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ANO XI. • 14 DE ABRIL• 1988 

As ordeacións 
sacerdotais na 
Galiza só 
alcanzan o 6°/o 
das do estado . 
En contra dalgun dos dados di .. 
fundidos recentemente, as or
deacións sacercfotais na Galiza 
só alcanzan o 6 por cento das do 
estado. (Galiza conta con algo 
máis do 7 por cento da povoa
ción estatal). En páxinas interio
res desglósanse estes dados, ao 
tempo que se informa do aconte
ci<;:fo na IV Semana de Cristiáns 
Galegas, recentemente celebra
da. 

·A triste e olorosa 
história do 
sub-comisário 
Mariflor 
José Amedo Fouce, como o co
ronel de Garcia Márquez, non ten 
quen lle escreba. Nen tan sequer 
quen o escoite. Amedo é agora 
mesmo a pataca máis quente que 
ten o sistema e, agás as formali
dades do seu avogado Argote, o 
asunto do sub-comisário cheira. 
A vantaxe deste policia "filio do 
corpo" -o seu pai, retiraqo en 
Lugo de onde é natural, chegou 
a comandar unha comisaria- é 
que cara aos seus superiores ta
mén ten as suas bazas que xogar. 

A vida está difícil 
para os 
irlandeses do 
Norte 

A acción de Xibraltar e os acon
tecementos posteriores, valora
dos por médios nor-irlandeses 
como parte dun plan contra os 
republicanos, tiran á luz o gran 
número de enfrentamentos que 
se están a producir na zona e a 
política deseñada polos gover
nos de Londres. 

Primeiros pasos 
no estudo 
sistemático do 

. pensamento 
galego 
A V Semana Galega de Filosofia, 
celebrada en Pontevedra, reuniu 
a 360 congresistas e arredor de 
60 ponentes. Se ben non é doa
do establecer cónclusións o des
tacado das Xornadas é o seu ca
rácter de primeiro elemento no 
estudo sistemático e colect~vo 
do pensamento galega. 

CADA 4 'MINUTOS ... 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11 
' ' 
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Crise en · Sari Marcos e San . Gaetano 

O PSOE pode· cargarse 
a RadiO-Televisi~n galega 

' 
Empresas privadas .viven á contada 'RTVG, 

destitución de_técn¡cds e grave deterioro do 
mater!al, con~rol político encabezado po~ 

Antolin S. Presedo e auséncia de proxectos 
car~cterizan o momento actual de ambos meios
de. comunicación públicos · 

No 3° artiversá rio da sua 
criación a sitt,Jación da 
compañia de Rádio 
Televisión da Galiza e das 
duas sociedades que dela 

· dependen, RTG e TVG, é tan 
grave que contradi todas as 
tendéncias actuais sobre 
televisión. Mentres 
Hollywood s_~ prepara PWª 
receber o.-fi.lme 
"Broadcasting News", onde 
o mundo da televisión é· a 
novidade, cando todos os 
partidos de Catalunya se 

· igualan na sua promesa do 
cu~rto canal (o segundo en 
catalán), a ap·atia dos 
profisionais, a caréncia de 
perspectivas, a · 

. desorganización e as 
corruptelas instálanse nos 
corredores do centro de San 
Marcos. 

O 3° Aniversário da criación da / 
compañia, celebrado cunha festa 
en Ourense o pasado día 8, le
vouse a cabo entre un escándalo 
a voces dentro da própria casa e 
mesmo nos despachos da Xun-

. ta. Case ninguén fala da nova 
programación anunciada, case 
todos coinciden ·en que non se " 

-están a manexar proxectos tele
visivos, o tema de hoxe é o tráfi
co de influéncias a cargo dos ho- . 
mes de Antolin Sánchez Prese
do, Conselleiro de Ordenación 
do Territorio e baixo cuxa tutela 
están a maioria dos responsá
beis principais da Rádio e Tv au
tonómicos (ver páxina 4). 

A aüditoria anunciada pola 
Xunta para todas as empresas 
nas que participa teriSt moito que 
'dicer sobre a RTVG. A parte está 
'ª tendéncia á privatización . pro
gresiva do ente púb.lico. 

Unha porción significatiya dos 
gastos da TVG comezou a desli
zarse, especialmente ~r:io último 
ano, cara a .empresas exteriores. 
Venre_s Show é, o máis caro: de 
catro a cinco millóns custa cada 
programa; . o . beneficiado polo. . 
aluguer é a sala Nova Olimpia de -
Vigo . . O "Plató 1000", alugado 
por TVG ao. .t.amén proprietário 
do Ho,tel Araguaney de Compos
tela custa 26 millóns por ano. As 
fei:;ta§ da TV, ás q1Je .os directi:
vos,de San Marcos son tan afee- -
tos, derivan igualmente unha bo~ 
parte do presuposto: o espE?cial 
"Berwido 88", ·por exemplo, su-

. puxo uns ingresos de.entre 7 e 8 
millóns para o Hotel Finisterre de 
A Coruña. A factura da cea al
canzóu o millón e médio de pe
setas,_ ainda que nqn se desglo:- · 
sou o número,de comerisais, nen 
o contido do menu nas contas 
apresentadas. . 

ALFONSO EYRÉ - G. LUCA DE TENA - M. VEIGA 

res beneficiáíios de programas 
como '_'Venres Show:', tamén .co
ñecido como a "Tele-privada -de 
Xerardo" en referéncia ao ex di
rector de Rádio Nora.este e ac
tual director da TVG. Até os ní
veis inferiores .repercuté a situa
ción, de tal maneira que entre os 
traballadores adoita a J?erguntar-

se: 'Ti es de Venres Show ou de 
San Marcos?" Os que fan o seu · 
traballo na Olimpia saen a fin de 
mes por· \.Jn salário que pode do-

. brar aos aa casa. 
O ·étesprazámento dos . gastos 

fóra do centro arrédaos cada vez 
máis dos organismos de control 
instituídos pola própria tv. O ser-

vício de compras interv~n cada 
vez menos nos critérios sobre as 
compras realizadas, limitándose 
a pasar notas a administración 
dos gastos que se xeran. 

Como parte deste impulso 
pola privatización hai que consi
perar o aumento progresivo da 
participación dos intereses das 

· l;JNHA FALSIFICACIÓN 
· A criación da RTVG desp_ertou esperan-·· sa. Parecía todo isto coerente· coa id~o-
. zas, tanto pola sua enorme po_tencialf;... ! loxia dos governos conservadores e 
dade de cara á normalización do idioma clientelistas anteriores, pero a actual 
·pátrio ·como polo séu carácter .de alter- , " X unta da Gal iza está moi· lonxe de modi
nativa ao conve'ncionalismo das catro :..... . ficar o estrago de cart9s públicos que 
grandes cadeas de rádio e. da TVE. A · penefíciar:i_ a empresas infor.mativas e 
própria radicación ·das emisoras a insti- - comerciais privadas. A Compañía re-

- tuir" segundo o artículo 34 do Estatuto núncia a ?e dotar .qe meios· ou .Jimita.a 
-de Autonomía, conferíallés o c'arácter . extremos ridículo·s o ori:amento_;para a 
·histórico de primeiras emprésa?. de .rá- -. ;, produción · própria, pero compórtas~ 
dio-difusión non .,delegadas nen sucúr- c'omo un novo rico cando.~se trata de 
salizadas. Con tres anos de vida, a contratar con terceiros. Venres Show é 
CRTVG mantén ·nünha extensa audién- ' uri destes casos de aluguer de yantaxe, 
cía bo&parte deste crédito inicial apesar sen nengun xénero de xusttficación. 
dunha administración arbitrária, capri- Esta esqúizpfréni.a de administrador po-
chosa e escand~losa, dos prexuícios bre de portas adentro e -de emprésário 
ideolóxicos e a prepoténcia patrimonial rumboso para os de fóra, é tamé_n reali-
exercidos polo póder político contra a dade·na dirección 'de compra de progra-

Tino Viz 
empresas xornalísticas privadas 
dentro da RTVG. La Voz de Ga/i
cia, que promovera unha campa
ña contra a RTVG no seu primei
ro exercício, siléncia totalmente 
as suas críticas. Non é raro se se 
ten conta que o diário coruñés 
resérvase mediante Video Voz a 
información da província da Co-

Outra das especificidades da 
TVG é o pago en metálico a moi
tos dos artistas invitados. Unha 
cantidade de médio millón de 
pesetas, por exemplo, pode ser 
eritregadq en man sen libramen- . 
to ,. nen factura. 'Métodos que po
'sibilitan as dúbidas sobre a mo
ralidade dos protagonistas·. Os 
intermedlários · son ási os maio-

. :·::::::-:::::e::::,:::: 

ins~itución ·e do insistente cerco bilin- m·as, que paga sen discusión précios pe 
güísta que renúncia coas palabras pero escándalo cando é o cáso de latas co 
non ·cos feítos a abrir portas· na definí- carimbo· dos Estados Unidos e d~spa-

telismo e o sentido da propriedade da 
c.lase política teñen estrag~do demsia
das ilusións e anceios aprazados de tr~
ballar nun meio máis a salvo de arbitra
r:iedades familiares - ou empresariais 
como para . que se poda silenciar hesle 
terceiro al')iversário. Se 'grande era a es
peranza despertada entre a audiéncia, 
non era menor a confianza que moitos 
profisionais entregaban á r'náis impor- . 
tante novidade do mercado de traballo 
da información da Galiza ·en moitos 
anos. A tiránia-dunha dirección domina
da e clientelista é unha frustración per:-. 
manente de tantos traballadores da in ... 
fo'rmación aos que·permitel) seren mgg
nrnc:;os por un día (a mellor cobertura do 
acidente ,do. Casan, por exemplo) e cen- . 
suran de feito o resto do ano. ·A nosa 
información pública . está presionada, 
anda sen búsula, non arranca nen se fai 
respeitar. É esta unha grave irresponsa
bilidade do governo, das baronías do 
PSOE, qos éargo,s d!xitados e incompe- .-

::11: 

c.ión idiomática da.CRTVG, a súa razón / cha cqn ar.rogáncia aos pródutores ga-
fundational máis clara. legos que. queren correr · a aventura de 

· - oferecer os seus produtos ás empresas 
O Caos ·económico non é só .. produto de difusión institucionais. 

da ineptitude dos dirixentes. A CRTVG
serve intereses priyados e estalles .sumí- No panorama da ir;iformaci9n, odien-

. tentes. E unha falsificadón dun servício 
público e · polo tanto un ha falsificación 
da democráci~. D 

-. 



• 

-, 

-. 

