá-las, mas som empre:- _ 
sa~· estrangeiras, por muito que se 

. fagam no país, por muito que tra
tem de estar ao servi~o deste~ som 

-empresas cipaias, imperiais (n0 
vindouro futuro dumha Galiza so-
verana a umhas nacionalizamo-las 
sem problemas, com as outras te
remos problemas internaci<;mais 
-'}O Chile de Allende a empresa 
da electricidade que fara absorvi
da por umha multinacion·a1 nortea
mericana , algo _así como· o de Fe
nosa, forom nacion.alizá-la, e olha 
por oride a causa passou a ser de 
graves repercusLons internacio-
na.i.s). · 

Pois bem, punha-me eu a escre
ver esta coluna., e pousei a vista 
num desses artigas-que de candq 
en vez escrevem umha mada de 
degenerados que andam polo país, 
ao lé-lo mordía os cantos das pa
redes, o infecto · convertía a todo 
aquel que ousa-se olhar a TVG 
num "pailam" ,palavra que semel
ha estar de moda. A minhoca 
come-terra e " intelectual" come
zava por aest_acar o sen-sentido de 
que gentes cultas puctesem ver · a 
Te Ye e en geral ainda mais a 
TVG. . . 

A teve é um dos inven1os mais 
revolucionários do século XX, e 
essa caste de termitas intelectuais 
que se emparentam com aquelas 
de cando se· inventou a escríta que 
regeitarom-na por parecer-lhes. 
que negava o maravilho o e forza 
da mem§ria, ou ca¡:¡do o da im
prenta por negar-se a forma elitis
ta dos codices ... agora desconhe
yem que o futuro que ternos <liante 
nom vai a poder ser entendido 
sem os ecrás familiares, instru
mento que ha ser o centro de mui
tas outras técnicas que interactua
ram com o mesmo. A teve tem de 
ser, se realmente vai valer a pena, 

- participativa e aemocrática e o seu 
desenvolvemento será multidire
cional, e os galegas se queremos 
fincar desde já o pe nesse futuro 
ternos de apoiar e potenciar todos 
os meios de comunica~om que 
dum jeito ou de outro som já algo 
próprio nosso. 

Atacar a TYG do feito que fam 
essas lesmas, é atacarmo-no a 
nos mesmos, e queiniar a terra 
que ternos baixo dos pés e obsta
culizar calquer caste de desenvol
vemento auto-centrado, com os 
seus fazeres estrábicos e espanho
leiros. 

Hai que criticar a TVG, tenhem 
que melhorar os seus programa , 
a sua dire~om é um desastre inca
paz de competir aproveitando to
dos os meios que tem na sua 
maos, arrebatando-lhe dia a dia a 
audien~ia aos espanhois, criticar a 
deturpa~om nogenta que se fai 
muitas vezes da nossa nobre lín
gua, a falta de ingerimento no 
nosso próp.rio mundo, a cativez do 
seu espírito patriótico (por fín o 

. governo espanhol recorreu a Orde 
da Conselharia de Educa~om so
bre o uso do galega e pola TVG a 
cousa passou sem pena nem gro
ria, acochada tras muita informa
~om desinformante), hai que be
rrar-lhes para que se enterem de 
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que na casa ,segue sém ·saber-se 
que . p_úblico corresponde a cada 
bloco da · programa~om. Mas a · 
TVG é algo que todo galego bam 
nascido <leve apoiar. e eu apoio-a 
com todo o meu corazom. D 

Nota Bene 
Os sábados pola manhá repom

se A Ruta da Seda. ?ara todos 
aqueles que npm a olhasem, reco
mendo-lhes esses excelentes do-
cumentais. 

C.B.A. 

A publicida4e 
creceu na 
TVG-un 171 
por centono 
·pasado ano 
A Televisión Galega , viu incre
mentar durante o pa ado ano nun 
171 por cento a cifra contratada 
de publicidadc. Se no ano 1986 o 
volumen de ingre o por e te mo
tivo a ccndera a 360 millón , no 
1987 e ta cifra alcanzou 6.00 
millóns. 

En igoal p'eriodo o egundo ca
nal de TVE, así como Euskadi 
Telebi ta, viran de cender a ua 
carteira publicitária nun 2,5 e 2, 1 
por cento re peiti amente .' A 
emisións "rexionais" de TVE cre
ce.ron en embargo nun 51 ,2 por 
cento. 

Juan António Suance , re p n-
• sábel da publicidade da TVG, 

con idera moi po itivo este incre
mento, para o cal hai que valorar 
fundamentalmente a fa e de intro
ducción e consolidación que todo 
novo medio nece ita no mundo 

,publicitário. 
A respeito do idioma no anún

cios a me ma fonte indicou que o · 
obxetivo era a introducción paula
tina do galega, no que e e pera 

· vaian concurrindo os anunciante , 
dado. entre outra razón , o mo
nolingüi modo médio._ D 

• eme 

Ceo 
sobre Berlin 
Pola noite quera falar co anxo, 
para saber se recoñece o meu ollo 
Se me perguntara de súpeto: 

!olla o Edén? 
E eu dcbcra dicer: O Edén qucima. 
Quero erguer a miña boca cara el 
duro, como aquel que noi:i ten de exo. 
E o anxo diria , pre inte a vida? 
E eu debera dicer: a vida atenaza. 

(R.M. Rilke) 

Extractos dun poema que, se
gundo Win Wenders , refrexaba 
parte da situación en que se atopa
ba antes de realizar este filme, so
bre "A aliada dos anxos" . 

Como na música, hai músicas 
que che fan mover os pés, outras 
que abren os sentidos e o corazón 
e ~ó podes permaneces quedo. En 
cine, á_s veces, pode pasar o mes
mo ou semellante. Películas lfxei-

. ras que che fan pasar un rato · di
, vertido e outras calmadas pero 
profundas que te deixan quedo, 
ábrenche a mente· ou péchana 
máis, mais que non te deixan indi
ferente. (Tamén estári as outras, 
maioria, pero mellar non falar de"' 
las). 

Esta s,eria máis da~ segundas. 
Vexamos: Berlín 1987. Volta dun 
filio pródigo. O máis moderno 
dos modernos cineastas alemáns. 
texto: del mesmo e coa axuda de 
Peter Handk.e. Visións de dous 
anxos sobre a cidade, as suas xen
tes e as suas misérias, as suas le- _ 
dícias. En branco e preto, que a 
vida ·en Berlín non é rosa. Voz en · 



. off que · vai dicindo o que vai 
ollando. lmáxenes, imáxenes, 
texto e texto. A ollada du·n cati~o . 
A ollada dun anxo. Unha muller, 
desexos de anior, un circo, a nova 
relixión, a música .. Uns tolós que 
queren facer un thrilfer. Colombo 
por aC 

Un anxo que decide ficar na
- Terra, volta a cór. Agarimar unha 

mazá, querer a unha muller, a 
vida segue, os nenos medran. 

· "Todo é moi duro,. pero paga a 
pena", é a· mensaxe. . 

lmáxes, históri~s que se cruzan, , 
que se dispersan, ideas, desexos, 
contados por un alemán duro e 
tenro a pedazos. 