ESTA·SEMANA ANOSATEIUlA 3 
~~~~~~~~~~~/;---~~--.,.--~~~~---'~ ~~~~~~~~~~~~~~Nº_33_7_-1_4_AB_R_~_DE_1_98_8~ 

Unha engranaxe que coloca .á 
entidade nuriha fola carreira de 
despropósitos .. TvG e Rádio ca
recen de arquivos de d.ocumén
tación. As titas pode encontralas ·Os un visitante polos recantos de. 

, calquer sala ou enriba dun armá-
1 NTER MEDIAR l OS rio. Esta é a causa da auséncia 
-SON OS MAIORES de imaxes .de arquivo: resulta: 

, máis doado rodar que local.izar o 
BENEFICIARIOS DE material xa utilizado. Os custos 
PROGRAMAS que isto supón · son mahifestos, 

COMO "VEN RES .. dado que unha televisión, aos · · 
catro ou cinco aP\os de funciona-

SHOW", TAMÉ-N~-- mento, debe contar xa ·cunha 
- ..... - • ampla base de imaxe? que lle ' 
CONECIDO COMO permite cobrir espácios ou reuti-
A "TELE-PRIVADA lizár en programas de recheo. 

DE XERARDO" 

ruña asi como a produción -de 
vários pro,gramas. Motivos se
mellantes poderian explicar o si
léncio informativo doutros xor
nais. 

Dietas e pluses 

O Consello de Administración da 
Compañia, composto habitual
mer1te por 12 persoas, cobrou 
máis dietas -soldo aparte- nos 
anos 86 e 87 que todos os traba
lladores da compañia -unhas 
60 ou 70 persoas. Pero as cues
tións salariais xa deron á equipa 
directiva máis dunha dor de ca
beza: segundo acta da Inspec
ción pe Traballo de A Coruña, na 
TVG realízanse horas extras que 
se pagan, non baixo ese concei
to, senón co de "pluses1

', un 
fraude ao erário público, habitual 
na empresa privada, .pero que 
surprende ainda máis nun orga
nismo institucional. 

Caen a~ torres e caen os 
técnicos 

Unha auditoria sobre aspectos 
organizativos, que ainda non tivo 
aplicación, custou 19 millóns de 
pesetas, máis que o mantimento 
de toda a rede de tv e rádio ao 
longo do 87. Precisamente esta 
rede encóntrase nunha situación 
de franco deterioro. Tres torres, 
as da Cañiza, Noia e Cedeira, 
cairon nun ano. O vendaval de 
Outubro do 87 impediú que tv 
emitise durante un dia inteiro. Si
tuacións difíceis de explicar se 
non se contase con que non se 
atenden os servícios de manti
mento, nen se fan plantexamen
tos de reserva. O equipamento 
técnico está a utilizarse por riba 
das suas posibilidades, o que dá 
lugar a un deterioro que pode 
conducir en pouco tempo á ne
cesidade de renovar cómpleta
mente unhas equipas mercadas 
hai tres anos. 

Unha situación de por si incrí
bel á que hai que engadir o des
pido de técnicos dos últimos me
ses. Aí están os casos de Enri
que Jiménez, xefe do servicio de 
mantimento, auto-despedido 
cando lle f oi colocado como su
perior António Pose, afillado de 
Abílio Bernaldo de Quirós e 
home con experiéncia en xestión 
-ex xerente da controvertida 
lmaxe. Ga~ega- pero con es9a
sos coñecimentos técnicos. 

1 

António Xoubanova, enxeñeiro 
· superior de telecomunicacións e 

xefe do servício de proceso de 
dados, abandoou ·tamén RTVG 
ao considerar que non eran tidos 
en canta os seus cometidos. An
tonío lores, . xefe dos servícios 
técnieos da rádio, foi cesado sen 
explicacións nen sausa xustific.a.,. 
da. Por último Xavier Alcalá, su- · 
pervisor, técnico do conxunto da 
compañia e director da asesoria 
técn.ica resultou tamén cesado 
sen causa profisional coñecida: 
baixo o argumento de "perda de 
confianza". 

Programación 

A criación dunha sección titulada 
Versión Orixinal serviu para non 
dobrar os filmes en español. A.. 
posibilidade de subtitulalas tro
peza co inconveniente de que as 
duas empresas que se ocupán 
destes traballos na Galiza non 
dispoñen dunha máquina de oito 
millóns de pesetas de custo. A 
chegada do ex contábel ae TVE 
e do novo director de TVG, inícia 
tamén unha atitude distinta de 
cara aos entrevistados que se 
expresan en español: a simples 
adverténcia de que un invitado 
non é galega falante, dispón ime
diatamente ao locutor para se 
adaptará sua língua. 

A vixiláncia da publicidade en
coberta reláxase progresivamen
te dacordo con estes princípios 
que persegueh a entrada de pu
blicidade e de rendas por alu
guer de espácios. O ob~eptivo 
defínese como racionaliqade do 
meio. Nun- dia de máxima au
diéncia como Venres Santo, ás 
nove e média da noite, a televi
sión transmite uR- video do can- · 
tante Xosé Luís Perales regalado 
pola equipa de imaxe da sua 
casa discográfica. Un apresenta- . 
dar dun programa despídese er
guendo a sua copa e comuni
cándolle en complicidade ao es
pectador que está a brindar 
"cunha copa dé DYC". O Conse
llo de Administración da Compa
ñia aprobou en Outubro de 1985 
unhas Normas Reguladoras para 
a Emisión da P'ublicidade que 
proiben inequivocamente a pu
blicidade encoberta e en particu
lar o recurso á publicidade subli
minal. 

As películas de produción ex
tranxeira dobradas seguen a 
ocupar máis do 52 ROr cen da 
programación total. Pero na 
compra deste material non inter
ven directamente a televisión. En 
moitos casos son as opinións da 
televisión catalana e basca as 
que condicionaron na ·compra 
conxunta de material a eleición 
de determinados títulos, que ain
da que podian estar plenamente 
xustificados para aquelas duas 
nacionalidades carecian en moi
tos casos de interese para o pú
blico gatego. O 

0 DETERIORO DO 
EQUIPAMENTO · 
TÉCNICO PODE . 
CONDUCIR EN 
POUCO TEMPO Á
NECESIDADE DE 
RENOVAR 
COMPLETAMENTE 
UNHAS EQUIPAS 
MERCADAS HAI 
TRES ANOS 

RTG:t a· esperanza 
pervertida 
A necesidad.e que Galiza tiña dunha rádio própria e de ampla cobertura, os éxitos rion 
poucas veces conseguidos grácias ao esforzo dalguns profisionais e a receptividade 
demostrada cara a esa emisora puntual, non lócalista pero atenta a cada suc:;eso .qe 
interese sofreron, como lle sucedeu á tv, os nubarróns dos cámbios contínuos de rumo 
e consignas que levaron á improvisación. Igualmente a primacia da adscrición · 
i~eolóxica sobre a profisionalidade destrue calquer ánimo de proxectá. Con Barreiro e 
sen el, e agora con Sánchez Presedo, a vtda na RT.G converteuse nün contínuo sortear, · 
nun perpétuo malabarismo C_élda dia menos dGado: "os socialistas controlan mellar". 

Con Barreir6 Rivas .no gqverno 
e X.L. Blanco -na primeira . di
rección da RTG. quedou a me
.rriória dunha etapa populista: e 
o tempo de Ana Kiro, . as ban
das, a sucesión de disco gale
go-disco españpl1 as intermi
nábeis reportaxes. costumistas. 
A posibilidade-de definir unha 
rádjo galega no límite ideolóxi
co do governo de Alianza Po
pular sacrificouse en gran me
dida a un'ha campaña gratuita 
polo nacionalismo . menos. 
comprometido, nunha resu
rrección de apoliticismo folclo
rista das lrmandades da Fala 
de Ourense ·nos anos 20. 

Xerardo -- Rodríguez . entrou 
pola fiestra de San Gaetano 
cun ar reñovador e. moderñiño 
que reemprazaba . as -gaitas 
polo rock, o ánxelus pola ·an
daina .e os .procedimentos tra
dlcionais e ambulató,ri'os polo · . 
globo, a ayioneta e as cone
xiórls en directo. Rodríguez 

. chegaba tamén dá man de Ba
rreiro Rivas (valedor nos ple
nos de governo de importantes . 
subvencións para Rádio No- ~-
roeste, que aqu_el dirixia cuñ 1-- · • · · 

forte acento anti-pso.e). O su- cho Rodríguez. As crónicas do . 
cesor de Blarico predicaba a seu nomeamento , fala~an dun 
conyersión de A- Nosa Rádio profisional da c~sa porque, 
na 'Rádio· Nacional da Gak?a, · etedivamente, chegara á RTG 
ao que non se 11~ pode negar · un mes antes. Nen os· máis. op-
categoria de propósito ainda timistas entre os traballadores 
que no interior o poder deixase da Rádio, concebiari esperan- -
claramente sinalado o límite do zas de cámbio. E, contado, 
adxectivo nacional. A reprodu- · respirábase un certo ar de ex-
ción das consignas. ·da Xunta pectación por ver cal era a pti-
convértese neste tempo nun tude do récén- chegado. E ·o . 
hábitO con duración abondo momento que · aproveita o di-
para desmobilizar moitas in- rector para emprender unha 
quedanzas e ·obxectivos profi- campaña de limpeza; destitu-
sionais dos comezos da rádio cións, sancións e represálias 
pública. A sómbra da moción profisionáis que· se c~mpren 
de censura poténcia o sentido sistematicamente nos últimos 
da supervivéncia ou o oportu- cinco meses. Primeiro, Alícia 
nismo máis descarado de .moi- Buyo como xefa de informati-
tas xerarquias intermédias. -- yos; despois· o xefe de manti-

t . . . mento técnico António Lor~s. 
O PSOE pnn~1p1aba o seu Seguirán senflas . sancións de 

lento pero seguro desembar- Sl'.lspensión de emprego e sql-
~o. O que daquela des~mpe- do a dous traballadores por . 
naba o cargo ~e voce1ro .de desobediéncia e irrespeituosi- . 
prensa do partido de Fehpe 
González na 6aliza, António dade. 
Lodeiro, colocaba os seus 
pións nos informativos da rá
dio da Xunta. · O seu paso re
salto polos . corredores de San 
-Caetano facia pensar nunha 
persoa que circula polo lo~al 
do partido ou da sua própria · 
casa: Tal coma hoxe. 

Limpez~ obediente __ 

Como xefe de informativos 
. noméase a Roberto · Cid, a fin 
ás teses socialistas e en boas 
relacións con António Lodeiro, 

· que ocupa xa a xefatura de 
Prensa de Sánchez Presedo. 
António Lodeiro campa na 
casa como na sua veiga · e 
mesmo ignora a proibición uni
versal ·a todas as emisoras de 
retirar discos da discoteca; 
neste caso do minguado fondo 
da RTG. 

No entanto, un coñe.cido profi
sional de tendéncia pro-PSOE 
·deixaba a · Rádio e ascendía a 
dirixir os, informativos da TVG. 
Á sua vez, Xerardo Rodríguez 
replicaba o salto do seu prede
cesor Blanco Campaña-"" e sal- · 

Poucos son xa os apartados 
de pr()gramación que escapán 
a marc.axe do PSOE: Un profi
sional do programa Esta Mañá 
(primeiro magazine que se fai 
nunha rádio galega) é suQsti
tuido e devolto a informativos. 
Substitúeo un' xornaíista coñe:.. 

. taba 'á dirección da TV. O arie.:
te de Alianza Popular contra o · 
PSOE dos tempos tan ben pa
gos de Rádio Noroeste muda-

. ba eo ariete do PSOE contra 
· · Alianza Popular; cun. salá.rio 

tampouco despreciábel. 
O sucesor d~ X. '. Rodríguez 

á frente da Rádio chámase Na-

· cido pola sua Identificación 'Co 
PSOE. Finalmente, norríéase a 
Carlos Alberto Rodríguez para 
a dirección de programas. 
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Len!itude desesperante. 
Entre. peza e peza déste baile 
de pastos clave, o desenvolvi
mento· do proxecto material da 
rádio galega avanza cunha len

. titude desesperante. Non se 
· sabe por que razóns na Coru
ña non existe máis ca un co
rresponsal deportivo rnentres· 
en Vigo c;;onta cunha pequena 
delegación con tres persoas. 
Parece claro que a constrUción 
da rádio institucional non é 
eleitoralmente vendíbel, encé
rra dificuldades de dirección 
pe;> lítica e ten, por outra banda, · 
unha audiéncia ampla que non · 
permite a sua , fácil desapari
ción. 

A actual dirección ·á sombra· 
do PSOE debuxa para a rádib 
institucional un futuro de festas· 
de rádio, vod.as comunitárias, 
costumismo, auto-turismó, fei
ras gastronómicas e segui
mento dos congresqs socialis
tas. A recuperación cultural 
considérase realizada pola_ 
própria existencia de orzamen
tb para Educación e Cultura. 
Non existen· conflitos na socie
dade . galega nen é preciso 
educar e formar para que as 
contradicións e · tensións da 
sociedade se poda resolver. 
Non existen os grupos minori
táriós e ·subversivos (ADEGA, 
CXTG, INTG, funcionários en 

- folga etc.). CJs esforzos de rnoi
tos dos seus traballadores por 
facer unha rádio digna, actuaJ 
e galega son causas secundá
rias. Abondará lembrar que 
máis da metade do cadro de 
persoal da Rádio fala caste11a
no . habitualmente no f:?íóprio 
lugar de traballo. A Dirección 
tampouco entra nestas c.ues
tións xa que nunca se ti.va en 
eonta o critério idiomático para 
seleccionar, escqller ou poten
ciar calquer tipo de· actividade. 

· de rádio. O 
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Organ~grama -(político) 
.. _da RTVG 

O máis relevante da actual direc
tiva é a sua permanéncia tras o 
cámbio político. O pacto entre 
conservadores · designados en 
tempos d.e AP e cargos aotuais 
afins ao PSOE é unha das expli- · 

· caciéns máis convincentes_ 
En todo caso non existé dúbi

da sobre a persoa que hoxe se 
situa por riba do qrganigrama de 
control da .RlVG: Antolín Sán
chez Presedo, Conselleiro de 
Ordehación do T erritório; secre
tário xeral do PSOE-galego e re
colector de poder através da 
compañia. Os seus principios va
ledores no Consello de Adminis-

. tración son dous dos membros 
en representación deste partido: 
Manuel Salgueiro Tizón (aspi
rante a director xeral) e Enrique 
López ·saco. Ambos, xunto cos 
demais membros d.o Consello, 
reúnense nun casón prefabrica
do ·existente detrás do edifício de 
lVG en San Marcos e que todos 
coñecen co televisivo nome de 
"La Casa de la Prad,era". 

Da equipa de confianza forma 
tamén parte .Mariano Martín, , 
director de Persoal da Compañia. 
e exdireétivo de Side,gasa e dun-· 
ha empresa latinoamericana, 
home no seu dia sim-patizante_de 
F/N e actual asistente aos cursós 
da U_GT. 

Os dous ~Ro~ríguez, Nacho e 
Xerardo son os directores da rá
dio e da tv. Pero os post9s con
·trolados por Presedo alcanzan .. 
tamén á · xefa de persoal da lVG, 
Maria Velázquez, membro. de 
UGT, sector -non por casuali
dade- Antolin, Carlos Alberto 
Rodríguez, xefe de programa
ción -da RTG e os xefes de infor
mativos da rádio, Roberto Cid e 
de TVG, Pedro Rebalderia 
·(PSOE). 

· António Lodeiro, xefe de pren'
sa de Presedo exerce ademais · 
. de axudante de carl)po en RlV~ . 
capaz de sentarse no despacho 
do director da rádio e de chamar 
a atención polos interiores do 
edificio aos traballadores consi
derados desafectos· ao actual es
tado de causas. 

O control político, amén de 
provoc~r a inquietude continua
da entre o.persoal de ambas so
ciedades é o causante da ·actual 
perda ·de rumo e caréncia · abso
luta dun programa de- traballo 
que esté a preocupar en grau 
sumo a todos os profisionaLs. O 
momento pr~sente da RlVG po
deria caracterizarse precisamen.,. 
te por ser o ponto onde compre 
definir o camiño da profesiona~i
zación ou da perda de credibili
dad.e e audiéncia. o 

Aq·ueles tempos 
d·a Escrava· ·1saura _ 
A lembrania dos prrimeiros me
ses da RTVG é un lúgar comun 
entre os profisionais do ente-pú
blico galega. Por entre o volunta
rismo e a improvisación, brillaba 
o traballo criativo, realizado con 
éscasos meios, e a ~lusión de es
tar a dar uns primeiros pasos 
históricos. Apesar· de éaréncias 
materiais,_ de estrutura organiza
tiva e de rf:tgulamento, a audién
cia da lVG superaba a pouco da 
sua fund_ación ao segundo canal 
español. A liña· populista logra 
sucesos históricos como o da 
série A escrava lsaura que era tá
mén seguida ao outro lado . da · 
fronteira galega, en Portugal e . 
Astúrias. Nestes primeiro meses 
normalí~ase a imaxe das perso
naxes de sé~ies famosas · que se · 
expresan coloquialmente en ga-
lega. · · 

Con todo e a enorme dispari
dad.e de aceritos, e de .calidades 
de tradución, dirección e inter-

. pretación de voces, sértes cóma 
Carson alcanzan amplo recoñé- ' 
cimento. Da man de Miguel Anxo 
Fernández, a TVG convértese no 

· cine-clube por antor10másia con 
didácticas ~xplicacións sobre .as 
formas de expresión · Ginemato
gráfica. Esta primeira xetra, mar-

. cada polo populismo, alcanzp. o 
seu teito coa· dirección de Xosé 
Luis Blanco. A galeguización do . 
meio é absoluta e mesmo as opi-

. ·nións en español apreséntanse 
dobradas, coa-voz orixinal en se-

gundo plano. No entanto redúce
se o orzamento, empézase a 
emitir 82 horas semanais. As ca
réncias da estrutura de distribu- -
ción tan da · TVG unha emisora 
con audiéncia insólita que paga 
por receber a imaxe: quer insta
lando antenas correctoras de 
forma· co'munitária, quer solici
tando· dos podere·s públicos a 
instalción dun repetidos como O· 
que lle pediran a Fraga .lriparne 
en Ribadeo. · 

Só na etapa de Abílio Bernaldo • 
de . Quirós, asi que se proclama 
o governo constituído · despois 
da moción de censura, fálase ou
travolta de bilingü ísmo. Actual
mente, a TVG tala máis español 
que nunca: tanto nos telexornais · 
como nos programas · Venres 
Show (o galego é so -unha ané
dota entre os invitados de · tora), 
O veciño do Xoves, a pel~cula de 
versión orixinal, etc. 

__. Da primeira etapa cómpre des
tacar tamén . a obstaculización . 

. que ·lVE pratica contra TVG ao 
lle negar a utilización esporádica 
dos . enlaces. Galiza non pode 
pertencer á Unión Éuropea de 
Radiodifusión porque llo impe
den os próprios representantes 
españois naquel organismo. Nos 
primeiros ·momentos 'de emisión, · 
tanto a Rádio como a Televisión 
padece-ron ' interferéncias delibe
radas de TVE e emisoras de rá
_dio do Estado. -

Abílio Bernaldo ·de Quirós 
· 'A min niriguén ·me pediu ·que dimitise' . 
Abílio Bernaldo oe Quirós, 
director xeral da 
Compañia de Hádio
Televisión de Galici.a, 
home provinte da empresa 
privad~, ocupa o seu 
cárrego desde a etapa de 
Fernández Albor comó 

· presidente da Xurita. 
-.:.como explica vostede a 

permanéncia da equip~ direc
tiva . da RTVG · despois do 
cámbio habido no goberno? 

-A dirección xeral de· RlVG 
está suxeita a unha lei do 84, 
de criación da ·· Compañia, e 
oesta lei artéllanse unha série 
_de instrumentos·· através dos · 
qué o lexislador penso que in
tentóu poñer a tv . a cuberto 

- dos vaivéns poi íticos. Esta lei 
establece sobre o director xe- · 
ral que o seu_ mandato coinci
di~á coa lexislatura do parla
mento de Galiza na que foi nó
meado. ~xiste tamén a· posibi
lidade de cese por vontade 
própria. Pero teño este com
promiso que detivo a posibel 
tentación de dimitir. Non hai 
outra razón e o_caso é que nin
guér:¡ rf\e pediu que ma.rchara; 
Todo o que houbo na prensa 
foron- elucubracións. 

-Non sabe nada logo so
.bre o interés dalgun membro 
do -PSOE por ocupar o seu 
pasto? . , -

·-Son especulacións: A min 
ningu.én me . dixo que· deixase 
o cárrego, ao confrário. 

-E- non houbo un if'.ltento 
de dimisión pala sua parte no 
mes. de Novembro? 

Non, o que pasa é que eu 
ando nunha espécie d.e dicoto
mia na que por unha banda se
riame como xa pensar en que 
.me vai toca·r a miña idade de 

tento ·Óe dimisión. 
-E desde a sua experién

cia empresarial, como ve as 
irregularidades de tipo econó
mico que se teñen manifesta-
do na compañia e o control 
máis directamente político 
por membro.s do PSOE? 

-Non é certo. Aqui ternos 
un Consello de Administración 
no quH están representados os 
principais.. partidos. En canto 
aos aspectos económicos a lei 
prevé que as nasas cantas es
tán sempre baixo o control do 
tribunal de cantas. É certo que 
o Tribunal de cantas de Galiza 
ainda non existe, de forma que 
o que fixo a lVG no ano 85 foi 
encarregar a unha empresa ex
terna unha auditoria. No · 86 a 
Intervención Xeral da Xunta 
comunicounos a intención de 
facer duas auditorias. No ano 
88 esperamos ter outra audito
ria encarregada tamén pola In
tervención Xer'al. Agora a Xun
ta anunciou auditorias en to
das ás empresas públicas, 
pero tv é a única que as ten 
feito xa. O único que existe na 
TV son desfases no presupos
to, pero non irregularidades, se 
as houbese estarian xa no xul-

. xubilación en Outubro próxi
mo. Pudo haber comentários 
de desexo, pero nunca un in-

-· gado de garda. 
-Pero hai graves proble-

mas técnicos de mantenimen-

to por exemplo? 
-Eu non sei de onde saen 

esas causas .. Aqui ternos un 
departamento de inxenieria na 
entrepla'nta que ten un servício 
de mantimento que depende : 
do director de produción ... 

-Pero hai deficiéncias im
portantes? 

.-Que eu · saiba non. Se as 
houbese xa se terian reflexado. 
O que si está previsto é unha 
ampliación da plantilla de man-

- tenimento, entre outras cousas 
debido ao aumento da produc
ción própria. que esixe máis 
medios, o aumento das torres 
etc .. 

Por . outra parte é moi difícil 
conseguir técnicos en electró
nica, que son moi cotizados, 
sen unh'a praza fixa. 

-Pero como se explica an
tón que houbese despidos ou 
ceses de técnicos que esta
ban a prestar os seus serví
cios a tv.? 

-Houbo o caso dalgun téc
nico ao que lle ofereceron un 
pasto de traballo mellar remu
nerado. Pero despidos non 
houbo absolutamente ningun. 

-E a respeito da privatiza
ción de. certas facetas de tv, 
non cree que isto desvirtua o 
proxecto público? 

-Hai necesidades que cu
brir para as que RlVG non ten 
medios e entón hai que pagar 
alugueres. Unidades móbeis, 
estudos de determinado tama
ño... . 

-Pero se as empresas pri
vadas alugan iso, é porque 
lles resulta rendábel. Porque 
non é rendábel para tv? 

-Un organismo público 
pode ver rendábel unha cousa 
e non ter o presuposto nece
sário, pode ter outras priorida
des. Ademais xa sabemos a 
complexidade do mecanismo 
de aprobaéión dun presuposto 
na Xunta. O 

A PRIVATIZACIÓN DA TELEVISIÓN PÚBLICA 
EMILIO PRADO 

Unha tendéncia comercial asoballadora está éi tadamente coa imprescindíbel emisión de calida
penetrar. todo b sector televisivo europeu,' froito de que reclamaría a función social que lles foi re
da reubicación dos médiós no novo ecosistema comendada. 
comunicativo que se está a configurar coa im-

. plantación das novas tecnoloxias. Os. adiantos 
tecnolóxicos e a dominante ideolóxica do libre 
mercado están dinamitando os derradeiros res
qu ícios do monopólio televisivo. 

Certo que non deben converterse en televi
sións antropoló><lcas, pero desde a modernidade 
tamén se pode potenciar a conservación da iden
tidade axeitada aos tempos. O absurdo de che
gar a unha maximación de audiéncia non é un 
obxectivo en si mesmo, é unha necesidad.e de 
criar un público potencial, o máis amplo posíbel , 
ao que facer chegar os programas que máis es
pecificamente respondan ao mandado imperativo 
que ~ntes citamos. · 

Da maf:i .da privatización a televisión aposta 
pola espectacularidade e o entretimento, e no 
marco de competitividad.e que impón a privatiza
ción a aposta dos programadores vólcase no en
tretimento en perxuício de outros contidos. Se
gundo suliña un estudó feito por Horizoñs Media 
lnternational sobre as programacións europeas, Repasando as programacións das televisións 
amós~se unha tendénci.a das cadeas privadas a . que emiten hoxe desde o território do Estado es
facer unha programación máis divertida. Esto non pañol, tírase a conclusióD de que na loita pola 
é ·de estranar e entra dentro do que .se podía consecuión da máxima aadiéncia, están perden
a§ardar. Máis preocupante resulta comprobar _ do todas as señas de identidad~ que caracteriza
que esta situación afecta tamén as televisións .· ran un dia os obxectivos da televisión ·pública, 
públicas dos países- que ainda non dispoñen de baseados na rendabilidade social do méQio e non 
televisión privada, segundo revela tamén o- estu- . na sua rendabilidade económica. Esta comercia
do .. lse é' caso do Estado español que mostra á · lización a programaqión agacha outra privatiza
perfeición a tendéncia xeral. A TVE obsesionada ción máis. alarmante, a que s_upón o enqui~ta
por cobrir todos os eidos de competéncia coas . mento de grupos políticos governantes en cada 
hipotéticas tele.visióñs privadas, que están sern-· ámbito, nas suas correspondentes televisións. 
p-re chegando , comercjaliza a sua programación Quist~s que nón se deron extirpado cos cámbios 
deica níveis non ·· doados de ·superar, COIT\O se de governo, ameazan con converter as televi

·~uixese converterse nun "lat:>oratórip" de ensaios sións en carpos cancerosos incapaces de res-· 
- da programación que porán en antena as cadeas · postar aó reto do futuro, e alon?<an toda esperan-
pr1vadas. ·za de dispór algun. dia ·dunhas televisóns públicas 

As felevisións autonómicas, que nacen ¿0 q~.e s_en renuncia~ á p~n~tración pensen nas ~~
mandado operiitivo ·de ser instrumentos c;fe nor- d1enc1as en termos soc1a1s·e non en termrn~_ poltt1-
malización cultural e política eco.deber prioritário cos. D 
de resgatar as línguas das suas comunidades, 

t t ' d 1 d · Emilio Prado é. director do Departamento de Comunicación Au-
op an amen por un mo e o e television de pe- diovisual, Publicidade e Documentación da Faculdade de Cién-
netración rápida, que non .sempre misturan axei- cjas da Información (Bárcelona) 
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GALIZA POLTTICA 

O PSG-EG estarla 
disposto a acollelos 
individualmente 

Os galeguistas 
d·o PSOE 

. afirman que non 
abandonarán 9 
partido 

Ceferino Díaz, líder do sector 
auto-denominado como gale
guista dentro do PSOE, oon pen
sa "baixo nengun conceito" 
abandonar o PSOE no caso de 
que as suas teses saisen· derro
tadas no Congreso de A T oxa 
"porque estas ideas non son 
algo conxuntural, senón algo fir
me polo que hai que seguir loi
tando". Móstrase contrário ás 
opinións do PSG-EG que afirman 
que no seo do PSOE "non poden 
existir nen galeguistas nen nacio
nalistas" e que estes militantes 
do PSOE terán que se ir do do 
partido "unha vez que está de
mostrada a inutilidade da sua 
pretensión, nunha organización 
marcada polos seguidismos e 
sumisión ás teses máis centralis
tas" . 

"lso son estratéxias de expan
sión do señor Nogueira", mani
festa Ceferíno Díaz, "se por sair 
derrotadas as miñas teses gale
guistas abandonase o PSOE, xa 

_non teria porque existir tampou
co o nacionalismo pois foi repeti
damente derrotado nas fumas. 
Nós decidimos loitar desde den
tro dun partido estatal despois 
de 1-978, cando ' abandonei o 
PSG, porque non tiña sentido se
guir traballando desde unha ópti
ca exclusivamente galega, cando 
unha parte dos problemas da 
Galiza se estaban discutindo 
desde outra óptica". 

"Estamos nun longo proceso, 
segue a dicer, no que as nasas 
teses vanse impondo en moitos 
campos de actuación. Nós se
guiremos loitando desde dentro 
do PSOE". 

Pala sua banda Carlos Váz
quez, dirixente do PSG-EG, afir
ma que non estarian dispostos a 
acoller a nengun grupo, ainda 
que si a xente individual que qui
xese colaborar ou entrar a mili
tar, ao tempo que se reafirma en 
que non pode haber nacionalis
tas no PSOE "ainda que si xen
tes de boa fé que só teñen que 
darse canta p¡ira sair". O 

somos coñee id os 
na · Galiza inteira, 
poi.a nosa 
especialización 
en· libros 
gal egos 
e portugueses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
S-ANTIAGO 

·O alcalde presionado ante a polémica sobre · os temas candentes 

A Comisión de partidos de Lugo, 
un contrapoder municipal 
Cando 'én c~lquera Institución uns figuran nos cargos, 
pero son outros quen moven os fios, fálase de "governo 
na sombra". Sírvanos por exemplo para recordar que, 
en Lugo, hai un Governo municipal, pero non é nos . 
escanos do Concello onde se qeixá ver a oposición. 
Este dinamismo nos problemas rnáis importantes e 
xerais sai dos próprios afectados e dos Partidos que 
conforman a Comisión para Seguimef1tO da Política 
Municipal. 

Vicente Quiroga nunha visita aos polémicos terreos do vertedeiro 
de lixo 

Como é a Comisión de Parti
dos (PTG, BNG, PSG-EG, PG, 
EU e Alternativa Ecoloxista), · 
quen está a sacar os temas é 
lóxico que sexa para ela a dia
léctica da alcaldia. ~'Eu a todo 
o que digan eses señores non 
digo absolutamente na~a. 

Cando o digan outras persoas, 
ao meü xuício máis cualifica
das, responderel: Xa dixen que 
eses señores, non representan 
a ninguén porque non sairon. 

Polo tanto, por min poden se
guir a facer todos os comuni
cado que queiran. A partir de 
agora non vou contestar a 
nengun". Os aludidos manifes
táronnos "o feíto de .que, pola 
lei de Hondt, non se teña re
presentación no Concello non 
significa que non haxa respal
do popular e votos. A Cpmi
sión de Partidos, n.o seu con
xunto, suma un número de vo
tos moi próximo aos que sa
cou o próprio PSOE. A demo
crácia non consiste uñicamen
te en botar, cada catro anos, 
un papel na fuma. Nós esta
mos a reivindicar ·unha partici
pación continua dos cidadáns 
na xestión municipal, que isa, 
en definitiva, é a democrácia". 

O orzamento ás portas , 
. De actualidade está o orza
mento moi ligado á concesión 
dun crédito extr'aordinário. o 
alcálde. conformaríase con que 
este fose de mil millóns, pero 
está aí a petición dos parla
mentários nacionalistas dunha 
auditoria prévia. De todas as 
maneiras,' a primeiros da pasa
da semana entregól!selle· á 
oposición 9 Borrador d9s mes
mos. Posibelmente, nun vin- . 
deiro pleno debaterase a sua 

aprobación. O alcalde alega 
.que "este tema ten trinta anos 
de atraso e moito pó enriba. 
Por un lapsus a nengun funcio
nário se lle ocorreú deducir as 
expropiacióna que van pagas. 

. A débeda vai ser mbito menor 
do que se esperaba". 

Vertedeiro Vixiado ~ 

Outra polémica fo"rte segue co 
Verted~iro, onde o Concello 
mantén un retén continuo de 
policia auxiliado, pola noite, 
duh grupo electróxeno para 
iluminar a zona. "Tempo e car
tós perdidos", dicíannos os da 
asociación de Veciños das ca
tro parróquia~ af~ctadas. "Se 
empregasen os · cartas, por 
exemplo, en darlle máis poten
cia de corrente ás aldeas que 
apenas . poden muxir ás va
cas ... ! O Coricello non está 
mais que a facer · alevosias. e 
meter a pata". Nun primeiro 
momento a aléa-día era. triunfa
lista. "Esta se.nténcia é doada 
de recorrer". A Asociación de 
Teixeiro alega; "a sent$ncia ten 
unha cantidade de apartados· 
pn?ciosos. Non procede facer 
a · menor declaración sobre a 
preferéncia que pqde haber 
para a ubicación do vertedeiro -~ 
entre .o lugar de ·T eixeiro ou o 
actual do Carqueixo. Por can
to, ao levarse a cabo o concur
so necesário poderán ?pare~ 
cer, no seu caso, 'outros luga
res e a actitude; necesaria
mente, ten que ser examinalos 
de forma simultánea e n·on li
mitar a comparanza aos dous 
sítios indicados". Por iso que 
até lles abre as portas. E que . 
lean ben onde lles di: "Debe
mos decretar a nulidade de di