E cine, desde logo, até é posí
bel que sexa unha obra de arte. 
De vagar, devagariño para sabo
reala mellar. O 

M. ESTRADA 

Ceo sobre Berlín Alcmánia. 1987 . Direc
tor: Win Wenders Guión: Pe1er Handke
Win Wenders Intérpretes: Bruno Ganz. 
Solveig Dommanin , 0110 Sander. Pc1cr 
Palk . Fotografia: Henri Alckam Música: 
Jurgen Knieper. 

Herzog e os 
misquitos 
Tantas vece - a polémica ten 
acompañado ao director Wemer 
Herzog, non ó poi a ua própria 
per oalidade, romántica e contro
vertida empre; enón, como no 
ca o de Fitzcarraldo, na mesma 
elaboración dos filmes. "Todo iso 
que e conta --dí Herzog- , o
bre o maltrato ao índio en Ficz
carraldo é mentira. Eu mesmo pc
dinlle unha in e titaeión a Amni -
tia Internacional. Re ultado: non 
habia nada de certo en todo o ba
rullo que e montara. O que acon
tece é que a pren a, que primeiro 
adicáralle tanto espácio á suposta 
crueldade~ gardou e moi ben logo 
de desmentilo todo. Foi certo sen 
embargo que durante a rodaxe da 
película houbo unha auténtica 
guerra entre o índio contra o 
Ecuador por cau a da construción 
dun oleoducto; pero non fun eu 
quen foi chamar ao militare " . 

A polémica repéte e agora a 
propó ito de Balada do pequeno 
Soldado, un documental de tres 
cuarto de hora que Herzog rodou 
entre o índio Mi quitos e onde 
conta o enocídio a que e tá en
d ·ometido e te p vo, a i como 
o ab urdo dunha guerra combatida 
a miúd p r !dado de nove 
an 

"Púxcnmc de parte da minoría 
primicia - afirma 

mán- que , n t caso, 
man · d andini ta . digo i to 
eu , que empre fun olidário co 
m vimenl anti- mo i ta e que 
. n , lidári co m vimento andi
ni ta en xeral. Pero non son lnto
cábei " . 

Bafada do pcqucho o/dado foi, 
en calquer ca o, a propo ta máis 
int re ante do breve ciclo de eatro 
documcntai do autor alemán que 
e apresentou en Roma no pa ado 

me de Decembro por iniciativa 
do Film tudio e do Goethe In titut 
e que, ademai , contou coa prc
séncia do cineasta. 

Apesar de que despois de Fitz- · 
carra/do ( 1982). · Herzog traballa 
pouco, e que o seu último- filme 
"Onde soñan as formigas verdes" 
-sobre o extermínio das tribos 
autóctonas en Austrália-, data do 
19$4; a sala onde tivo lugar o en
contro co cineasta xermano estaba 
a rebordar e o acto desenvolveuse 
en total apnea por falta de ar dada 
a gran afluéncia de público. 

· A maioria das perguntas esta
ban, naturalmente, dirixidas sobre 
o documental dos Misquitos. Her
zog explicou: "Non quixen facer 
un documental político, ~enón 
máis ben a narración filmada dun- · 
ha tíaxédia. · A miña película é 
conscienteft!ente . parcial. Ollei o 
conflito cos-ollos dos nenas Mis
quitos· e, ,apesar de estar persoal
mente e p~iticamenté Qa· parte 

¡: 
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Des~ño da película de Nikita Milkhalov, "Olios Negros" 

dos andinistas, non podía pechar 
os olios a aquefa realidade. Hai 
que ter a coraxe de ollar as causas 
de frente e ·non. facer como a es
qucrda dogmática alemana para 
quen os andinistas . son intocá- -
geis, como as vacas sagradas da 
India ." 

Pero ante tal enfrentamentó 
cunha única realidade, cun só 
ponto de vista, un pergúntase e 
perguntou: E o ponto de vista dos . 
sandinistas? 

A resposta foi contundente, cla
ra e dita c_un ton pausado _e tran
quilo: 

"Eu fixen a miña película, o 
meu documental. Logo estiven 
co andini tas, falamos, discuti
mos e agora teño o desexo de ro
dar unha segunda parte -esta vez 
contando a guerra desde o seu 
ponto de vista, desde a parte dos 
sandinistas". · 

E non dixo máis nada sobre o 
tema. Na sala estabamos a pique 
de-abafar todos. Falouse de cine, 
da imposibilidade do realismo en 
arte, de que o vídeo mata a fanta.,. 
ia e o cine a csperta, de que o 

momento cinematográfico ale
mán, ape ar do que se dí, é exc~
lente, de tanta causa ... eu esca
pei ante da a fíxia. O 

A.AVENDAÑO 

Olios Negros _ 
E 1c delicio o filme de Nikita Milk
halov ven endo o trunfador indis
cutibcl da última e trea , o que, 
por unha vez, non deixa de ser re
confortante. Parcialmente baseada 
nun canto de Chekhov, "Occie 
Ciomie" combina con suma mes
tría a recreación no ambentc deca
dente da preguerra europea, nun 
tono vi continiano, cunha lírica in
cur ión por unha Rusia idílica, 
unha romántica historia de amor, 
envolto todo nunha fina clave de 
comédia, qu·e non oculta a amargu
ra que medula a hisfória, para re
matar cun final sorprendente mais 
non tramposo, que üQriga a repran-

. texarse todo o visto. 
Nesta coproducción ítalo-soviéti

ca todo parece conxugarse á perfec-: 
ción: un Marcello Mastroniani in
comensurábel, alma innegábel da 
película, pero .tamén unha belísima 
e irrípenetráoel Elena -Sofonova, €. 

· un resto do cast igualmente inspira
do; unha fotografía acorde co q,ue . 
se quere retratar e, por supostó, un '' 
director que ·nos ·convence, visto 
esto, bastante máis que o seu coñe
cido innán, agora perdido po~ Ho- · 
l~ywood. · 

Nikita Milkhalov sorprende polo 
seu domíoio dos recursos cinema
tográficos que lle pem1ite .desenro
lar un estilo preciosista que nunca 
cae no amaneramento. ·~ · como 

. exemplo .4estra riqueza narrativa, 
valga aqueJa céna na que, en Rusia, 
Mastronianni -persigue a Sofonova 
pola casa. Unha bandexa que sos-. · 

- .-. ~l -

tén unhas fráxiles cop~ e portadora 
. de múltiples infonnacións: primeiro 
explic;a algo da relación dela co seu 
marido; Iogo ihdica o escondite 
dela e o seu estado de ánimo, para 
despóis constituir . unha segunda 
fonte de atención da céna, ao poñer 
ao espectador máis pendente da 
caída -das copas. (algo irrelevante 
pero que no momento vemos como 
catastrófico, nun, xogo moi hitch
cockiano do director), e finalmente 
revela o nerviosismo . de Marcello, 
para ao remate non se romper. a vai- , 
xela. _ 

Céna maxistral como o é toda a 
fita, unha desas pel ícuias que pare
cen t~r sido concebidas nun estado 
de grácia xeral dos seus factores, o 

. que non debe ocultar os precisos 
mérito de cada quén. O 

Full Metal 
Jacket 

( 

Recibida con disparidade de opi-
nións, a última e esperada produ
ción de Kubrick é un poderoso 
alegato antimilitar, · situase no 
Vietnam pero trascendendo esa 
cordenada para constituirse en im
pactante e universal denúncia da 
senrazón castrense. 