tas acordos (refírese aos diver
sos plenos) por estimalos con- . 

trários ao ordenamento xurídi
co" . . 

A Comisión de Partidos opi
na que, aproveitando a polémi
ca, debíase ir á construcción 

. dunha Planta, mancomunada, · 
para a reciclaxe de resíduos 
urbanos, céntrica para vários _ 
concellos. 

Seria interesante que o al
calde saíse ao paso dos r·umo
res, máis fortes cada vez, no 
senso de que xente, a el .ache
gada, estaria adquirindo te
rreas (a peseta metro cadrado) 
nos arredores do actuc;il verte
deiro. Na polémica coa Comi
sión de Partidos, Quiroga ata-' 
ca dicindo que alguns dos in
. tegrantes aprobaron no seu 
dia que o vertedeiro fose a Tei
xeiro. Pleno ao que non asisti
ra el por estar en Santiago. "De 
todas as maneiras, de estar en 
Lugo, teria votado a favor. Que . 
quede claro" ,.manifestou. Ago
ra mesmo están- á espera do 
informe do profesor Meilán Gil. 
Unha vez que ·estexa feíto, se 
o Governo municipal ve que 
hai ·motivos· para ~eunir ao Ple
no e facer unha consulta, tara
se". 

Auditoria e "cultura de 
escaparate" 
No tema dá . Auditoria tamén 
Quiroga deféndese panza arri~ 
ba. Ameaza con. facela. se é 
preciso, "até -trlnta anos atrás 
co que máis dun levaría un 
susto". _ -

A C. de Partidos veo · como 
unha fantochada do alcalde. 
·"Cada quen asumirá a respon
sabilidade que lle correspon- • 
da, no tempo que. estivo no 
Concello e na actualidade. Que 
a faga e xa talaremos. Hai cou..: 
sas evidentes, pero que que
darán máis claras. A concen
tración de gastos en determi
nadas obras, prévias aos pe
ríodos eleitorais, con moita 
claridade e en determinadas 
partidas". 

E ainda engaden_ máis na . 
Comisión a resp~i!o doutros 
temas: "Do Reguíaniento qe . 
participación ·cidadana tiñan 
alardeado moito, Varela Flores 
e o PSOE, dicindo que ia ser 

. un paso adiante. O próprio 
"."proxecto apresentado non tiña 
nada novo e, por riba, éstá pa
ralizado. A infraestrutura vici- . 
ñal, nos· bairros, non se ve". 
~espeito ·da Coalición de Go
verno, dise que o PSOE ·e o 
resto dos partidos, están a xo
gar no terreo do alcalde. 

No terreo cultural "séguese 
a facer unha política de esGa
parate". Con quitar, nun mo
mento determinado, certo libro 
ou facendo iillo adoptivo a Án-· 
xel Fole ou que o Pregón de 
San Froilán o dé.. Daría Xohán 
Cabana, non queda o alcalde 
libre de culpa. O momento ac
tual da economía do Concello 
non quita que houbese_un pro- . 
grama cultural aberto e coesio
nado· cos distintos colectivos 
operantes. 

Ert resumo, con frase da Co
misión de Part•dos, "semella 
que todo segue c_oa política 
que ven traendo a alcaldía na 
anterior etapa . . O Ql!e pasa é 
que antes -co apoio de AP, e 
agora, do PSOE e da CPG". O 

FRANCISCO ARRiZADO/LUGO 

• Non se expropriará. ó 
Parlamento Galego opúxóse a 
flUe fose expropiado o Pazo de 
Meirás, tal e como pedía o BNG 
nunha proposición aprE2_sentada 
por X. Manuel Beiras. Alianza Po
pular, PSOE, . CG e PNG opuxé
ronse expando argumentos de 
tipo legal: "a propriedade dos 
Franco está perfeitamente docu
mentada notarialmente", algo 
que ning.u$n pon en dúbida, 
dado que o que se cuestiona é a 
lexitimicjade de tal "cesión popu-' 
lar". 

Houbo · acordo, sen emba~go, 
nun dos pontos dá proposta do 
BNG, que -pedía a abertura dun
ha investigación sobre o paradei
ro da correspondéncia da escri
tora Emília Pardo Bazán, parte 
·da cal pudo ser destruída por 
Carme ~oló, segundo o d_eputa-

. do Beira'IS Torrado. o 

• O p~xecto ~e Lei sobre 
as Deputacións segue 
adiante.Mália as críticas unáni
mes de toda a oposición, o pto
xecto de lei sobre a delimitación 
e as competéncias das Deputa
cións segue o seu trámite parla
mentário, ao non prosperar as 
emendas de devolución nen o 
texto alternativo apresentado, 
pois os grupos que apoia{l ao 

; govemo acadaron -36 votos men- -
tres que a oposición contou con ' 
35 sufráxios, nunha votación es
peetante dado que se rexistaron 
dous empates por mor. do mal 
recento efectuado desde a mesa 

· parlamentária~ 
·- Os -· -nacionalistas ·criticaron 
este proxecto de lei que, tantos 
quebr::adeiros de cabeza lle trou
xo· ao governo tripartito e tantas 
liortas-- coa aliancistas, pronun
ciándose pala supresión das cor::. 
poracións provinciais na liña se
guida por esta corr~nte, como 
apontou x. · M. Beiras, desde o 
século XIX, por ser "elementos 
do Antigo Réxime". 

As Deputacións tamén foron . 
calificadas como "sindicatos de 
alcaldes que gañan eleicións" . . 

Para o 'Governo con este pro
xecto garantízase a supremacía 
do poder poi ítico autonómico 
.sobre- o provincial, ainda que o 
·mesmo portavoz aliancista, Váz-
quez Portomeñe, cuxo grupo ba..: -
sea -a sua implantación eleitofal · 
sobretodo nestas corporacións, 
afirmou que con esta lei, que·ca
lificou como pláxio da andaluza 
e da valenciana, os "entes · pro
vinciais gañarán poder". 

Coma sempre que se discute 
algunha leí que poda ter certa 
importáncia paa a configuración 
galega aparecen os argumentos 
da posíbel inconstitucionalidade 
como atadura dos lexisladores 
galegas, que, ainda asi, coma 
neste caso o governo, son acu-

. sados de plegarse aos intereses 
. de Madrid. -

Mesmo dentro .do PSOE habia 
"disidentes" que, tamén coma 
sempre ao fin; ac'ataron a disci
plina partidária. · O 



QALIZA POLTTICA 

Recén eleita secretária xeral da Unión da Mocedade Galega 

Marga Costas 
'A r:nocidade ten que ser o sector máis dinámico do-páís' -

_ Unha muller, Marga ·Costas, foi eleita secretária .xeral da 
Unión da Mocidade Galega (UMG) no último congreso 
realizado· por esta organización, a pique de rematar o ano 
anterior. Xustamente esa data coincidia co décimo . 
aniversário da fundación · deste colectivo xuvenil. Nesta 
mesma xuntanza analisábase a situacióñ do naéionalismo a 
respeito da mocidade no momento actual e tomábase a 
decisión de criar unha nova organización ·naqionalista entre 
a xuventude; vencell~da ao ideário que hoxe sostén o BNG_ 

-A UMG nasceu hai dez 
anos. O momento para a moce
dade era claramente diferente, 
'non? -
- -A UMG · nasceu· no 77, no 
post-franquísmo, nunha época 
onde a xuventude en xeral sentía 
unha necesidade de organiz_arse 
e de dar unha resposta forte ao 
sistema_ De tod.as maneiras xa 
existian organizacións estu.dian
tís como ERGA, .que foi fundada 
no ano 72. A UMG criouse como 
form·a de conectar á mocidade 
co nacionalismo · dunha forma 
global, tanto estudantes como 
traballadores. Neses primeiros 
anos leváronse a cabo campa
ñas importantes, como foron a 
da sobre-explotación dos aprén
dices, etc. Ademais traballábase 
en asociacións xuvenis e sobre
todo dentro das organizacións 
nacionalistas que xa existian, de 
feito a UMG como-tal realizou un 
traballo máis interno que exter
no, de escala de militantes. 

-Que caracteriza a estes últi'~ 

estes organismos non va resdl
vér os problemas, ternos a obli
gación de elaborar alternativas 
neste terreo e a partir delas aglu
tinar ao maior número de.organi
zacións xuvenis que toreen a es~ 
tas institue"ións a darlle unha utili- . 
dade. Ao mesmo tempo na uni
versidade deuse un proceso de 
demócratización formal que obli
,ga a combinar o traballo institu.
cional co reivindicativo. . 

-Cal é o sentir hoxe da moCi-
dade en .xeral? · 

-A mocidade está no contex
to do resto do país: Existe unha 
gran falta de perspectivas, vese 
todo- moi negro. o paro, . por 
exemplo, afecta . á mocidade 
máis qu~ nerigun outro sector. 
lsto conduce á frustración, pero 
pésie a todo nos últimos tempos 
percébense síntomas .de rexurdi-
mento_ · 

-Pero unha sitÚación grave 
tamén reforza o papel das orga
nízácións que loitan polo cám-
bio . . 

tante. 

"A época da consigna e o 
dogmatismo xa pasou" 

- -Por onde haberia que enca
miñar hoxe o trabalÍoJ 

mos anos? - -Nos últimos anos e mesmo -A maioria da mocidade, ain-
-Aparte de seguir o traballo 

que se viña facendo, éntrase 
nunha nova etapa na que o parti
do no ·poder, o PSOE, ten que fa
cer política para a xuventude, 
ainda que sexa de forma teste
muñal. Asi , aparecen os Conse
llos da Xuventude,· tanto a nivel 
local como galega. Ainda que 

agora houbo problemas de . non da que tena ur:iha visión xeral e 
saber traballar, nen ver as inque- se sinta nacionalista, está intere-
danzas reais nos . xóvenes. Na sada en actividades de ócio, ·cul-
nova organización que estamos . turais, vídeo, · festivais, locais, 
a criar observamos que hai moita - etc. O tópico de que a mocidade 
xente que está por ahí traballan- pasa, que toda a mocidade ten 

· do e que non parte de 'cero, se- . o problema da delincuéncia, dro
nón de grupos e ásociacións que · ga ... e· que non ten saída, non é 
están a facer un traballo impor- certo: lso existe, pero a mocida-
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· está o Conséllo da Xuventude da ' 
Galiza que ten un presuposto 
este ano de 21 millóns, que _pro
babelmente se queden en pagar 
xornadas e actividades onde a 
mocidade é mera expectadora. A 

. Consellaria de Cultura e Depor
tes sobrándolle o ano pas~do 
cinco millóns para qrganizacións 
xuveni3 e o 22 de Decembro in
formaron dos requisitos para so
licitar ·ese remanente. Cunha po
lítica de escaparate e amiguismo 
non e moito o que se pode espe-
rar. · 

-Pero neutros lugares como 
Catalunya, parece que a moci
dade está moi identificada co 
nacionalismo? 

-O nacionalismo onde ten 
máis incidéncia e mellar encaixa 
é na mocidade. A nível estudan
til, por exemplo, ninguén discute 
a primacia do nacionalismo e iso 
non acorre no resto da socieda
de. 

-E cal é a visión sobre temas 
como delincuéncia ou a droga? 

-E grande parte o resultado 
do paro existente. Mentres non 
se vaia ás causas e non á conse
cuéncias o que se fará será unha 
política de parches_ Por exemplo 
a operación Primavera descarre
gouse sobre os afectados e non 
sobre os que controlan as má
fias, redes que actuan impune
mente. 

"Creo, engade finalmente Mar
ga Costas, que a época da con
signa e o dogmatismo X? pasou . 
Agora é o momento de dar alter
nativas elaboradas ás diversas 
cuestións e saber combinar o 
traballo reivin-dicativo e a comba
tividade cunha acción atractiva 
que saiba transmitir esas alterna
tivas. Penso que ternos que ser 
o sector máis dinámico do país. 

M.V. 
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URBANISMO 

O PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA . ~ . ./"- . 

DE PONTEVEDRA, FRQITO INFELIZ DE . 
RELACIÓNS PECAMINOSAS ENTRE R·IVAS E-O. PSOE 

' r i • • 

Un plan de ordenación é· un 
documento urbanístico, · que 
debe estudar e interpretar a 
realidade dun território e pla- · 
near o seu desenrolo de -xeito 
ordenado, en función das nece·
sidades e arelas dunha povoa
ción; ao tempo que oferécer 
solución ás contradic~ións que 
xurdan entre esp·ácio social . ~ 
espácio natural; todo iso, nun
ha perspectiva dinámica de 
conservación dos valores exis
tentes e de criación de novos 
valores -consecuéncia dun cre
cimento lóxico- que faga doada 
unha positiva relación entre o 
home e o meio, a prol sempre 
dunha mellar calidade de vida. 

Planificaré prever ou encarri
lar a transformación e evolución 
de algo, de xeito racionalizado, 
nun tempo e na dirección dun
ha meta. Emporiso, a fixación 
desa ou desas metas constitue 
a primeira tarefa de calquer pla
nificación. -Esta debe ser inte
gral, quer dicer, ha ter en conta 
todos os aspeitos: sociais, cul
turais, políticos, económicos, 
xeográficos, ecolóxicos ... , den
tro do ámbito desa planifica
ción. 

Todo Plan terá de ofrendar 
solucións ás necesidades glo
bais de desenrolo da comuni
dade afectada; para iso ha ser 
a comunidade a que o controle. 
Nese senso compre ter en can
ta que na elaboración de todo 
Plan é preciso distinguir tres fa
ses ben diferenciadas, pero _ 
complementárias: a Fa~e de In
formación, a Fase de elabora
ción de alternativas e a Fase de 
Toma de Decisións. Na primei
ra, a información obterase di
rectamente da 'povoación afec
tada, para que sexa esta a que 
marque obxectivos ou metas a 
acadar. Na segunda, os enca
regados da elaboración do pla
neamento, precisamente en 
función dos obxectivos fixados 
na anterior etapa, concretarán 
unhas alternativas que permitan 
acadar aquelas metas. Na últi
ma fase será outravolta a po
voación afectada polo Plan a 
que terá que decidir a máis 
acaída das alternativas apre.: 
sentadas, ou plantexar a nece
sidade de modificación desas 
alternativas xa elaboradas, ou a 
formulación de novas alternati
vas. 

Como todo isto non se fixo 
asi, nen por asomo, senón todo 
o contrário, tómome a moléstia 
de escreber estas liñas. 

A cidade é un espácio social, 
cultural e histórico, asentado 
sobre un espácio natural. Este 
espácio é a expresión ñlateriali
zada das necesidades das per-· 
soas que nela habitan; e dos in
tereses das clases e dos gru
pos sociais que a ocuparon hts
toricamente. 

CÉSAR PORTELA 

Procesamentos ao alcalde, Rivas Fontán, defensa da 
Ria, polémica sobre o Plan Xeral de Ordenadón Urbana 

· e duas mobilizacións, a última delas de carácter 
multitudinário e de sentido crítico á actual xestión do 

governo municipal, compoñen o cadro de actualidade dp 
cidade de Pontevedra~ A continuación o arquitecto César 

Portela analisa o carácter e implfcaCións do PXOU. · 

fi. ACEIT ACION . DE 
INDÚSTRIAS 
PERIGOSAS VEN 
CONSOLIDAR UNHA 
SITUACIÓN DE . 
DANO E RISCO 
PARA O 
ECOSISTEMA E 
PARA A POVOAClóN 

féria; construida nesta metade 
de século, inspirada pola espe
culación, que rompe coa har
monia do existente. E a isto ao 
que teria que ofrecer alternati
vas o PXOU. 

O rio é, sobretodo, unha co
rrente de água natural de ca
rácter permanente, que paseni
ña pero ini0terrompidamente, 
tense ido acomodando ao terri
tório ao longo da história, cons
truindo nel o seu próprio leito e 
definindo as suas beiras. A na
tureza do fluxo é unha caracte
rística determinantes da sua 
identidade, do mesmo xeito 
que o son as marxes, o leito, a 
conca e a zona de· influéneia. 

O fluxo fluvial, quer dicer, o 
caudal do rio, é cambiante e 
varia cada hora, cada dia, cada 
estación do ano ·e, mesmo, 
cada ano; velaí que para a sua 
comprensión e valOración sexa 
preCiso telo en · conta nunha 
perspectiva histórica. 

O Rio Lérez é un espácio na
tural solidário, desde a: sua ca
beceira na Terra de Montes até 
é\ sua desembocadura na Ria, 
consútuíndo un ecosistema no 
qu·e os cámbios que se produ-

mar e o rio; que funcionalmente 
se comporta como exclusa 
para o mántiment0 dun dos 
ecosistemas má:is ricaces da 
Terra. . 

Desde unha perspeétiva es-
. pacial, a Ria de Pantevedra, 
tnáis reducidá, máis lene, mái's 
íntima e, áo tempo, máis aberta 
que as confinantes, enriquece 
~sta dialéctica terra-:agUa _coa 
presencia da cidade, e a dialéc
tica água-ceo cunha luz mara
villosa; constituindo un super
obxecto espacial de impresio
nante .unidade e beleza,· rota 
nas · últimas d~cadas · pola pre
sérJcia de noxentas indústrias, 
coma a Celulosa, Elnosa, Tafisa 
e Cross. O P.X.O.U. tamén teria 
que ofrecer alternativas drásti
cas a esta situación. Pero o 
Plan non fixo nada disto. Tal e 
como se expuso' ao público, o 
P.X.0.U. de Pontevedra: 

1 º) Non estudou nen interpre
tou a realidade da Cidadé e o 
seu conxunto, nen . as partes 

-que morfolóxica e hi.storica
mente ofrecen entidades pró

. prias dentro dela, nen o "hinter
land" rural da mesma, nen o 
Rio, nen a Ria. 

2°) Non · estimulou, nen pro
vocou, nen produciu un .debate 
imprescindíbel entre a povoa
ción, sobre o degrau de con
servación das · estruturas exis
tentes que sé desexa, nen tam
pouco sobre o modelo Eie cre
cimento cara o que se preteode -
camiñar nun futuro imediatc» e 

· mediato. · 

. 3°) A auséncia de debate so
bre as necesidades existeñtes, 

. sobre os _verdadeiros p~oble-
Para a comprensión deste 

espácio abigarrado polas per
soas e a ·arquitectura que se 
deu en chamar Pontevedra, fo~
mado ao lo'ngo da . história, é 
preciso distinguir diversas par
tes: O Casco Histórico, o ar.ra
baldo ,da Moureira, O Burgo, o 
.Ensanche da segunda metade 
do s.éculo XIX e da p~imeira me
tade do XX; ·que, xunto co Ria 

- cen en calquer ponto, . en cal
quer tramo, nalgun dos seus 
elementos .. oü ri.scos determi
nantes, repercute nos demais e . 
no conxunto. lsto teria que ser 
recoñecido e tido en conta polo 

·. fi.NTE A AUSENCIA 
DE RESPOSTA AOS 
VERDADEl.ROS 
PROBLEMAS· NON 
FOI ESTRANO O 

e a Ria, constituen un todo coe
rente, harmónicq e dialéctico. A 
este conxunto haberíalle . que . 
engadir unha parte máis: a Peri-

P.X.O.U. .. • 
' - A Ria é un val afundido e 

ocupado na sua parte baixa por 
unhas ·águas mixtura de dóces 
e salgadas, cenário maxistral 
para a confluéncia da. terra, o 

REXEITAMENTO 
MAS.IVO DO PLAN 

mas plantexados ou sobre os 
obxectivos que racionalmente 
se prete!lden acadar, . deu pasó 
a unha pobre, degradada e de:
gradante discusión sobre inte
reses; reconducida polos res
ponsábeis. da Corporación, 
cara a perspectivas anti- so
ciais eñ orde ao "salvese o que 
poda". ' -

4°) O siStema xeral viário 
apóiase en vias como a Auto
estrada e 'as Autovías de Beira
mar .que achegan ao corazón 
da Cidade a conflitividade xera
.da polo tránsito rápido de longa 
distáncia, coutando a dialéctica 
existente Cidade-Ria e Cidade
Rio, estragando a paisaxe e a 
própria estrutura e xeometria 
da Ria e o Rio. 

5°) A · aceitación normativa 
que fai o P.X.O.U. de indústr-ias 
perigosas, nocivas e molestas, 
como é o caso de Celulosas, 
Elnosa e Tafisa, ven consolidar · 
unha situadón de. dano e risco 
para _o corixanto do ecosistema. 

· Cidade-Rio-Ria e· a povoación. 
· 6º) A desacertada e arbitrária 
clasificación do chan, inexplicá
bel desde perspectivas urba·
n ísticas ecuánimes e racionais, 

· pon de manifesto graves con- . 
tradicións erítre _o ·Equipo Re
dactor do PXOU e a Corpora
ción Municipal; asi como dife
réncias al9ismais antre arnbos 
os dous e as ñecesidades, .inte
reses e arelas da povoación. 
Ese posicionamento refléxase, 
.dunha banda, nun documento 
inxusto, que non só non resotve 
os problemas xerados na Peri
feria da Cidade e o seu Meio 
Rur~I, senón que os agrava e, 
por outra, na inxente cantidade. 
de alegacións que colleitou o 
P.X.O.U. na suª· contra. . 

Resumindo: O P.X.O.U. de 
Pontevedra, froit9 infeliz de re
lacións pecaminosas entre o Al
calde Rivas e o grupo municipal 
do PSOE pontevedrés, non 
ofrece solucións aos problemas 
ésenciais plantexados na cida
de; e o que ainda é pior: nen 
tan sequer se achega ao ·seu 
plantéxo. O PXOU, e isto xa é 
o colmo, tampouco é quen de 
interpretar, nen descreber iñte
lixentemente o próprio espácio 
no que se plantexa.n eses pro-
blemas. · 

Consecuentemente con iso, 
non ofrece soluci6ns pQSltivas, 
consolida actuacións noxentas 
e propón outras novas ainda, 

· máis noxentas que as anterio
res. E, .en troques de. clarexar, . 
verte pautas equívocas que fa
vorecen a confusión. 

Xa que logo non debe estre- . 
ñar a c·ontestación que recebeu 
por parte das persoas, asocia
cións t: entidades máis con
cienciadas do Concello e o re
xeitamentd masivo, concretado 
en manifestacións multitudiná
rias e na formulación .de cáse
que catro mil alegacións. · 

Confio en c::tue diarite .déstes 
feitos reflexione a Corporación 
Municipal; e, como primeir~ . 

· medida, desista de aprobar 
este Plari. Confio tamén en que 
un amplo sector da cidadania 
(que xa reflexionou sobre os 
mesmos feítos e comprobou 
que os seus ·representantés no 
Concello o fan moi mal), non 
lles volva votar endexam~is. o 

César Portela é arquitecto 

• Ricardo Blázquez, his
po au.x,ili~r de Santiago de · 

. Compostela.o catedrático de 
· Teoloxiá .Fu.ndamental e vicerrei

tor da U. Pontifícia de· Salaman
ca,' Ricardo Blázquez, acaba de 
ser nomin·ado bispo, auxiliar .de 
Santiago. N~do en Avila no ano 
40~ desenvolveu a &ua actividade 
como profesor .na Pontifícia des
de os 70, colaborando asi tanto 
con Rouco Varela como con Fer- . 
nando Sebastián. Esta de,signa
ción pode apontalar o traballo de 
Rouco Varela que carece de · en
tramados efectivos no seu entor
no. Ademais responde á remo
·delación que JS>retende a ·Nuncia
tura do funcionamento do epis
copado en rigorosa obediéncia 
ao restauracionismo pastoral de 
Xoán Paulo 11. Ricardo Blázqoez, 
como Gea Escolano, veñen de 
fóra da Galiza e non parece que 
con ánimo de fortalecer unha 
.lgrexa galega; a sua pr9cedéncia 

· do conservadurismo , español 
servira para ,contrarrestar a dis
persión progresiva do 9lero gale
go. . · O 

• Pior que o SIDA.Ainda 
que é o Sida un ha das preocupa- -
cións fundamentais destes tem-· 

· pos, unha enfermidade perfeita
mente erradicábel como o sa- . 
rampelo segue a causar a morte _ 
de catre nenas pbr minuto. Máis 
de nove millóns de sere$ huma-:
nos morreff actualmente no ter
ceiro mundo antes de cumprir o 
prinieiro ano devida. A Galiza ten 
precisamente, a respeito da mor
talidade infantil, a taxa máis alta 
da Europa. 

Estes dados foron dados a co
ñecer pola OMS o pasado dia 7 
con motivo do Día Mundial da 
Saúde. O 

• Cerca de 700 persoas 
marren .anualmente na Ga
liza a causa do alcoolismo. 
Segundo as estadísticas, cada 
ano marren na Galiza 700 per-

' soas a causa· do alcoolismo, en
cóntrándose . incapacitadas para 
o traballo outras' 11.000 persoas 
en idade laboral. · 

Calcúlase asimesmo que cada 
enfermo alcoólico falta ao traba
llo 45 dias ao ano polo que o nú
mero de horas perdidas por este -

· motivo sitúase en seis ou sete 
millóns. Na Galiza hai que sopor.,. 
tar uns custes anuais por este 

. veonceito ·de 1.0.000 millóns d~ 
pesetas. ·- · 

Os indicadores, como se pode 
apreciar, ponen o seu fincapé 
rias perdas económicas, ainda 
que hai oütras máis importantes. . . o 
• Defensa pon a subasta 
o Cuartel de Zalaeta. o Mi- . 
nistério de D~fensa- convocou 
unha subasta pública para a ena
xenación dosierreos do acuarte
lamento de Zalaeta, en A Coru
ña. No novo Plan, deseñac;Jo por 
Francisco Vázquez, fbran recalifi
cados como de uso ·residencial 
úrbano, destinados ás vivendas 
de militares, s~gundo acordó · 

· acadado entre o Concello e o Mi- · 
nistério, foi amplamente critic;:ido 
pola oposición coruñesa, que o 
calificou de total claudicación 
·por parte do rexedor municipal 
que se quería apontar o tanto da 
Capitanía quedase · na cidade 
herculina. 
- Francisco Vázquez que apre
sentara ·o aoordo como un gran 
logro, ameaza agora con d~nun
ciar a "suposta operación ·espe
culativa d_e Defensa", pretenden
do que os terreas pasen a ser 
oütravolta municipais, pois ~oron 

. ·regalados polo concello ao Exér
cito, e até' afirma agora, que ·está 

. , disposto a mudar o PXOU para 
converter .e·n zoa verde este 
chan, que era a caiificación que 
ia ter antes de que Francisco 
Vá2quez fixera. o "Plan'.'. O 

·. 



IV ASAMBLEA DE. CRISTIÁNS GJ\LEGGS -

AS ORDENACIÓNS SACERD-OTAIS NA GALIZA SÓ ALCANZAN . . . . .. 

O dia Z6 pasado celebrou-se na Casa 
de Exercícios de· Santiago a IV Asam
blea de Cristiáns galegos. Esta xuntanza 
.cumpre co .acordado en 1985 ao criar
se · a Coordenadora de grupos e comu
nidades ctistiás da Galiza na liña do Va
ticano 11. A Coordenadora realiza a sua 
fuñción con moitas dificulda;::ies, pero 
nunca deixou de reunir anualmente a re
presentantes da lgrexa galega conciliar 
para revisar as actividades e asumir 
compromisos -comuns. · · 

. Este tipo de xuntanzas centra na aná
lise do traballo de cada com nidade o 
eixo d0 di~. o compromiso. para o curso f 

fora o da gafeguización dos grupos, ·e 
cada un deles insistiu nos avances e lo
g'ros desa decjsión comunitária. Quedou 
moi claro que a hierarquía é o obstáculo 
máis importante na galeguización da li
túrxia. Que son os bispos- quen non 
apoian · este fenómeno apesar da edi
ción do· Misal e das manifestacións pú
blicas que e.les fixeron ao distribui__:lo; 
.dan diferente leitu,ra en privado e mini.:· 
mizan a importáncia do s.eu uso. Se
guen ·en ·obstaculizar este proceso cer
tos sectores. urba1:10s que frecuénciao 

· os templ0s e dominao.;o clero .. E con es.:.: 
tes bastantes crégos "·progres" .que se 
gaban de bilíngües e que andan ao qui
ta e pon dunha e outra língua se asumir 
con fondura tal inculturación.. Un dos 

· cregos de Ourense, que asistia a estas . 
J<untanzas por primeira vez e que forma 
parte duns 27 cregos rurais daquela 
diócese que decidi~on utilizar _exclusiva
mente o galego en todas as celebra-

·O 6o/o DAS. DO ESTADO 
.· 

FRANCISCO CARBALLO 

cións, insistiu en que era xa indiscutíbel · comentada - como "paradóxica". Sur
ª obriga do uso do galego sempre e en prendent~ por que os órgaos da lgrexa 
todo, e que unicamente asi se lograba . emitiron estadísticas con ocas1ón do dia 

-o cámbio cultura e o. de conciéncia nos -do seminário fáceis de consultar en vez 
cristiáns. . de r,epetir. os errqs. 

'Na análise da lgrexa ofiCial como res
ponsábel da pastoral, os dados utiliza
dos son clarificadores. Desde '"1980 até 
1987 os números de ordenacións sacer- . 
dotai.s nas dióceses espafiolas fOron os 
seguintes 

• .1 

1981 .................................. ,, ........... 1-($7 
1982 ............................................... 212 
1983 ............................................... 144 
1984 .......... -..................................... 175 
1985 ............................................... 156 
1986 ................................................ 181 
1987 ............................................... 233 
To~al ............................................. ,1268 

Corresponden ás dióceses galegas: 78 
.. G/E 6°/o . 

Dada a dispersión -da provoación g~ 
lega o número de cregos deberi.a ser 
máis alto, polo contrário é.inferior á mé-

. dia estatal, medido nestas ordenacións. 
Os estudos prospectivos sqbre o clero 
e os relixiosos na Gal iza estima\ a sua 
redución rlumérica para o 2000 'nos da 
terceir-a _parte da actual. R~s~lta sur
prendente que un xornal editado na Ga
.liza afirmase hai dias que as ordena
cións en España foran desde 1980 a 
1987 de 233 e as de Galiza de 78; esta 
confusión de cifras está a ser repetida 
nos · meios· de comunicación e- mesmo 
( . 

.-,,~ IGREXA OFICIAL 
CARECE DUNHA 

PASTORAL.DE ADULTOS" 

Se as dióceses galegas están a sofre· 
unha importante merma de efectivos 
p<;istorais, non existen nengunha delas 
medidas de. corrección que traten de 
substituir o clero polos laicos. Non exis
te unha pastoral de formación de adul
tos na fé. Inda que a.$ escalas de teolo
xia de ·Santiago, Pontevedra, Ferro! etc. 
estexan abertas aos laicos, cuase totali
dade de ouvintes .son relixiosas , e cre
gos. O que si están a coidar os bispos 
sorí as catequeses de nenos e as clases 
de relixión nos centros escolares. Pero 
a !3ficiéncia dé tales medidas é mais que 
duvidosa. 

Senda asi a .realidade da lgrexa oficial 
e a sua paulatina decadéncia, estes gru
pos deben asumir un rol de evanxeliza
ción e afondamento teolóxico. Dos asis
tentes cómpre destacar aos ME~GA, 
estudantes cristiáns universitários de 
Santiago, que colaboran coa gale·guiza
ción das aulás. A HOAC de Vigo, xa ve
terana nestas lides, que prosegue a sua 
própria galeguización, o seu camiño 

. o alcool consúmese mé.is na pe$ca .q.ue na marina mercante . 

como comunidade de base, e que posi
bilitou_ confereFlciantes ,_do estado para 
diversas xuntanzas. 

A comunidade cristiá do Castiñeiriño, 
Santiago, de longa traxectOria, está a 
padecer a. incomprensión arcebispal. A 
marcha do s~u párroco e a designación 
provisória doutro puxo a esta comuni
dade en dificuldades. O novo párroco 
pretendeu de-struir toda galeguización li
túrxica que se inciara ali desde os anos 
60. Só a coraxe da comunidade impediu 
este intento ·e agora esperan ~o definitivo 
nomeamehto de párroco. É incríbel que 
os bispos non atendan estes procesos 
de g?leguización e renova9ión intensa 
de certas parróquias; ao contrário, en
vían cregos para a sua paralización e 
destrución. Asi en Vigo, a marcha de L. 
Cardalda ao Brasil foi seguida do no-

1 meamento dun crego do Opus que su-
primiu de entrada a litúrxia en galega, 
única existente nas parróquias de Luís 
Cardalda. 

Porfin, as comunidades arredor de 
"lrímia" e esta asociación apresentaron 
as dificuldades da publicación .cJa revis
ta " lrímia", da verificación das "romaxes 
anuais" e da escala de tempo livre 
"Alento" 

A IV. Asamblea de Cristiáns galegas 
permitiu ver unha realidade minoritária 
na Galiza de comunidades cristiás dife
rentes, unhas comunidades galegas, 
que asumen a me~saxe de Xesus, que 
pensan nas clases pobres e que avan
zan nun ambiente eclesial aposto e re
calcitrante. o 

Alimenta o consumo de cocaína entre as capas médi_as e altas 
A cidade de A Coruña · 
converteu.se por un dia -o 
pasado Venres-. en capital 
da Droga. Representantes 
de todas as comunidades 
?Utónomas costeiras, os 
catro governadores civis 
galegos e o máximo 
responsábel da atención e 
asisténcia a toxicómanos 
da Administración central, 
~déronse cita na cidade 
herculina para intercambiar 
"opinións e dados" e ' 
expresar en papeis de 

. "meter man" a un problema_ 
que· desde hai anos é 
palpábel ainda á vista: a 
elevada inxeréncia de 

nengun estudó .s'ociolóxico que has condicións de vida e traballo 
alcool entre os 
traballadores do mar~ 

. permita coñecer as ·causas da moitas veces in-humanas, co re
Paralelamente a esta tonci'encia- alta incidéncia do .alcool entre os curso ba,ra,to e fácil do alcool. 
ción das administracióñs frente traballadores do mar, unha dase 
aos estragos do alcoolismo entre .com0 "segura": as 'más 9ondi- Pola contra a cocaína -que 
os mariñeiros -unha conciencia- cións . de vida e de traballo nas rtúhs tres anos segunoo o- Del~