Pódese argumentar en contra da 
fita a falta de coesión entre as 
dua partes (ca e dous filmes in-· 
dependentes), ou que a história re- \ 
mate un tanto inesperadamente. 
Eso só indica que o filme non é 
(non pretende ser) tan resultón 
nunha prinÍeira visión coma outras 
obras do autor, pero· encerra un 
vigor e contundéncia só patrimó
nio do mellar cine. · 

Ademáis do portentoso prólogo 
sobre a instruclón-lavado de cere
bro dos reclutas. Kubrlck of~réce
nos retazos da guerra do. Vietnam 
como marco do periplo vitai duns 
mozos até que chegan a coñecer a 
marte cara a cara. P~ro de paso, 

·esta visión sobre o conflicto asiá
tico resulta dunha rotundidade vi
sual que terá de sentar cátedra ná 
filmogr-afia sobre o asunto. O vir
tuosi~mo técnico do director, a 
sua .particular · posta en cena e o 
coidado cos actores fannos unha 
transcripción carregada de autenti- - ' 
cidade dise "world of sbif.' 'mun: -

. do de merda) ao · q1,1~ de contínuo ' 
.,aluden- os persoaxes, e que o es

pectador parece "respirar". . 
~erto que ínoítos dos episódios . 

da segunda parte, a desenrolada 
no Vi~tnam, son revisitacións a 
lugares comuns no cine que sobre 
esa guerra ternos ollado/padecido. 
Pero o tratamento que Kubrick dá 
á eses motivos recorrentes con--
9ensa o dito até a sua fit1;1. E asi, 

- un tip_o como o francotirador ·do 
helicóptero que liquida paisanos 
como se de galiñas se tratara, re
sulta, ain~a que tópico, particular
mente conviccnte. 

Se non unha obra mestra, esta . ,.,.. . 

·é unha das mellores -0bras do, ás 
veces, sobrevalorado director 
americano . Ante uh producto des
ta solidez-e de propósitos tan sau
dábeis nestes conservadores tem
pos, sorprende (até certo ponto, 
claro) a actitude de certa crítica, 
tan dada a procurar a menor fenda 
para tambar certos filmes como a 
levar a cabo minuciosas prospec
cións arqueolóxicas .' para atapar 
algunha virtude salvadora en cer
tos bódrios, especialmen~e de pro
ducción estatal. 

GONZALO VILAS 

OLLOS NEGROS; T.O.: Oci Ciomia; Di
rector·: Nikita Mikhalkov .Konchalowski; 
Guión: N.M. Konchal0wski, . Alexandr Ada
bachian e Suso Cechl d' Amico. · Fotografia: 

· Franco ·di_ Giacomo. Música: Francis Lai. In
. .térpretes:· Marcelo Ma~trqniani, Elena Sofo

nova, Silvana Mangano, Marthe Keller. lialia 
1987. -

FULL METAL JACKET Tít. español: La 
chaqueta metálica) Dir~tór: Sianley Ku
brick Guión: Kubrick. Michael Herre Gustav 

_ Hasford, da sua novela Fotografia: Douglas 
Mitsone Música: Abigail Mead ' fnterp.: 
Matthew Modine, Lee Ermey, Yíncenl 
0-0n.ofrio. Grªn Bretaña. 1987 

pintura 

·.Neo-. 
conseivadurismo 
pl~tico · · 
Dicia Luis Seoane: "Unha caracte
rística da arte galega parece sr o · 
seu conservadurismo, a perma
néncia de determiñados estilos 
·cando xa tiñan sido despra;z:ados 
noutros países europeus e ainda 
na penínsua. Todo . iso ten ·a: ver 
co grau de progreso e iñquecl~nza 
da socieda~~ en que a arte se de
senvolve . .. 

O conservadurismo á que se re
fire .b noso célebre artista non é · 
outro que o refrexado por---aquela 
pintura folclórica e "populach.e
ra", pasto en boga poi as Acadé
mias, que ·estivo presente na arte 
galega até hai escasos anos (non 
direi cantos) e que ainda hoxendia 
segue a ser dignamente considera
do pola boa parte dci púb'lico. 

A min paréceme que o "conser
·vadurisrrio'', entendido asi, é, des
de logo, negativo, ·por canto ese 
"conserva/', <;:se producto conser
vado, é equivocado desde bon 

~~t21 -
princípio . 

Explicareime: quero dicer que 
aquelo que é obxecto de conserva 
é algo que náda ten a ver co que 
verdadeiramente· paga a pena con
servar da arte galega histórica. 

Os conservadores, · en todas as 
ramase campos, caract~rízanse 
ppr sei: seres aferrados ao pas~do, 
á tradición, ao remoto e ignoto 
dunha cultura, e . . . desde cal)do a 
arte galega plasmou nas suas ima-

. xes cenas bucólicas, ·de vaca, pra
daria e labrego?, desde cando a 
nosa "tradición", no artístico, nas
ce ou encétase no século XIX, · 
que é cando se poñen de mod~ is~ . 
tes temas, basicamente implanta
dos po.las Exposicións Nacionais 
de Betas Artes e as Académias? 
A nasa tradición sitúáse moito 
máis alá . 

O galega na arte foi a rotundi
dade, a claridade, certo primitivis
mo inxénuo que se confunde no 
atávico co ·naff. O besta feíto for
_ma por 'puro· descoñecimento do 

. humanismo positivista. A forma 
"intuida" e "sentida", que non 
"razonada". A forma feíta neno . 

Non é a miña intención sinalar· 
a r.lecesidade de voltar ao medioe
vo como paradigma artístico, se
nón simplesmente, constatar, de 
entrada, este feíto. · A partir de 
aquí é de onde se .debe~ partir na 
Galiza, para facer unba arte que 
quera chamarse realmente "gale-
ga". . 

O feíto de importar· "ism~s" e 
últimas tendéncias no plástico non 
é negativo se µn sabe manterse e 
ocupai: o seu pasto "conservando" 
e ademitindo o realmente útiF que 
cada artista pode tirar en benefí.cio 
próprio, pero nunca converterse 
en "corresponsal na .Paliza" que 
certa colonización aitísitca (chá
mese como se chame esta). 

Nesta époc·a ne0rrómántíca -
polo de recupéración do pasado 
nacional- que presupón o actual 
mapa político e porque, como di
ciamos ao princípio, "o degrau de 
progreso e inquedanza"_ da actual 
sociedade galega mudaron (positi
va ou negativamente, pero muda
ron ou están en trance de facelo), 
a actitude estética dos nasos cria
dores debera pasar de cerro ·con
servadurismo clásico ' a outro 
"conservadurismo revisado" ou 
'"crítico'', usando un sím.il político 
de moda. En definitiva, un novo· 
"ismo", pero gal ego , que alguns · 
xa están construindo. O 

L. CASADO CADARSO 



,,¡ 

Como. observa moi · acertadamente o_ 
crítico francés Michel Nuridsany, a 
fotografía, a partir do W75, 
"agárrase ás paredes". E dicer, ·que 
as cópias foto.gráficas non teñen o 
pequeno formato próprio da foto 
documento que, até esta dcita, tiña 
aparecido nun libro ou se topaba

1 

incluida en calquer .outro elemento 
semel lante, senón que adequ i ren 
meirande awtonomiq e asumen, de 
pleno direito, o _estatuto de o~ra de 
arte. A fotog rof1a, que conqu 1sta 
unha enorme calidade de definición 
da imaxe e se inscribe a toda cór nas 
_paredes, ~stabelece unha série de 

FOT 

A FOTOGRAFIA, APARTIR DO 1975 
"AGARRASE AS PAREDES" 

novas re-lac.]óns coa p.intura. É ainda 
chega a substituir a esta cantO"a 
determinada tipoloxia de imqxes que 
se basea nos procedimentos de' 
desrealización que en certa maneira, 
enlazan coa fotografía tradicional 

·do imaxinário, vixef)te 'a prim.eiros • 
oeste século: montaxes, 
superposición ·de imáxes, 
xustaposicións, c9llages e recortes 
'de imaxes. A nova fotografía rexeita 
calquer vocación no-stólxica do · 
pasado. Qeixou áe cuestionar o valor· 
documental e descriptivo d.a imaxe e 
de se preocupar polo relación entre 
dita imaxe e á realidade. Xa non · 
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procuró a autonomía da sua 
1 inguaxe, nen· obser<.va con ol lo crítico 
os xeitos de emprego dos códigos e 
sistemas visuais. Limítase a . 
empregalos segundo unha · · 
manipulación s1mplesmente lúdica, 
na que interveñen os .xogos ' de . 
ficción, do artifical ~o f1c:Jício. Como 
resultado a fotografió móstrase 
como espectáculo dunha ficción, é 
dicer, como espectáculo dun 
espectáculo, mediante a 
revalorización de prácticas 
absolutamente clásicas das artes . 
cénicas: ·por exemplo, as da máscara 
e o disfraz no caso das ·obras 
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fotogrófic~s de Williom Wegman, E:: 
máis c'oncretamente, ·as do decorado 
na obrd de Boyd Webb. En ambos 
casos, a función da imaxe non 
consiste en negar determinado tipo 
de representación, nen en i nxectar 
efeitos de realidade, senón en 
m .anter unha série de recubrimentos 
e .superposicións de diferentes 
significados, de tal maneira que uns 
vaian xerando outros· e a imaxe non 
teña outro r~ferente que a imaxe 
mesma. 

SILVYE CONDERC 
- "COLECCION SONNABEND" 

EDIC. MINISTERIO DE CULTURA 

· Bernd e Hila Becher, · quen procedendo desde o 1959 a inventariar constn.Jcións 
industriais do século.XIX na Europa e Norteamérica, producen as fotos máis anónimas 
que podan existir. As séries, cuxos pontos de vista son análogos· -o mesmo encadre 
e a mesma iluminación,_, restttuen o obxecto na sua globalidade e ordénanse despois 
por grupos de formas ou materiais semellantes, conforme aos lugares e datas en que 
foron tomadas. 

GILBERT ANO GEORGE "They". 1986. Peza fotográfica. 240x200 cm. 

CHRISTIAN BOLTANSKI 
"Portraits d'enfants". 1975. 
Fotografias a cór. 
1 O pezas de 40x30 cm: 1 

.· 

Cando me puxen a procurar os 
obxectos da miña própria infáncia 
non· atopei eses · obxectos da miña 
infáncia, senón os da infáncia. 
Despo.is de ter comprqbado a 
perfeit¡:i imposibilidade de transmitir 

.causa algunha,.tentei ollar o que 
ficaba dunha vida amasando un 
álbum de fotos, é dicer, vintecinco· 
anos dunha família. Non era a miña, 
mais eu coido que todos ternos o 
mesmo albl!m de fotos e ben pudera 
ser a miña. No album todos os 
aco"ntecimentos están ritualizados: a 
saída de vacacións, o banquete da 

· primeira comunión, a compra do 
coche, etc. 

N' 
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¡os ENCONTROS GALEGOS 

DE TRABALLO SOCIAL 
Participación e cámbio . 

. social. lntercámbio de 
experiéncias 

22, 23 e 24 
Abril-1988 
Casa da Cultura 
Fene 

Un grupo de persoas que tfaballa
mos en diferentes eidos dos serví
cios sociais, cemsideramos conve
niente e necesário organizar uns 
Encon.tros nos que profisionais, 
especialistas, responsábeis políti
<?ºS d~ tema, protagonistas ou
xente 1nteréSada na acción social 
teñamos a oportunidade de xun
tarnos para 'analisar, reflexionar e 
discutir libremente e nun clima de 
abertura sobre a situación dos ser
vic~os sociais, o papel .que cum
pren e o que deben cumprir nunha 
sociedade como a galega; coas 
suas peculiaridades, inserta nunha 
economía de mercado na que os
seus efeitos sociais están a cues
tionar o obxectivo de "benestar 
social", asi como a percurar vieiras 
cara a consolidar un modelo de 
política social nasa, capaz de con
tribuir e sacarnos da secular pos
te~gación, para o cal resultara, ta
men, de grande interés introducir 
no debate diferentes experiéncias 
anovadoras de intervención social 
que seestán a producir en diversos 
ámbitos. 

PONENCIAS: 

A. presentación de ponencias esta
ra abert?t a toda_§i aquelas persoas 
que que1ran e tenan algo que apor
tar ao contido dos Encontros qCJe 
dividimos en dous blocas: ' 

a) Teórico: 
-Que situen o traballo social 

nunha perspectiva histórica. 
-Que aborden dun xeito teórico 

anovador a política social e plante
xen alternativas. 

-Que traten da conceición do 
traballo social desde a perspectiva 
do cámbio social. 

b) Experiéncias: 
-Que . desc~eban experiéncias 

concretas de intervenc1on social 
encalquer ámbito. 

-:-9ue exp!iquen programas de 
act1v1dades integradoras realiza
dos en distintos sectores. 
· -Que expoñan metodoloxias 

seguidas '?n traballos práticos. 
Por razons de tempo, no primei

ro bloca non poderá haber máis 
de.<?inco p~néncias e, no segundo, 
ma1s de o.ita. No caso de superar
se esta c1f!a, o . Comité Organiza
dor seleccionara as que será ob
xecto . ~e exposición pública, sen 
prexu1c10 de que as restantes po
dan, tamén, darse a coñecer en 
sesións "panel" a propósito. 

Os ~ritérios a se~uir para a pre
sentación das ponencias serán os 
seguintes: 

-Ao obxecto de confecionar o 
Programa, e de editalas para dis
tnbu 1las na inauguración dos En
con.tros, as ponéncias deberán ser 
enviadas ª<? comité organizador 
antes do d1a 20 de Febreiro do 
1988, incluindo o nome do autor e 
a sua profisión ou dedicación si
rialando tamén o bloca no que se 
inclue. As ponéncias que non se 
receban neste prazo non poderán 
ser obxecto de exposición pública. 