ción tardía non só no Estado es~ embarcaciÓns, e tamén entre as~ gado do Governo para o . Pla11 
pañol senóñ tamén no resto dos causas enuméranse a mobilidade Naciónal sobre Droga, Miguel 
países como demostra o feito de destes traballadorffs, o desarraigo Soláns conv~rte,rase na principal 
que a. OMS teña _un programa familiar qUe o traballo conleva e a toxicomanía no mundo ocidental 
para atallar o problema-, deuse facilidade par? adquirir o alcool por ribá da heroína- é a droga 
tamén outro toque de .atención na maioria dos portos. das clases previlexiadas . da so
que empeza a ser frecuente: tan- Un· dado significativo é tamén a ·'ciedade, non só polo alto poder 
to na Galiza como no resto do Es-" maior ·incidéncia do alcool no adquisitivo necesário para o con
tado e dos países ocidentais- o. sector de pesca que no da mariña sumo senón polos efeitos do "pó 

· consumo de · cocaina está empe- mercante, dado que, sen rigor branco" sobre o organismo. A 
zando · a superar ao de heroína, científico polo momento, revela cocaina é denominada a droga 
ainda que cunha conotacións so-:- -· que o consumo de alcoo·I é maior do trunfo e a criatividade: se· os 
ciolóxicas moi definidas. As toxi- entre OS· traballadores cunha me- marifíeirós beben pata esquecer 
comania~ derivadas do · consumo - nor. f~Jrmación e poder· adquisiti- · os yuppies esnifan cocaína para 
do "pó branca" afectan, sobreto- vo. Sen : rigor científico como o . incrementar as posibilidades de 
do, ás capas médias e altas da resto dos dados que até agora trunfo ·no ·traballo · e na socieda
sociedade: executivos, profisións -manexan .as administracións so- de. Parece·que o alcodl é adro-
liberais e en definitiva o novo ,gru- bre esta problemática, · pódese ga dos pobres e a cocaína a dro- . 
po social c0ñecido co termo ian- case aventurar que a droga pre- ga dos ricos. Sen tirar importáh-
qui de "yur?pies". " domir:iante entre a xente do mar cia ao advertir á sociedade dos 

Ainda que as próprias autorida- -o alcoolismO-:- ten a sua orixe. riscos de consumir calquer tipo 
des recoñecen .que non existe · na necesidade de ."esq\Jece('_1,.10,; de/droga,. bar.áta ou_cara, .blanda 

· ou dura, e de que se poñan os 
meios -poucos. ou moitos
para a concienciación da socie
dade e atender aos afectados ta
mén é certo que para encarar o 
problema é preciso coller o touro 
polos cornos: mellorar as condi
cións de vida e traballo dos ho
mes do mar para disminuir o 

dependentes, non deixou de re
xeitar categoricamente -apesar 
de que non é o seu eido de ac
tuación- que como se ven sina
lando con frecuéncia "España 
non é o paraíso dos tr?ficantes 
de cocaina na Europa. E absolu
tamente falso" manifestou. Sina
lou tamén que as espectaculares 
aprensións realizadas no último 
médio ano no Estado son seme
llantes ás realizadas no mesmo 
periodo no resto dos países eu
ropeus. T amén fixo especial fin
capé Miguel Soláns en rexeitar 
outra denúncia que empeza a ser 
frecuente: a existéncia de casos 
de corrupción policial neste eido 
"pode haber algun caso de co
rrupción pero nunca como os ní-

-al veis de EEUU ou Sudamérica, e 
x cando se dan estes casos son os 

próprios policias quen denúncian 
aos seus compañeiros" . 

· consumo do alcool e combater o 
tráfico no resto das drogas. 

"España non é o paraíso 
dos trafic.antes 

Aparte de firmar convénios co 
Instituto Social da Mariña, partí

. cipar nun breve seminário sobre 
o problema das drogo-depen- · 

. déncias entre o persoal náutico 
pesqueiro e intercambiar dados 
e opinións cos repr.esentantes : 

• gubernativos galegas,_ Miguel 
· Soláns, que en todo momento · 

deixou .claro que o seu traballo 
·céntrase exclusivamente na pre-

Meios 

Miguel Soláns veu á Galiza ta
mén a dar publicidade aos cartos 
que este anos nos corresponden 
no orzamento do Plan Nacional 
sobre Drogas: 127 millóns de pe
setas que se destinarán a sub
vencionar aos organismos públi
cos e asociacións privada~ con 
programas de asisténcia para os 
toxicómanos e as camas que a 
Seguridade Social ten da Galiza 

-para atención de drogodepen-
dentes que só son sete: duas no 
Hospital Municipal de Vigo e cin
co no Hospital ·xeral da Galiza. 
Este e·scaso número de camas 
son "suficientes", segundo M. 
Soláns, pois segundo. el só un 
cinco por cento dos toxicóma-. 
nos precisan cama e o promédio 

1
de ocupación das mesmas . non 
soe sobrepasar os dez dias. O 

JtY.ft.J;l8i.9P~- ~ c3~Í§,.t~qc · ª?s drogo- t.: •-
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· Diferentes enfoque~ 
non · impiden a unidade de ac<?ión 

Ferrol, vivirá . 
unha nova folga xeral 
unitária o próximo dia 27 

' . 

Piquetes durante unh.a anterior fÓlga xeral en Ferrol 

As mobilizacións volven na pre
sente semana á comarca de Fe
rrol continuando deste xeito as 
demandas de criación de empre
go e contra o desmantelamento 
industrial. O signo da unidade, 
apesar das discrepáncias, volve 
marcar estas accións de protes
ta. Pero esa unida'de entre os 
sindicatos CCOO, UXT, CXTG, 
INTG e UBO levou moitas horas 
conquerila. Ninguén daba un 
peso por ela cando o pasado Xo
ves de Páscoa -as tres centrais 
estatais ofereceron unha rolda 
informativa na que daban a co
ñecer un calendário de mobiliza
cións sen que houbese unha reu
nión prévia coa INTG e CXTG. 
Nese encentro cos meios infor
matio os voceiros de CCOO afir
man que os ncionalistas non es
tán presentes pela sua própria 
vontade "pois non quixeron acu- · 
dir a unha reunión á que foron 
convocados". 

Rosário da aurora 

Os nacionalistas respostarian 
cun comunicado conxunto no 
que indicaban que a esa ~unta~
za foran convocados ·con me1a 
hora de antelación e telefonica
mente, manifestándo a sua im
posibilidade de asisténcia e pre
gando que non se fixese público 
o calendário até que houbera 
unha reunión conxunta, solicitu
de esta que non foi aceitada pola 
outra banda. 

Nese clima que a priori non fa- • 
v.orecia os pactos, chégase a 
unha asamblea de sindicatos, 
partidos políticos, alcaldes e en-· 
tidades empresariais e comer
ciais da comarca celebrada o pa
sado dia 8, onde O$ nacionalistas 
(INTG e CXTG, arroupadas polos 
alcaldes de Fene, Naróri .e Ares) 
plantexan . a necesidade de unifi
car o calendário estatal con outra 
lista de medidas proposta por . 
eles, contando coa negativa ini
cial de CCOO que máis tarde ac
cede, ar:ite o abanqono da sala 
dos representantes empresariais 
e comerciais que alegan a falla 
de ,unidade· para non_apoiar nen
gunt:ia mobilización. Poüco faltou 
para qL:Je a a~amblea rematara 

· como o rosário da aurora. 
( 

dous calendários de mobillZa
cións "(a realización dun paro de 
duas horas), era unha nova bata
lla da guerra sindical que en Fe
rro! se mantén desde hai alguns 
meses. Afinal a disputa sol\(en-

. touse fixando unha folga xeral 
comarcal para o próximo· dia 27; 
como principal variación dos 
candidátos existentes. Pero máis 
alá desas péquenas diverxén
cias, e da maior contundéncia 
das accións propostas polos na·
cionalistas a orixe da reunión es-

- tivo, e seguirá a estar, en ASTA
NO. No estaleiro de Perlio se
guiuse un proceso similar e, ape
sar dos qiferentes enfoques ma
nifestados sobre as - negocia
cións que se es.tán a manter coa 
Executiva federal do PS06, rnan
tense o marco unitáriq do Comité 
de Empresa. 

Maior dureza da UXT 

Nesas negociaicións coa cúpula 
socialista, paradoxicamente 
mantén unha postura de maior 
firmeza a UXT que o próprio sin
dicato de CCOO, segundo afir
maron dirixentes · da CXTG. En 
Madrid, sempre segundo as 
mesmas fontes, CCOO aparece 
disposta a asinar un acordo con 
tal de que nel se recollan vagas 
promesas de empregó para os 
1500 traballadores excedentes 
de ASTANO; deixando para máis 
tarde a negociación sobre o futu-
ro industrial da factória. Máis alá 
vai o sindicato socialista, que de- . 
fende que a negociación debe 
comezar pola fixación da plantilla 
de ASTANO, afirmando .que nun-
ca aceitarían un número inferior 
"ao fixado no 1984, -é dicer 2200 
persoas. Os dirixentes de· CCOO 
do estaleiro mánifestan, entre 
tanto, que non asin'arán nengun 
acordo que .non concreta os pos
tas de traballo para o COflXUnto ·. 
dos excedentes, opinando que a 
batalla sobre carteira de pedidos 
e perspectivas da factoría te_rá 

... que darse con posferioridade. 
- · Estas afirmacións traen para 
INTG e CXTG o recordo do ano 
85: "naquel mom~nto, cando 
CCOO plantexou entrar nos fon-

Un, sindicato galega presente _por primeira vez . 
nun congreso de. rama d9. -FSM __ 

·Para ·o .ano ·2000. o 50o/o 
dos ocupados ·estarán 
nos ServícioS públicos 
A FunCión Pública é unha das 
ramas· sindicais con maior fu
turo. A pártir do ano 2000 cal
cúlase nuri 50 por _ cento a 
porcentaxe de povóación_ 
ocupada ·que exercerá o seu 
traballo· nos servícios públi
cos. Estas a¡:>reciacións foron 
realizadas durante VIII Cón
greso Profisional Internacional 
de Empregados Públicos, gru
po sectorial pertencente á Fe
deracións Sindical Mundial e 
ao que asistiu por primeira vez 
un representante dun sindica
to galega, como membro de 
pleno . direito, con voz e voto. 
No Congreso celebrado en 
Bulgária entre ó 22 -e o ~5 de 
Marzo, estivo presente Xúlio 
Rios en representación do 
Sindicato Galega de Traballa
dores da -Administración Pú
blica -(SGTAP-INTG). 

É esta a primeira ocasión na 
que unha central galega é re
coñecida a nível internacional, 
xa que en ocasións anteriorés, 
tanto membros· da INTG como 
da CXTG, asistiran a reunións 
internacionáis a título de ·me
ros observadores. Cóntase 
aquí a peculíaridade de que 
este é tamén un dos primeiros 
casos-de recoñecimento dun
ha central de nación sen esta-
do. _ 

A Federación Sindical Mun- , 
dial é a organizadón laboral 
de maior implantación no 
mundo e a ela pertencen sin
dicatos de máis de cen paí
ses, alcanzando unha cifra .de 
40 millóns de afiliados. A rama 
dos servícios públicos ocupa, 
dentr.o da Federación, o se
gundo lugar en import~ncia, 
tanto poJo seu número - de 
membros como polo peso 
que se espera teña este sec
tor no futuro. 

Cámbio de orientaCións · 
Segundo Xúlío Ríos, este VIII 
Congreso da Unión Interna-

Xúlio Rios, do SGTAP-INTG,' 
representante galego no Con
greso · 

cional de Sindicato dos Serví
cios F:>úblicos foi testigo dun 
·cámbio de orientación, ao pri
marse as medidas específica
mente sindicais e profisionais -
sobre o n'ível de declaracións. 

Nos · seguros, banca, serví·
cios muriicipais, saúde, etc. 
critícanse a campaña que es
tán a levar os países ociden- · 
tais contra os servícios públi
cos sob unha política de pri
vatización. Neste senso anali
souse a "ofensiva ideolóxica 
dos go~ernos conservadores" 
a respeito da "culpabilización 
dos Juncionários", apresenta
dos como un "sector pr4vile
xiad9 pola sua seguridade la- _ 
boral ,. pésie á sua incompe
téncia, conservadurismo e· ca
rácter custoso". Os presentes · 
no congreso defiriíronse pala 
crítica -a esta campaña, reafir
mándose na ide::r de serví_cio 
aos cidadáns que teñen os 
funcionários e en contra das 
privatizacións. . 

A respeito das novas tecr-io
loxias os asistentes criticaron 

· a falta de control sindical, no 
sensq de que no'n vaian en 
contra das condicións de tra
ballo ou db nível de emprego, 
defendo como alternativa a -
redución de xornada. 

• o~ . horários - comer
ciaís, competén~ia do es- -
tado. 

M, 

_ O .Tribunal Supremo ven 
de ditar senténcia a respeito dos 
horários comercais -que, serán 
exclusiva competéncia do esta
do, serido a única lei a aplicar a 
promulgada por Miguel Boyer no · 
198~ que deixa en total liberdade 
o horário comercial, favorecendo 
asi intereses da gran patronal do 
comércio. Esta senténtia ven . 
darlle a razón .á Asociación Na
cional de Medianas e Grandes 
Empresas de Distribución, que 
interpuixeron recurso ante as leis 
reguladores dalgunhas comuni-

-dades autónomas como a valen
ciana, e pódese considerar lesiva 
tanto para os intéreses dos tra
balladores do sector como para 
os pequenos comerciantes qµe, 
últimamente na Galiza, se tiñan 
mobilizado masivamente contra 
a liberdade de horários e pedin
do unha lei galega que os regl.Jla-

, se. O proxecto .de leí a.presenta
do polo BNG -nese sentido fora 
rechazado pola maioria parla
mentáriar · O 

• Folga de fame de dous 
traballadores da Banca. 

Dous traballadores da 'Caixa Mu
·nicipal de Vigo encóntranse en 
folga . de fame desde o pasado 
Domingo día 1 O de Abril. Manuel 
García e Xosé Manuel González, 
os protagonistas desta protesta, 
peden a retirada das sancións de 
seis meses que a Caixa lles im
pÚ~b con data de cornezo do pa
sado 30 ·de rv,arzo. 

0s folguistas, me·mbros do 
sinaicato CXTG, levan a cab.o a 
sua pr9testa nunha carav~na es- · 
tacionada nas imediacións da 
sede central da entidade credití
cia en Vigo. ..._. 

A sanción. ven motivada por 
unha concentración que se levou 
a cabo o pasado 26 de Novem
bro, no patio de operacións da 
entidade, na que participaron os 
traballadores -agora sancionados 
en solidariedade co seu compa
ñeiro despedido Miguel Anxo 
·Quinteiro. 

O Gpverno · comprometeuse a 
apresentar un proxecto de Lei do 
Comércio onde s.e regulasen to
dos, os extremos e que teria que 
ser aprobado antes de fin de 
ano, dado que todos os grüpos 
coinddirori na urxencia de elabo
rar esta lei. o 

1' 

Regale unha suscripción de A NOSA ~E~, 
,· 

Todos aqueles sus~riptores que querap agasall'P" a un amigq o~ 
familiar-que esté: fóra .·da .Gal iza ( só no es~ado espa~ol). Custaralle. o 

A folga de;> 27 
lndependentemél)te das escasas 
diferéncias ' que· · separaban os 

dos de ·promoción de .. empregb 
tamén afirmaba que posterior
mente daríamos a batalla contra 
este organismo desde dentro, e · 
saben perfeitarilente os tral;:lalla-
dores a loita que se deu metidos 50% do précio da asinatrura no primeiro ano· 
nas bols~s de paro, é dicer nula". . ~ · - d · 

A N'OSA TEB.RA ENRIQUE' SANFIZ/FE".tROL , ._, ... E~crebe~ ou ... chal)1ar ªº telefono. (986) J_ 36 24. 
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ECONOMIA E TRABALLO 

·os traballadores 
de· Alumiria-Alurríínio anúncian.· 
novas ·mobilizacións 
Antes da Páscoa, ·os trabállado
res do Complexo Alúmina- Alu
minio xa acordaran en asamblea 
multitudinária entrar nun periodo 
de mobiliz~cións en apoio do 
Comité de Empresa despedido: 

Estas mobilizacións comezaron 
ao fin o pasado Mércores, cun 
corte de tránsitÓ dunha hora de· 
duración nun cruce de estradas 
próximo á factoria. O mesmo dia, 
unha . nova asamblea na fábrica 
referencia as acci.óns que propón 

· o Comité e os sindicatos, e :así, 
ao dia seguinte, Xoves sete, pro
dúcese un paro de once a doce 
da mañá que paraliza todo .o 
complexo e que é secundado 
maioritariamente; as centrais sin
d icais entregan á direción da fá
brica un texto reivindicativo no 
que S(3 esie a readmisión dos 
membros do Comité. A véspera, . 
o exparlamentário autónomo An- · 