-Deben enviarse dous exem
plares mecanografados a dobre 
espácio, por unha só cara e cunha 
~xtensión que non sexa' superior 
as 20 follas (tamaño DIN-A-4). 

-A exposición ou leitura pública 
dos traballos non poderá exceder 
de média hora. 

O Comité or.ganizador fará as 
xestións oportunas para a poste
rior publicación de todos os textos 
entregados no prazo sinalado an-
teriormente. . . 

COMITE ORGANIZADOR: 

-Daniel López Muñoz 
-Concepción Rodríguez García 

Alfonsin 
(v~n da páxiha 1 O) 
co1~e.lo, cintilándolle os ollos de 
led1cia, rrientras os seus pais 
choran p~:>r atapar ao neno. 

Ese co1telo do neno da historia 
de- Borges, convertido en lei pra 
xu?ga,r aos asesiños secueces 
d~ Videla, só podía ser a salva- · 
c1on da Arxentina. 

¿F-aloulle alguén a Alfonsín 
dese ,coitelo? 

-Salvador Bará Viñas . 
:._Manuela Real Rego 
-Xósé López Góm_ez 

ENDEREZO: 

-"Comité Organizador dos 1 
Encontros Galegas de Traballo So-
cial". · 

Casa da Cultura. 
Fonte do Campo, s/n.# 
15500 FENE . 
-Para unha maior información 

chamar ao teléfono: (981) 34 26··oi 
de 8 a 14,30 h. 

INSCRICION: 

-O número de prazas para os 
participantes nos Encontrós será 
limitado. Seguirase rigorosamente 
ª- orde de inscrición. . 

-A ficha de inscrición distribui
rase! corixuntamente co programa, 
a prime1ros do mes de Marzo de 
1988. . 

-A e.antia da inscrición será de 
2.000 pta. Haberá un número re
ducido de inscricións para para
dos e estudantes por unha contía 
de 1.000 pta. 
Colabora: Concello de Fene 

CERTAME DE GUIÓNS 
RADIOFÓNICOS 

"Proibido dormir a sesta", progra
ma da. tarde ~~ RC Lugo e Monlor
te, Ca1xa Gahc1a e a Delegación de 
C_ultura e Deportes. da Xunta da 
Galiza, convocan un Certame de 
Guións Radiofónicos que se rexirá 
pelas seguintes bases: 

-Os traballos deberán durar en
tre 20 minutos, mínimó, e 30 minu
tos, máximo, en tempo radiofóni
co. 

-Terán carácter criativo (can
tos, rádio-novelas, teatro narra-
cións, humor, etc.) ' 

-Os participantes enviarán ca
tre réplicas, mecanografadas con 
lema e inéluindo os dados ' per
soais do autor nun sobre pechado. 

-Os orixinais deberán chegar 
ao enderezo de RCE en Lugo, Rua 
Ourense 63, 6° A. Antes do 15 de 
Abril. 

-Poderá participar toda persóa 
que acate as bases e teña cumpri
do os 14 anos antes do 1 de Xa
neiro do 1988. 

-:-O xu~ado est?trá formaElo por: 
Lo1s Pere1ro (escritor e xornalista) 
Manuel Lourenzo (director e autor 

. te?tral), Cláudio Rodríguez Fer (es
critor) e Tonina Gay (radiofonista). 

-Os traballos estarán escritos 
en idioma galega. 

-RCE non se responsabilizará 
dos orixinais que se presenten ao 
certame. 

-O xurado elixirá premiar entre 
os traballos presentados: 

-Un prímeíro, dotado con 
50.000 pts. ; e un lote de libros 
editados por Caixa Galicia. 

-Dous segundos, dotados 
cada un cun lote de libros por 
valor de 10.000 pts. , cedidos 
pala Delegación de Cultura e 
Deportes oa Xunta de Galicia 

' en Lugo. 

Nota: . 
"Prohibido dormir a sesta" é unha 
emisión diaria de luns a venres, e 
de catre a seis da tarde da OM de 
RC Lugo e RC Montarte. Este ma-

. gazine de tarde outorga principal 
at~nción á cultura, o divertimento, 
a información e participáción dos 
cidadáns; e está realizado por 
Rosa Vázquez, Dolores Gómez 
lií]O Braxe e Ana Pontón. · d -

BNTRÓIDO 88 
EN MOAÑA 

SABADO 13 
As 5 .da tarde nas pistas d~ praza, 
Pregon e '.3-pertura do ·Entro ido. 

DOMINGO 14 ' 
Festas nas parróquias e bárrios: · 

Domaio: 11 ,30 da mañá no Adro 
de S. Benito 

Meira: 5 da tarde no Samertola
meu 

O Piñeiro: 5 da tarde no Adro da . 
iwexa -

. Penso que ninguén se estre
weu, . oen siquer . pol{l mente lle 
pasou-' Deronlle unha · aperta, 
como se todo fose en popa, tala
ron do asado, das cantigas, da 
irmandade, de· que hai que xun- · 
tarse máis como "parentes" ben 
levados. . 

Ten razón · Eduardo Galea.no: , 
"Se Deus existe, por qué pasa 
de longo?:.. Non será ateo · 
Deus~ ... " o_· 

' r. ; .~ 

Abelendo: · 11 ,30 da mañá no · . 
Adro de s .. Martiño . 

A Praia: 11,30 da mañá. nas pis-
tas ·da praza · 

O Real: .5 da tarde no aparca
-mento do peirao de Moaña 

En todas as festas haberá: 
-Actuación dos gaiteiros: Tre

boada, As · Charaviscas Semente 
Nova e Breogan. · ~ . 

-Actuación das Comparsas · 
-Desfile de nenes disfarzados 

que serán agasallados con cara
melos, globos e xelados · 

-Actuación e éxibición de cu
rruvellos, "Galáns e Madamas" 
etc. · ' 

-Xogos, imp_rovisacións,. ani
í!lación, etc. 

MARTES16 . 
Desprazarnento das Comparsas e 
actuacións nas· parróquias, bares, 
ruas ... 

OOMINGO 21 
As 4 da tarde saída ·da solemne 
procesión e Enterro da Sardi.ña · 
desde o Portal do Almacén, pa
sando por Ramón CabaniUas até o 
Cruce de Lestón, · Beiramar e pis
tas da Praza de Abastos onde re
matará co discurso do A'lcalde e a 
queima pública d_o animal. 

CONCURSO DE REDACCIÓN 

rema: 'Benefíc, os do aproveita
mento de ríos, regatos e presas de 
re90 º· coidar a fauna que neles 
ha1, as1 como tamén a vexetación 
os muiño~. pequenas represas, la~ . 

· goas, brane1ras, etc. 

Bases do concurso 

1.-Cada . concursante pode 
mandar os traballos que queira 
tanto en prosa como en verso e 
sen límite d~ espácio. 
i~s temas terán de ser feítos 

er: idi9ma galega, ser .inéditos e 
fe1tos a man. . 

. 3.-0s traballos poden ·ser indi
v1dua1s ou colectivos e poden le
var, ou non, ilustracións gráficas. 

4.-0s concursantes non debe
rán ter máis de 20 anos. 
. 5.-.:-0s p~émios a conquerir se

ran os seguintes: 
a) Un prémio para os de 15 años 

de 25.000 pta. e diploma. 
· b) Un prémio para menores de 

15 anos de 25.000 pta. e diploma. 
_c)-Ur;i Lote de Libros para a bi~ · 

bhoteca do Centro que máis cola
bore neste concurso e máis un di-
ploma. . 

d) Por indicación do Xurado po
den concederse accesits aos tra- • 
ballos mellares como estímulo a · 
outros concursantes. 

6.-0s orixinais mandaranse a 
Amigos dos Muiños. Apartado 2 . 
de Arbo-Pontevedra, antes do 17 · 
de Maio de 1988, non mantendo 
correspondéncia cos ·concursan
tes nen abrigándose á devolución 
dos ~rixinais, xa que pasan a ser 
!?ropriedade de Amigos dos Mui
nos. 

7.-0 fallo do Xurado será dado 
a coñecer o día 1 de Xuño polos 
meios 9e comunicación gqlegos e, 
aos ganadores, por. escrito. 

8.-Amigos dos Muiños resér- · 
:vanse 9 direito de designar o Xura
db que ten de fallar os prémios . 
Este X~rado estará composto por 
persoe1ros galegas das Letras e 
das Ciéncias e actuará como Se- · 
cretário coorde.nador un membro 
de Amigos dos Muiños. ·. 

Os nomes do Xurado daranse a 
coñecer o me~mo dia que se dé 
canta de ditos prémios. 
9.-9~ prémios en nenguA caso 

poderan ser declarados·desertos a 
non ser por falta de orixinais. 

10.-Amigos dos Muiños terá 
posibilidade d.é difundir os traba-· 
llos sobrance1ros sobre o tema 
deste concur:so. · Asi como todos · 
os direitos da sua reprodución. 

A entrega de prémios farase no 
serán do dra 11 de Xuñó de 1988 
no pobo de Lampaza, á beira dá 

· 1agoa de Antela, Reiriz da Veiga, 
Ourens~. 

GALICIA A PÉ QE FOTO 
,Dias 1 O ao 25 de Febreiro, no Cen
tro Sócio-cultural Daniel Castelao 
de Quintela, de Moaña exposición 
fotográfica "Galicia a pé de foto" 
cedida pola .Universidade Interna~ 
cional Menéndeé y Pelayo (UIMP), 
Organiza a Comisión de Cultura 
Deporte, Ensino e Mocidade do 
~9,~cello de M.oaña. · 

SHERLOc°K HOLMES A TRAVÉS 
DEL Tl~MPO Y DEL ESPACIO, 
Isaac As1mov y otros. Etiqueta Ne-/ 
gra. Júcar. qijón, 1987. 354 páx. 

14 narrac1ons · del sobre/ sob/ 
de/ desde etcétera Sherlock 'Hol

. mes, unha do próprio Ganan Doy
le, as outras de autores como Así-

. mov ou Farmer, .unha beta e intere
s.ante hom.enaxe nos cen anos do 
detective de Baker Street. Case 
sempre son relatos de ficción cien
tífica, e - para min- sobrancean 
dous! pola ~ua irania, polo seu 
perfeito pastiche: "Un estudio en 
Escarlatina" de Farmer e "Un 
cuento de padre", de Lanier, sen 
que .se · r,odan ~squecer outras 
contnbuc10.ns. To~o un ~gasallo 
para o afe1zoado a narrativa poli
cial como á ·ficción científica e se 
~ -ad~mais- tan de Holmes, que 
1mo~ d1cer ... 
LA SANGUINA, por Luisa Futo
ransky. Taifa/Poesía. Taifa Edito-

. rial. Barc~lona, 1987. 72 páx. . . 
A escritora arxentina coñecida 

polo~ seus relatos, entrega agora 
un hvro. de poemas, accésit do 
prémiq ''.C.arlos Ortiz". Sqn 49 poe
mas d1v1d1dos en catre hvros dife
rentes, de temáticva é de forma 
pois vai dunha poesía' íntima a 
unha série de epigramas, pasando 
por unha poesía Cle tipo impresio
nista. Dos epigramas podemos re
coller, entre outros, este~ "MALA 
SANGRE: para/ colmo de males/ 
existe/ la palabra/ rododendro". 
Un livro que non defraudará ao 
amante da poesía, tanto como in
vestigación como da poesía como 
xogo. 
ELS DÉ!JS INACCESSIBLES por 
Miguel Angel Riera. A tot vent nº 
258. Ediciones Proa. Barcelona 
1~87. 180 páx. ' 

Nova novela dun dos máis inte
resantes escritores cataláns de 
arestora. A presente pode ter-se 
como. unha recriación a partir de A 
marte en Venéci?, pe~o na paisaxe 
dunha aldea ma1orguina, uncura e 
o seu alume, non e o do alemán 
tendo en. con~a. ~tamén, que o es~ 
crilor ma1orqt:J1n aprendeu mui ben 
as l~cci~ns de Faulkner pode o lei
tor 1ma>,<mar que a mestura deu un 
produto de calidade pero seri a 
grandeza das outras novelas de 
Riera. Contado sempre demostra 
o maiorquin que é un grande escri
tor e· que sabe o que é facer unha 
novela:- . 
SOMNI DELTA: por Valentí Puig. 
Editorial Planeta. Barcelona, 1987 . . 
174 páx. . . . 

Prémio Ramon Llull de novela 
1 ~87, a presente amostra a que lí- . 
m1tes pode chegar a pedantaria en 
n~r~ativa . O protagonista, locutor e 
critico d~ arte, é un ·desenganado. 
O narrador, omnipotente, vai di-' 
cendo mesmo que os paseantes, · 
que nada teñen a ver na acción Ela 
novela, padecen tal ou cal ·enfermi
dade. Os diálogos, -absurdos. En
fin, P típica novela de quen posuin
do unl)a certa cultura, quer trans
mití-la através da novela e remata 
aborrindo ao leitor. 

[actos · 
CARLOS. O ROZA 

O poeta Carlos Oroza oferecerá un 
r~c!tal p_oético o próximo 11 de Fe.: 
bre1ro, as 20.~0 horas, na Aula de 
Cultura da Ca1~a en Santiago. Pro
xectarase un video acerca da obra 
do autor "Cabalum". Organiza Aula 

,Aberta. · 

1 P.ú.blicai;ións =:J-

Esta, pBgatina editouna ·un. coñeci
. do est~b!e~iryiento de Compostela, 
como 1nic1ativa de galeguizacióri. 
Que cunda o exemplo!!! . 

• .;. l 

Afi~t23 

UNA ESPECIJ: OE VIDA, por 
Graham Greene. Biblioteca deBol
sillo. Seix & Barral. Barcelona 
1987. 188 páx. , 

~' Espécie" de autobiografía do 
grande escritor británico. Unha 
obra exemplar, quer dicer, · uaha 
obra que mostra a maneira de fa
c~r ~~to.biografías: divertida, ame
na, 1rornca, nada compracente e 
éhea de vida. Unha obra que pare
ce unha novela, e· é que Greene 
apl!ca ? sua autobiografía o que 
aplica as suas novelas, ou sexa a 
presente esta feita non con paia
vras, senón con "movimento, cond 
personaxes, 'con acción", vália ·a 
paradoxa. # . 