xel Guerreiro visitara a factoria 
co obxecto de recabar dados 

·para apresentar no Parlamento 
español, através dos deputados 
de Izquierda Unida, unha propo
sición non de lei na que se solici
tará dunha vez a criación da Co
misión oficiál investigadora que 

. aclare os sucesos acontecidos .a 
raíz do embarrancamento do Ca
son e que remataron co despedí-· 
mento do Comité de Empresa de 
A-A; Anxel Guerreiro manifestou 
tamén a sua intención de que no 
Parlamento · europeu de Estras
burgo sex-a apresentado un infor
me ao respeito. 

Por outra parte, membros do 
Comité despraz~ronse a Lugo o 
pasado dia 5 para solicitar da 
Maxistratura de Traballo número 
2, que deu por válidos os seus. 
despidos ·pero · que semanas an
tes declarara nulos os dos outros 

· 111 traballadores cesados en se-. 
meilantés circunstáricias.~ un re
querimento da Dirección da fá- · 
brica para que .curripra con mais 
rigor a primeira senténcia, · que 
estabelece a reincorporación de-

. ECOLOXIA 

ses traballadores nas ·condicións 
e cos direitos adquiridos antes 
do seu despido. Estábase a dar 

. o caso de ql!e alguns destes tra
balladores estaban a ser incor
porados en postas de xomada 

. normal, cando antes andaban a 
turnos co que a Empresp preten
dia non lles pagar· os pluses co
n:espondentes. Tras· xestión do 
membros do Comité a · Empresa 
anunciou que cumprirá a sentén
cia e·n todos os seus e)(tr~mos. 

Agora anúnciase a celebración 
dé Asamleas informativas na fá
brica . todos os mércores, un ha 
manifestación multitudinária de 
toda a Mariña en Buréla o dia .24, 
e a realización de mobilizacións 
surpresa que se esta.rán'a desen
volver cando este . número de 
AN"f.estexa na rua . .Todo istd tal
vez augure ünha "primavera_ 
quente" tamén na Mariña. · 

A 'solidaridade e as 
sóluci'óris antes das 
-vacacións. 

· O voceiro da INTG no comité de 
empresa, Antón Qasal, manifes
tou a ANT a sua confianza en 

_que a solidariedage dos traballa
dores da fábrica e viciños da Ma
rina se manifeste, desde agora, 
coa sua participación plena nas 
acdóns programadas, "único · 
xeito de forzar a constitución 
dunha mesa negociadora entre o · 
INI, INESPAL, a Xunta da Galiza 
e máis os. sindicatos antes do 
impasse vacacional do verán que 
poderia criar desorganización e 
desánimo entre os traballad0-
res". En· calquer. ·caso: pénsase 
que non se p,oden agardar cos 
brazos cruzados as resolucións 
do tribunal de Madrid ao recurso 
posta polo comité; e que a solu: 
ción · final do conflito dependerá 
do degrau da intensaidade do 
apoio popular que acaden as 
mobilizacións. O 

HERNÁN NAVAUVIVEIRO 

S~~ndo un. informe de Adega 

A instalación de novas celulosas · 
é incompa~íbel ·cunha correct~ 
política 'forestal 

· Segundo as conclusións dun .in
· forme realizadb pala Asociación 

· para a Defe·nsa Ecolóxica da Ga- · 
liza (Adega) a instalación de no
vas celulosas na -Galiza é incóm-

, patíbel cu.nha política forestal ao 
· serviz.o do pavo galega e co au

téntico desenvolvill}ento do país, 
supondo a conversión da Galiza 

. nunha reserva forestal "terceiro-
mundista". 

. SupÓria a realización ' "dunha 
política forestal que está en fun
ción dos intereses dos monopó
lios e as transnacionais do sector 
papeleiro"; someter os montes 
galegas "ao expólio dos seus re
cursos produtivos" ·e a "ameaza 

· imediata · de graves desgarros 
ecolóxicos". · 

Afirma tamén o informe de 
Adega . nas su as conclusións que 
os hipotéticos pastos de traballo · 
·resultantes Úiado·s palas celulo-· 
sas (q1balo dé batalla para que 
se permita e ate ~ie subvencione 
o seu asentamento) non son tais, 

J pois ao entrar en competéncia 
con outros sectores destrue di
rectamente postas de : traballo 

/ 

. ; 

~demais de- impedir a criáción · 
doutros empregos potenciais. 

Polo der'nais Adega fai fincapé 
na contaminación -que producen 
as celulosas "especialmente á 
agua e sobretodo con mercúrio". 
"Estase así", di, "ameazando un 
dos meios mariños máis produti
vos do · mundo". Un ha contami
nación por mercúrio, qu.e xa con
ta con martas no seu haber e dá 
nome a unha ·enfermidade espe
cífica __:a enfermidade de Mina..:. 
mata- ~ que é especiafmente 
pre9c.upante nas rías galegas. -_ 

Pero ás celulosas non só con
tamir1an a água, senón tamén o 
a(, con compostos proqutores 
_de chúvias ácidas, ademais dou
tra contaminación como a sen
sorial e a estética. 

O informe de· Adega sai á luz 
pública cando arrécian as cam
pañas para a instalación de duas 
celulosas e aparecen "sospeito
sos" traballos. nos que, por pri
meira vez, se afirma que os eu
caliptos non son perxudiciais 
para as terras. O 

GALIZA E MUNDO. 

A taxa galega é sup~ri~x ·á española 

·os h.omlcídios e: os. ac·identes 
ocup~n .o terceirQ. lugar entre 
as ,causas de ·falecimento 
Nas últimas semanas as. martes violentas foron tristes 
notícia, tanto polos falecimentos nas estradas. en 

_ Sem~~ª. Santa, cunha taxa enormemente alta .. coma· por 
hom1c1d1os. que acadaron gran releváncia nos meios de 
comunicación social. · 

Os homicídios e os acidentes 
acopan o · terceiro lugar entre 
as causas de falecimento na 
·Galiza, segundo a Consellaria. 
de Sanidade. ·A sua taxa é 
aproximadamente dun.50 por 
cen mil. 

A taxa: anual de homicídios 
estimada na Galiza para o ano 
1986 .é de 1,4 por cen mil. Dita. _ 
taxa é ·superior á española de 

· 1980 .(de 1 por cen mil), e sen
sibelmente inferior á dos 
EE.UU. do ano 1982, que era 
de un 9,5 por cen mil. 

O 9·1,3 por cento dos faleci- 
dos por homicídios .eran va
róns · e o 39, 1 por cent o resi
dían na província de Ponteve-
dra. · 

En canto ao procedimento 
utilizado, en. catro casos o ho-· 
micídio,produciuse con instru
mentos cortantes e/ou pun
zantes, en dous utilizáronse 
ar.mas de fago, e o résto está·· 
composto polo grupo doutros 
ou non especjficados. 

Acidentés de tránsito 

Setembro do 1986, producí
ronse 421 falecimentos por 
acidentes de tránsito-, moi en 
consonáncia · co mal estado 
.das estradas galegas. Deles o 
74,~ por cento eran varóris e 
o 25, 1 por cento mulleres; o 
49,4 por cento estaban soltei
ros 

A mortalidade proporcional 
segundo o mes de ocorrénda 
do acidente osc'ila entre o 
1,47 por cento do mes de 
Maio e o 3, 16 por cento do 

·mes de Agosto. O dia da se
mana con maior número de 
falecidos e o domingo . cun 
26, 7 por cento. 

A idade média dos aciden
tados falecidos foi · de 40,71 
anos, en varóns de 39, 1 e en 
mulleres de 46,2, diferéncia 
que é estadisticamente signifi
cativa. 

A mortalidad.e proporcional 
por acidentes de tránsito foi 
para Galiza do 1,37 por cento; 
oscilando de 3,5 por cento de 
Pontevedra ao 1, 7 de Ouren-
se. 

Os acidentes de tránsito afec
tan particularmeñte aos xóve
nes en idade produtiva (aque-

·. Outros acidentes 

. les q_ue teñen mellar aceso á , 
motorización), en consecuén
cia, cada falecimento nun aci
dente de tránsito representa a 
perda dun promédio de 30_ 
anos de esperanza de vida. 
En comparación ·é moito me
nor a perda média de espe
,ranza de vida provocada pa
las ehfermidades cárdio-vas-

. curares e o cancro, que supe
. ran aos acidentes de tránsito 

como causa de mortalioade 
entre a povoación xeral. 

En . total, no período Abril-

Homicidios Galiza 1986 

Sexo Fa •;. 

VARÓNS 21 91,3 

MULLERES 2 8 

TOTAL 23 100 

Acidentes de Tráfico· 

Den.tro do subgrupo doutros 
acidentes, son os afogamen
tos acidentais a causa de 
maior entidade, con 62 faleci
mentos; o 87, 1 por cento va
ró ns (a diferéncia dos afoga
mentos suicidas, única causa 
de marte violenta na que as 

. mulleres, 64, 7 por cento, su
peran aós varóns) e, como é 
léxico, a maior concentración 
prodúcese nos meses do es
tío. 

Hai que sinalar o excesivo 
vol u me do · apartado "non es
pecificado". O 

Provincia Fa "lo 

A CORUÑA 4 17,4 

LUGO 7 30,4 

OURENSE . 3 13,0 

PONTEVEDRA 9 39,1 

... -
Mortalidade proporcional por proví~cias ·(Abril-Setembro e Decembro) Gáliza 1986 

' Os accidentes Qc lrálico clasilicanse do scguintc xeito: 

- n % 

~atureza non especificad~ 198 ' 47,36 

Choque de vehículos a motor · 68 16.26 

Atropelos 73 17.4_6 

A.T. por tren (atropelos, etc.) 7 1.68 

Outros accidentes de tráfico 72 17,22 

TOTAL 418 100 

Outros acidentes 

Causa Total v. M A Coruña Lugo ÜUretl'ie Pontevedra 

Afogamentos accidenta is · 6J• ·54 8 16 14 4 29 

Sofocamen tos 32 28 ~ 4· 10 7 6 . 9 

Caídas 36 45 11 18 6 6 6 

¡\ccidc11lcs por mm¡uinaFia agrícola 7 7 · - 1 2 - 4 

A. corrente el~ctrica ' 3 3 - 1 1 - 1 

i\cciclcntes por medio non espccifi· 
cado . 73 56 17 51 . 7 5 10 

• Nun caso non con~taba o sexo. 

·ESTADO' _ 

-José Amedo Fouce~ en 
·A triste e, olor 
José Amedo Fouce, como o 

-__coronel de, Garcia Márquez, 
· non ten quen lle escreba. 
~en tan sequer quen o 
escoite. Amedo é agora 
mesmo a pataca máis 
quente que ten o sistema e 
agás as formalida.des do se~ 
avogado Arg0te, o asunto 
do sub-comisário cheira. A 
vantaxe deste policia "filio 
do carpo" -o seu pai, 
retirado en Lugo de onde é 
natural, chegou a comandar 
unha comisaria~ é que .cara 

· · aos seus ~.u peri ores tamén 
ten as suas bazas que xogar. 
E a sua discreción non ten 
précio neste intre para Felipe 
González. 
"Mariflor" coniezou a sua longa 
andanza como soprón na Facul
dade bilbaína de Sarriko, Era o 
inevitábel confidente que se co
laba nas asambleas estudantís e 
que, no seguinte curso, remata
ba queimado ou fostiado. Pero 
Amedo sempre foi moi hábil. E 
ademais tiña un porte marchoso, 
que caía moi .ben entre a alta 

-:. burguesia biscaína de Neguri. 
· Por iso remataror. facéndoo pre
sidente dos festexos taurinos. 
Claro que un home como el non 

, podía pasar desapercebido e as 
relacións abalaban no amor-ódio 
que suscitaba entre os pudentes 
que, recuperados ante a sua viva 

_ preséncia do rumor que o facia 
fiambre· á saída dunha corrida, 
prorromperon en aplausos no 

- . "Hotel Ercilla", ou os estudantes 
que, en plena feira .... bilbaína, e 
para -repudiar ·un touro trenca, 
esixian a coro, desde os tendi
dos de sol "que o mate Mar;tfor. 

A Amedo Fouce púdolle, por 
simples contáxio natural, a boa 
vida. Non tiña por si mesmo moi
tas oprtunidades de medrar, xa 
que os seus coñecimentos ad-

PORTUGAL 

As medidas laborais prov 

A "greve geral" 01 
o mesmo dia no que este semanário i á rw 
. Parlamento de Lisboa dun proxecto d medie 
Cavaco Silva que xa provocou a maio oiga XE 
portugueses. Vários aspectos destac na m< 
acción entre a lnt.ersindical e a UGT n se p 
momentos da revolución de Abril: a e testac 
mesmo desde franxas ·do partido no der. e 
provocar a reactivación da reivindica · n polí· 
abatido. 

O "Correio da Manha" saiu nas 
primeiras horas do pasado 28 
cun agresivo titular: "Greve geral 
é tentativa revolucionária". O de
safio do xornal conservador ul
trapasaba a insolidariedade la
boral, o esquirolismo, para con
verterse n.un símbolo dbs que 
manifestaran "eu trabalho pois 

· sou livre". Na redacción do pro
gresista "Diario de Notícias" as 
xuntas de traballadores para de
cidir o apoio á folg·a foron final
mente saboteadas, a administra
cién decid.ira imprimir fóra da ro-
·tativa do xornal a edíción do dia 
de "greve geral" ·coa colabora
ción . agresiva das forzas poli
ciais. 

Non foron casos únicos, ou
tros xornais rebentaron a consig
na,. os intereses económicos dq.s 

· empresas ·fixeran · unha intensa 
presión nas redaccións, -nos 
obradoiros. Fallou unha boa par-
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Skqdi 

a história · do ~ Sub_:.Comisário Maríf/Or · 
• ,. t • ~ • • ~ 

quiridos non lle levaron máis que 
a ocupar un dos postas medio
cres na sua promoción policial. 
Porén el tiña outras virtudes e 
sabia ben con quen se xogaba 
os cartas: o seu senso aristocrá
tico da vida levouno a prot,exer 

an a reactivación política 

aos tillos descarriado da boa so
c1edade bilbaína que, nas suas 
incursións na heroína, atopaban 
no sub-comisário ao xinete hábil 
que os salvaba· dos obstáculos 
da xustícia. 

_Da vida de Amedo hai unha la-' 

goa histórica que só o tempo e 
as ~arxetas VISA axudarán a sol
ventar. Non· se sabe a ciéncia 
certa cal foi a razón para que al
guén ·desde as alturas o pre
destinase para tomar 6 relevo na 
dirección nas tramas .negras poli
éiais que, até entón, funcionaran 

' cos eufemísticos nomes de :aa
tallón Va~co-Español, . Triple A, 
ATE ou .Comando Hitler, que nun 
-gran esforzo imáxinativamente 
siniestro, causaban martes ou 
destrozos a un lado -e outró da 
frontelra basca .. ~ · 

Amedo, que non dá para máis, 
funcionou segur:ido lle chegaba.n . 
as transferéncias. As p'rimeiras, 
en plena eufória do terrorismo de 
estado, foron xenerosas. Nesa 
époc.a contou coas mellares bra
sasdos falcóns franquist~s. Até 
que a Chérife, un empregado da 
DGS española, ·estaloulle un ar
tefacto ~ntre. as mans. Con Che
rife, e coa marte en atentado dun 
dos dous irmáns Perret, -en Cas
tello, tivo que pasar á -segunda 

contrapartida nos dispéndios de 
José Amedo. Segundo os dados 

. recollidos por avogados de Herri 
· Batasuna, as incursións do sub

com!sário polos verdes tapetes 
do "Gran Casino del Kursaal" do
nostiarra significaban · necesªria
mente -un atentado no "outro 
lado". A Amedó tiveron que lle · 
renovar várias veces a ficha de 
entrada no Casino, xa que as 
suas comparecéncias esgotaba11 
o -espácio das cartulinas. E o 

, xogo perdeuno: non só porque · 
se deixara máis de · 60 milló'ns 
nas mesas de ruleta ou black
jack, senón .taméti porque _as Vi
sas, usadas profusarnente' por 
"Mariflor" foron deixando teste-: 

. 'muña indelebel ·do seu paso e do 
seu fiel alter ego Michel Domín
guez, un policía español filio de 
francesa, que lle resultou inicial- · 
mente moi útil para os seus con-· . 
tactos cos mafiosos bordeleses 
e marselleses. " · 

A Visa, 1:.mha bqa pista · · · 

fase. Entón recorreu aos ham- "Visa" e os métodos rudimentá
póns do . milieu de . Burdeos e - / ríos . dos portugueses rematarían 
Marsella. As cousas xa se facian -
máis difíceis: non eran tan efecti
vos e ninguén se fiaba de nin~ 

- guén. Ademais, a sua profisiona
lidade deixaba moito que dese- .. 
xar. Alguns, ·co carregador ainda 
qúente entre as mans, foron deti
dos p_olos xendarmes franceses 
ao outro lado do Bidasoa. ·E xa 
en plenas ·reoaixas, José Amedo 
recu~reu aos portugueses, un 
persoal tenebroso que aceitou 
sen vacilar as migallas-que lle so
braban ao sub-comisário tras o 
paso polas salas de xogo e os 
prostíbulos. 

por fundir -ao sub-comisário. 
Convencido . da . sua imunidade, 
foi deixanqo pistas por toda Lis
boa e; encadeados na Fráricia os 
seus principais contactos lusita
nos, rematarían por contar a s_ua 
vida, obras e milagres. Amedo 
deuse conta de· que estaba per- · 
dido na primavera pasada.- Por 
aquel entón apareceu acompa
ñado nun xulgado de Bilbo do 
seu avogado, o e~trostkísta Jor- · 