S~E MANlFEs:rós, DADÁ, por 
Tnstan Tzara. Hiena Editora. Lis-
boa, 1987. 58 páx. - · 

Edición portuguesa · dos mani
festos de Tzara. Un dos textos ca
pita!s da "literatura (¿ ?)" contem
poranea. O sarc?smo, a ·ironía, b 
anti-todo e o ant1doto, a luita con-
tra a "'.ida cara, contra os profeso-
res a literatura e a filosofía, a nega
ción total antiniilista, o optimismo 
do cerebro é da vontade: eis (un 
pouC?o apenas) o que son estes ·¡
marnfestos, lede-os, e despois 
abandonade-os, abandonadJ 
todo, até dada, E, sobretodo o 
pastich~ final autoría do traduior 
,bon tradutor José Miranda Justo.' 

LA . MIRANDA DEL PERSEGUI
DOR, por Marc Behm. i=tiqueta 
Negra. Ed. Júcar. Gijón, 1987. 262 
páx. 995 pta. · · 

Autor de só tres nove.las, ·sehm 
guionista de cine e de tv, canse~. 
gue con esta novela unha obra 
mestra da novela policial, onde o 
perseguidor "O Olla", namora-se 
da perseguida através dos 'anos. 
Esta novela leva o amor "fou" á 

· novela policial, pois ao cabo a 
presente é, apesar dos crirties, 
. un ha novela policial non debería 
aparecer nunca o amor. Unha obra 
de indispensável leitura, ame-se 
ou non o relato policial. 

NO ' DISPAREN SOBRE. ERROL 
FLYNN!, por Stuart ·Kaminsky. Eti
queta Negra. Júcar. Gijón, 1987. 
158 PéÍ?'· 795 pta. 

Kam1nsky, profesor na universi
dade de llhnois, é un autor de no
vela policial nostálxica, as suas 
novelas desenvolven-se. na déca- · 
d!í dos 40 e teñen ·como protago- . 
rnsta a xente como Judy Garland 
Joe Louis, Gary Cooper ou Eleanor 
Rooseveft. A presente, .tal vez a 
mellar .da série, ~ .Errol Flynn.: e os 
seus has de sa1as con supostas 
menores de idade. Divertida a· 
presente novela amasa ás claras 
que tirar m~l_is da liña, quer dicer, . 
escrever ma1s da canta acaba por 
facer destas novelas meros docu
mentos, máis inter~sante~ polo 
que evocan que polo que cantan, 
que se ~en . han acont~ce na pre
sente, s1 acontece na ult1ma·publi
cada por Kaminsky e que vai sobre 
John Wayne. . · 

X.G.G. 

1 anúncioÍ· de balde 1 

Jovem ·pa.rtugués de 23 anos gas
taría intercambiar corresponden

. cia, para fins de amizade e colec
cio~ismó, com jqve11s galegas (es
pecialmente nacionalistas). 
. Francisco Santos 

Pegóes Gare. 
· 2985 Pegóes Velhos. 

Portugal. 

Asociación de Enfermos de Cán
c~o (disider:tes da . medicina tradi
c~onal). Os interesados poden diri
x1rse . a Dolores Gonzalez Davila 
(Presidenta) Alcabre-Sobreira nº 
14, Vigo. . 

Interesados en xogar ao rugby ou 
persoas con expenéncia no oepor
te do balón oval que queiran facer 
unha equipa, chamar ao 43 16 09 
·de Vigo. Perguntar por An?Co. 

En Aarau, na Suiza, un coiectivo 
· de emigraí)tes .estanos á proc¡;¡ra 
.de dotar .á . colectividade galega 
dunha ampla hemeroteca que in
clua xorna1s, revistas, semanários, 
boletins e fólletos. Demandamos· 
· apoios consistentes en envíos de 
balde de canto material se publi-

. que na Galiza ou sobre o pa1s. 
O enderezo é Hemeroteca Gale

ga. 
Scgiebebwerderstrasse, 53. CH-

5000 Aarau. Suíza. 

Unha me~tra de EXB pode dar cla
ses en Vigo. ChalT'ar a<;» teléfono· 
{986) .4~ 99 56 ou dirixirse a Cana
aelo Ba1xo 4-5° _porta·3 

.,. 



Tlc1eas 

Coórdena-las Deputacións provinCiais de ~alicia: 
unha abriga-estatutaria ~ .unha necesidade real 
PABLO GONZALEZ MARIÑAS 

U n lugar común de .tódolos proxec
tos políticos galegas non só nacio-
nalistas, senón mínimamente pro

gresístas, é 9 da necesidade da coorde
nación das De.putaéións Provinciais por . 
.parte da Comunidade Autónoma. Por 

. unha_ serie de razóns histórico--políticas, 
as Deputacióris galegas xerencian _uns im
portantes presupostos e exercen un gran
de número de funcións de xeito case to
talmente independiente verbo do Governo-

. Autónomo. · Evidentemente, esta situación 
non resposta a criterios de racionalidade 
nin de operatividade. 

As Deputacións Ptovinciais _ nacen na 
Galicia do século XIX como instrumento 
do constitucionalismo liberal para a racio
nalización administrativa do estado, frente 
ás .estructuras do antiga rexime. Progresi"" 
vamente, o sen embargo, reveláronse : 
como unha eiva cara a resolución dos 
problemas galegas desde unha óptica 
unitaria do país, como amasaron os pri- . 
meíros pensadores provincialistas e rexio
nalistas. Entre finais do século XIX e prin
dipio do século XX, as estructuras das De
putacións fo ron axustándose. ó novo caci
quismo local de Galicia, perdendo o norte 
renovador que tiveron ínicialmerite. De tó
dolos xeitos, desde entón · xestionan im
portantes recursos adicados fundamental
mente a subveni-los ¡;lastos dos coricellos, 
secularmente insuficientes a nivel . finan- , 
cieiro. 

O Estatuto de Autonomía de 1936, re-
~ dactado desde unha óptica de progreso 

histórico,· prevía a liquidación da burocra
cia provincial en orde á construcción do 
aparello administrativo autonómico, pero 
o alzamento militar frustrou estas pers
pectivas. Na longa noite de pedra do fran-: 
quismo, consolidada a divjsión 'provincial 
en detrimento da proscrita idea global de 
País, as Deputacións seguen a realiza-lo 
seu l~bor de finan~iamentQ municipal bai
xo a estricta v.ixiancia dos Gob~rnadores 
Civís. 

A Constitución do Estado de' 1978, ma
.lia a. discutible · consagración _ da autono
mía provincial, establece sen lugar a dúbi
das a supremacía da Comunidade Autó
noma, supremacía confirmada no naso · 
Estatuto e na lexislación básica estatal so.:. 
bre Réxime Local. ó abeiro -do novo siste
ma xurídico-constitucional; o ámbito com:::. 
petencial .proplo . das Deputacións fica 
sustancialmente limitado a pral da Comu-,.. 
nidade Autónoma que aserñade é titular 

_de potestades de coordenación sobre as 

~~ 
( ~·*·d -----

súas funcións. 
Este marco xurídico de supremacía da 

Comu.nidade Autónoma ·non se fixo ata 
agora · tanxible na realidade galega por 
mor dos intereses políticos das forzas 
conservadoras que gobernaban no Poder 
Autonómico e máis nos Provinciais. As 
Deputacións viñan funcionando en to~al 

descoordenación coa Autonomía rio atin
guente a investimento.s públicos. O gasto 
público das Deputa~ións, no canto de 

Campamento civil 

Titularse pobre 

-··--· --------------------------. 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

O luxo de pedir unha língua' revo-
- lucionária sen tópicos, infere~an-

te, esteticamente inovado,ra, ten· 
·un non sei que de semellante ·con aque
la norma municipal, que recollera Rom
pente, de cobrar ci~cocentas pesetas . 
polo carné de pobre. En que estarian a 
pensar. A representación dunh·a situa
ción desesperada ·non pode ir contra as 
leis da própria representaciór-i. A orde 
que regula a comprensión dUnha men
saxe ten como fundamento a sua abso- · 
luta previsibilidade ou, o que ven senda 
igual, a sua trivialidade. -Daniel Ortega · 
tala cos .voluntários d<;> algodón e dilles 
que "O fusil non é a única maneira de 
defender a revolución. Traballando e · 
cumprindo as metas produtiva_s tamén 
derrotamos a agre~ión norte-america
na". Un pouco máis de papel de fümar 
para non se manchar os dedos coas ·pa
labras e poderia dicer que a agricultura 
de Nicarágua enfrenta dificuldades ·pe
culiares derivadas da atitude belixerante 

. do governo dese grande viciño demó
crata, berce de Abraham ·Lincoln, eido 
_de liberdades por outra parte. Ernesto 

. Cardenal di que se a histdria da humani-
dade fosen vintecatro ·horas, poñamós 
por caso, . "a propriedade privada, as 
clases, a división de ricos e pobres se
rian os derradeiros dez minutos; a 
inxustícia,_ os minutos · do final". Ortega 
e Cardenal decláranse man.ifestamente 

Portada de Barricada, órgano do FSLN 

inovadores da língua da revolución e te
ñen explicado que entre utilizar o dicio
nário para se facer comprender (manter 
a condición de organicidade do sj§tema 
de asúncións) e facer del un livro sagra-

do (proclamalo como livro fundamental 
con castigo de profanación) hai unha di
feréncia. Un dos dirixentes do FMLN 
salvadoreño, Xoaqµin Villalobos explí
cao lucidamente: "E demasiado simplis
ta pensar que un pavo con tanta tradi
ción de loita como o noso vai determi
nar a sua conciéncia e a sua conduta 
frente á guerra só palas complicacións 
que xera a própria loita e non polos fac
tores que determinan as necesidades 
de loita". 

Desde aquí, invitados todos os días a 
perder de visfa as nasas .. causas, hai 
quen se surprende de que o diário dos 
Sandinistas, un dos governos con máis 
poetas e escritores. da história_ da Améri:-

.. ca, se titule Barric;;ada, algo tan pouco 
moderno. Somoza publicara hai anos 
unha invectiva contra Ernesto Cardenal 
.na que distinguía entre o poeta e criador 
e o. político que mete termos como loita 
de _clases na sua poesia. Que isto o di
xese Somoza non está de todo ·mal. 
Peró conceitos como imperialismo, loita 
ae clases,, loita armada, índependéncia 
e revolución e mesmo pavo ou historia 
están metidos nos varredores informati
zados das grandes ' axéncias, nunha
nova forma de censura que se dá a man 
encantada· coa rexouba ilustrada dos 
que· eren que hai que cambiar antes a 
língua da revolución: titulares de pobre , 
por Harvard para escr~ber a história uni-
versal .da infámia. O . 

_ constituir un eficaz mecanismo de reequi~ 
librio territorial, ven de respostar predomi
nantemente a criterios de clientelismo po
lítico. De resultas desta coxuntura, o sis
tema administrativo en Galicia sufre de 
duplicidades innecesarias e perde en xes
tión eficaz e en xusticia redistributiva na 
apricación do gasto . 

O anceio do Proxedo de Lei que ~en 
de se presentar no Parlamento é precisa
mente o de cumpli-la legalidade para evi
tar que as Deputacións sigan a actuar 
pola vía de feito, de costas á política dG 
Góberno Galega. O País esixe que as 
súas institucións democráticas lexítimas 
-Xunta e Parlamento- asuman valente
mente a súa responsabilidade na cons
trucción global do sistema, sen que órga
nos territoriais de representación indirecta 
poidan facerlle abdicar nela. 

A futura Lei, asemade, constituirá un 
vieira eficaz para acadar unha definitiva 
regulación da organización administrativo
territorial de Galicia, que contemple o re
coñecemento das parroquias, comarcas e 
áreas metropolitanas como entidades lo
cais con personalidades xurídica de seu e 
lles atribuía un marco competencia! pro
pio. O esquema de xestión administrativa 
resultante desta nova articulación fará 
progresar sustancialmente o achegamen
to da Administración o cidadán, e a Admi
nistración ó cidadán, e ha contribuir ó es
pallamento da conciencia nacional deste 
País. 

Desde posicións políticas nacionalistas, 
cómpre rexeitar coa maior enerxía os in
tentos que poidan xurdir das propias enti
dades afectadas . en arde á paralización 
c;jeste proceso. A legaliqade, a necesidade 
e a oportunidade política xogan a pral da 
consolidación da posición de supremacía 
das institucións comúns galegas. Pódese 
dicir, sen medo a ser tachado de petulan
cia, que calquera postura política que non 
teña asumida esta idea, vai contra o pro
greso histórico do naso Pobo. O 

~ver ao rego 

's e non sai adiante este convé
nio, non taremos outro". (Ra-
fael Termes, presidente da 

Asociación Española da Banca Pri
vada AEB, ante o referendo da ban
ca). "Non se deberia ter convocado 
a consulta. Os sindicatos fixeron 
algo que non tiñan que facer e agora 
recoñéceno. ( ... ) Se se consideran 
representativos non teñen por que 
referendar o que van facer" (Rafael 
Termes, de novo). "A responsabili
dade do "non" téñena forzas da ex
trema esquerda e da extrema direi
ta" (Dirixente' dun "sindicato maiori
tário" que xunto -coa patronal e o 
sindicato amarelo pediron o "si"). "O 
recurso permanente ao asambleis
mo ( ... ) pon de relevo unha séria 
de.sc;:onfianza a respeito_ dos siste
mas de dernocrácia representativa" 
(editorial dun influínte periódico r.na
dril~ño). 

• _ Polo que se .ve, é moi doado ser 
· demócrata cando se gaña. Onde es

tan agora as chamadas ªº "modelo . 
suizo" de referendos continµados? 

·De ser factíbel tecnicamente., que 
outra causa existe de maior purida
de democrática que a votación di-
recta? · 

Gando ·a democrácia non serve 
para gañar, deseguida afloran os in- ___ iiOl.">.. 

tereses contraditórios disimul9 ~\ Am4 
na sociedade. Seria democrát' 
referendo da Otan se· o perdes 
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