ge · Argote, convencidos ambos 
de que se trataba dunha com·pa..: 
recéncia habitual máis. Txema 
Montero, o avogado e eurodepu-

Vjntecatro mortos tado de .Herri Batasuna, coida 
e un Casi· no que esperaban' un alegato histé-: 

rico: "cousas como:Sr. Amedo, 
Porque, os vintetres mortos do matou vostede a Xahti Brouard''. 

-GAL -o número 24 é García · Pero Montero é un excelente . le
Agüena, , morto en Hendaya por . · tradci e; nunha sesión dunha 
pistoleros fascistas.. merece .un hora' qúe endexamais esquecera 
capítulo aparte-- tiñan a sua o nó xurídico-policial, foi inqui-

ti'; ontra a reconversión ·paralizou o 85 o/o do país 
i á rua, comeza o debate no 

cto d medidas laborais do Governo 
oiga xeral da história dos sindicatos 
na mobilización, a unidade de 

IGT n se producira desde os primeiros 
1: a e testación ao Governo chegou 
> no der. O "pacto laboral" poderia 
dica n política nun país que_semellaba 

te dos órgaos de comunicación 
social, mas o éxito era rotundo 
no sector do transporte. ·A ~om
panhia Pública de autobuses . e 
do comboio parab-a na sua totali
dade ,en protesto contra o "paco- · 
te laboral" do Governo·. · 

Curiosa evolución a de-Cavaco 
Silva, indiferente antes das "xor- . 
nac;:lás de .luta" e "greve g~ral"; 
avisador, na víspera, das nefas
tas consecUéncia~ dunha folga; · 
ocupado -en procurar imaxes 
par.a a televisión que deran sen-: 
sación de nornialidade, de fraca
so da convocatória, dura.nte a 
mañá; abafado, . na tarde, pala 
rotundidade da resposta teria un 
momento de histéria ameazando 
con privatizar as empresas pÚbli- : 
ca.s de transporte. Vencido, na 
noite, deixaria no ' ar- a hipótese 

' de "melloramentos" no proxecta- ' 
· do pacote de leis laborais, de 

"qualquer · m.udam;a". Por mais· 

que as intencións estratéxicas 
do Governo semellaban procurar 
modificacións no secundário, no 
articuladp menor, para mantero 
fundamental. 
A gasolina máis 
cara da Europa 
O proxecto que erifra na Assem
bleia da República no dia catorce 
de Abril contempla a consagra
ción de medidas laborais que rn
sultan, concretando no funda- · 
mental, definitivas rio que respei.:... 
ta ao · direito dos traballadores a 
non sereri contratados ·eventual
mente frente do contrato sen pra
zo fixo de finalización; consagra 
a liberación do livr~ despedimen
to dos traballadores mesmo con 
"anovadoras" causas como a 
"non adaptación ·ás novas tecno
loxias" á que poderian . acollerse 
as 'patronais. As medidas vense 
especialmente agravadas tendo 
en canta o forte aumento das ta
xas xudiciais, con subas médiéls 
que_ pasaron dos tres mil aos 
trinta mil escudos para poder i_ni
ciar trámite xudi9ial. 
, .O executivo portugués xustifj.,. 
ca o proxecto que pretende ins
taurar na "modernización das es
truturas empresariais'', para Ca
vaco as medidas serian- "mudan
zas para o futuro", pois co,mo ten 

repetido unha e outra vez "o país 
non pode parar", mas parou. Pa
rou na porcentaxe do 85 ppr cen 
nunh.a folga que non ia dirixida 
.tanto no sentido de paralizar· 

todo o país como en paralizar os . 
sectores fundamen~almente atirí
xidos palas medidas do "pacote 
laboral", a man- de obra asalaria-

, da-. O resultado surprenderia -~º 

rindo -sobre· dados e. circUnstán:
cias cor:icretas: "Sr. Amedo, ,o 
seo número de tarxeta de crédito 
é este, verdade?" oú "estivo vos
tede en t.al data en tal sítio?": 

A Amedo rematou por delatalo · 
.á "conexión portuguesa". Ouro 
Figueiredo Fontes ven de identi
ficalo como o . "Ricardo" que lle 

· facilitaba . armas, documentación, 
e cartas abudantemente. Parte 
do sumário derivado das suas 
declarácións acaba~ de ser visto 
pgora durante 4n xuício nun tri-· 
bunal de Pau (Fráncia) . Un dos 
empregados de Amed,o, _cuxo 
nome foi un ha constante durante · 
toda a viSja, ven de ser condena
do .a cadea perpétua. A Fi'gueire
do Fontes non lle espera mellar 
sorte. A Amedo tampouco. O 

. que pasa é que ten a salvagarda· 
das autoridades española$ que, 
por nada do mundo, están dis
postas a un xuício en.toda ·regra 
contra o sistema. Porque cóntra · 
Amedo hai unha orde internacio
nal de búsqt:Jeda e captura, cu(
sada através_ da lnterpol, baixo a 
acusación de complicidade en 
asasinato. 9 asunto, segundo 
manifestaba ·a este correspc:i
dente a avogada de lpar:ralde 
(Euskadi ·Norte) Christiarine Fan
do, pode rematar coa -próxima 
celebración dun xuício no que 
Amedo sexa condenado na Frán
cia en rebeldía. 

Claro que o escándalo interna
cional que iso suporia, viria miti
gado pala non revelación d~ .. in _si
léncio inestimábel: quen eran ou 
son os patronos· de Amedo, quen 
lle facilitaban tan xenerosamente 
as dÚcias· de millóns de pesetas 
para o xogo e a rriorte? A Ame
do, .antes de comparecer no xul- · 
gado de Bilbao, os séus xefes 
oferecéronlle unha embaixada ou 
a xefatura ·de seguridade dunha 
empre·sa pública. Pero~ agora, 
coa tempestad~ desatada, cal é 

· o seu précio?. O 
.PEPE REl/DONOS'TI 

próprio Governo; maioritárió d.o 
Partido Social-Democrata. -

· PSD-, que tivo até a preocupa-
~ ción de constatar o início da de- · 

- sintegración própria vendo como 
unha sección sindical aa UGT · 
denominada TSD -Trabalhado
res Sociais-Democratas- aderi- · 
ron á taiga xwal. 

-Dinamizada pala lntersindical~ 
CGTP, coa .colaboración da UGT 
-impensábel hai pouco tem
po- a ·"greve geral do 28 de 
Margo" entrou xa _na história sin
dical, p'Olítica e socíal dun povo 
que veu abrasadas as conquis- .· 
tas dunha revolución, submeteu
se nó terror que. xerou o Estado 
e agora mostra. síntomas de . re-

.. cuperar a memória. 
O mesmo dia no que o proxeo-

to cor.necea ser discutido na As- : 
sembleia-, esta será o ponto oe' 
concentración - de asalariados -
procedentes . da .faixa industrial 
de Lisboa, en atitude de protesto 
por medidas· que ainda abaf;:iri . 
mais- a un proletariado sumerxido · 
na precari.edade, nun país no 
que o prézo da gasolina é o mais 
elevado da Europa, onde os ní
veis de inflación (un ha méia do · ~ 
1,5% por mes) colócanse á fren
te· dos rexistados nos países da 
CEE. O 

ANTÓNIO MASCATO 
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MUNDO -A GUERRA 

A acéión de· Xibraltar parte dun pi~~ · 
contra os republicanos 

·Piares condicións ·de 
vida · e detencións·· 

··masivas para os . . 

irlandeses do Norte 
O asasinato de tres niembros desarmados do Exército 
Repúblicano . Irlandés .en Xibraltar'. é un paso máis na 
escalada de represión que o governo. Thacher lanza desde 
comezos de ano contra nadonal1stas irlandeses. A Lei de 
Prevención do Terrorismo (PT A), o tratado Anglo-Irlandés, 
a campaña de Enniskillen, o secuestro de sete cidadáns 
irlandeses ou a protección extra-leg~I co~ que o gabinete 
conservador ampara os delitos dos_pólicias, son ·parte · 
desta guerra que tarriéh inclue a intención de. marxinar 
poi íticamente ao Sinn Fein. 

dades de diñeiro e pasaportes 
con nomes falsos a cámbio de 
información sobre o IPlA. Un po
licía entrou na tela dun dos deti
dos brandindo un periódico de 
La.ndres coas notícias dos asa
sinatos de Xibraltar ao tempo 
que berraba entre risos: "Tres .a _ 
ceró!" A nengun dos detidos lles 
permitiron . durmir por máis de 
trinta minutos. -

Cincuenta· mil deti.dos 
A Leí de Prevención do terroris
mo terá carácter· permanente, 
segundo anunciou :. o governo 
Thatcher. A importante emigra-

. ción da illa está a padecer con 
éste arbitrário instrumento legal 

emigrantes en todo o mundo, 
celebran cada ano esta data. A 
comemoración en Londres rece-· 
be a resposta dunha contra-ma
nifestación do National Front, 
pro nazi. Para os nacionalistas, 
os feitos de Derry non foron algo 
illado sénón que formaban parte 
dun preciso plan, premeditada
mente lanzado polos ingleses 
para esmagar o movimento re
publicano. 

Anos de racismo 

tre 1975 e' 1985 nos meses de 
inverno, segundo reflexa unha 
investigación. Os piores traba
llos son tamén para os católicos 
que, por outra parte, sofren un 
desemprego que dobra ao dos 

Pero. o tráxico número de en
frentamentos e coartadas políti
cas despregadas desde hai ca..:. 
tro meses contra os indepen- · 
dentistas do Ulster non é com
parábel á matanza que os serví
cios secretos británicos prota
gonizaron ao pé da fronteira es
pañola e á vista dos membros 
da Policia Nacional que estaban 
de garda na barreira de aceso 
ªº campo de aviación xibralta
reño. 

Doce ax:entes 
Mairead Farrel · (31 anos), Sean 
Savage (23) e Dan.Macean (31), · 

Cando os republicanos irlande
ses pasaban completamente 
desarmados por diante da ave
nida Winston 'churchill, os poli- -
cías dispararon desde vários án"" 
gulas sobre eles sen prévio avi
-~o. Testigos presencia is asegu
'ran que dous dos irlandeses 
quedaron no .sítio -sendo ·re
matados con vários tiros a esca
sos centímetro.s da testa por un 
dos policías británicos, co xoen
llo en terra, -ao pé dos corpo.s xa 
mortos- mentres que o terceiro 
cambaleou cen . metros antes de 
. morrer. ªº pé do depósito de 
cornbustíbel de King's Lyon. Os 
doce policías sairon imediata
mente de Xibraltar ño mesmo 

. · detencións de até doce horas 
sen direito a a:vogado. Calcúláse 
qüe cada ano son . perta de cin
cuenta mil os· detidos e interro
gados nos partos e aeroportos·. 
Detrás de-sta apariéncia legal 
está o feito de o gover-no inglé$ 
utilizar subterfúxios para c9ntro..: 
lar á povoación comparábeis 
aos .que empregan os sionistas 
ou os sulafricanos. · 

Vinte anos despois, todas aque
tas reivindicacións seguen a ser 
pateticamente actuais: os·católi
cos teñen as piares casas, nas 
que os de máis idade apenas re
sisten qs rigores do inverno . 
Doce mil cincocentas persoas 
de .idade avanzada morreran en-

· protestantes. O prémio Nobel 
Sean MacBride intentou nos úl
timos anos combater esta lacra 
racista do seu país e para iso 
fixo unha proposta de nove pon
tos. Parte desta carta do ex pre
sidente do Sinn Fein propuña 
unhas bases de non discrimina
ción na contratación de novos 
empregos. Pero os ingleses non 
aceitaron as · suas propostas, 
non por seren extremistas (non . 
ter conta da filiación política ou 
relixiosa, por exemplo), senón 
porque aceitalas seria como re
coñecer que os ingleses levan 

.'ATOPADE ~ ESTA MULLER' 

A campaña desatada pala prensa británica ao coñecérense os su
cesos de Xibraltar, deformaba totalmente os feítos en dous aspec
tos principais: os membros do IRA estaban a piques de colocar 
unha terríbel bomba de catrocentos quilos e que ian armados. Ain
da que_ambos os dous extremos foron posteriormente recoñecidos 
como falsos palas autoridades-inglesas, o suceso deu pé a comen
tários como o do The Star, que un dia despois de se facer público 
o de.smentido titulaba: "Tres despreciábeis asasinos recebaron o 
seu merecido". O Evening Herald publicaba en primera páxina un ha 
fotografia de Eibhlin Glenholmes co titular: "Atopade a esta muller: 
é a cuarta terrorista". O The Star calificaba aos irlandeses mortos 
·como "amigos das bombas"_ 

. tiñan cumpridó seis senténcias 
nos cárceres ingleses. Segundo 
o portavoz do Sinn Fein "An 
Phoblacht" estaban destinados 
en _Xibraltar "Como soldados 
dun exército popular de recur
sos limitados, dependente en 
todo do apoi0 económico e mo
ral da clase traballadora irlande
sa á que pertencian". Este meio 
dixo que a policía británica, coa 
colaboración da española, loca
lizara aos tres membros do IRA 
pouco antes do asásinato. Os 

_ · axentes de Londres sabían que 
_non habia explosivo's en Xibral
tar e que os tres irlande~es ·esta
ban desarmado-s. Foron doce os 

. policías de · paisano qué chega
ron ao aeroporto xibraltareño 
nun voo especial e se apostaron 
ao pé da alfándega española. 

avión especial. . 

Mentres ·uns funcionários bri =
tánicos asasinaban a· estes tres 
irlandeses, outrds, ·amparádos 
na leí _anti-terrorista renovada 
polo governo Thatcher co neme · 
de lei de prevención do T erroris
mo (PTA), detiñan e incomunica-
ban en Londres a sete traballa
dores irlandeses. Razón destas · 
detencións, sen nengun tipo de -
asistencia_ legal: a de seren os 
encerrados parentes ou· (lr:nigos 
de Martina Shahanan, acusada 
da marte d~ Tom King. Todos 
os detidos foron humillados e 
maltratfidos: espidos totalmente 
primeiro, abrigados a vestir tra
xes térmicos ·especiais. A -todos 
eles lle foron oferecendo canti-

· Neste ano cometnórase na Ir
landa, ademais do milenilrio da 
fundació'n da cidade de Dublin, 
o vixésimo aniversário do início 
do movimento polos direitos hu-
· manos. Este niovimento realiza
ba peticións tan concretas e sin'
xelas como o direito á' vivenda e 
ao traballo. Xurdiu como res
posta popular dos católicos 
ante OS· contínuos ataques e 
progroms lanzados polos pro- -
testantes ante a pasividade do 
governO colonial que · os tiña 
cómo cidadáns de segunda. 
Rarte desta guerra é o Domingo 
Sangrento de Derry que aconte
ceu o 30 de Xaneiro de 1972 e 
cüstou a vida a catorce-manifes-

. tantes irlandeses baixo a acción 
armadá do exército inglés. Os ir
landeses da ·¡11a, así como os 

Tamén o lrish News de Bublin dicia que "nor:i hai cidadán obser
vante das leis que non se coloque nesta hora de para do arriscado 

· traballo das forzas da orde, no seu labor anti-terrorista" . Ainda que 
critic·aba nun editorial que os británicos non tivesen detido aos 

- membros do IRA, o lrish News culpaba en última instáncia do suce
dido en Xibraltar "aos dirixentes do IRA e aos seus activistas políti
cos". Tamén o moderadisimo· /rish Times lamentaba que "as ac
cións dos terroristas acabasen abrigando aos poderes lexítimos a 
actuar finalmente como os terroristas mesmos". O lrish Times puña 
especial coidado neste editorial en negar que a policia e o exército 
británico estivesen a librar nengunha guerra. O -

_o 
:MáÍs de · 25Ó páxillas sobre Economia, == 
;J\rquitectl.lra e Urbanismo, Literatura, == = 1dioma, Música~ ·Arte, Deporte, 
= Ecoloxia, Diteito, Saude e Sanidade, == 

:Política, Prensa,: Ensirto,' Cultura,== 
- -= Muller, História, Igrexa, ' Humor ... . : 
resume fotográfico dunha déca~a. == 
--Estadísticas.: Cronofoxias .... 

'l 

EIR 



RA 

'GALIZA E MUNDO ANOSATERBA 13 
. Nº 337 -14 ABRIL DE 1988 

~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~-· 
E IRLAND8 

tares dos republicanos: O actual 
xefe de . governo irlandés no'ri 
est.aba por renovar este tratado 
pero os británicos aproveitaron 
o atentado' de Enniskillen (once 
mortos a_ causa da explosión 
duhha 'bomba -do IRA, que se 
sospeita poderia ter sido provo
cada) p·ara impor termos con
cretos. Toda a sana de insobor
nábel . anti-inglés de Haughey, 
esvaiu.se nuilhas horas. Moitos 
irlandeses comprenden · que 
apesar da indeperidéncia,_ o pp
der do antigo império colonial · 
chega até o parlamento mesmo 
de Dublin. En (lleros termos po
liciais, o tr:atado significa que os 
republicanos que f1,.Jxan ao Sul 
'serán detidos e devoltos á poli
cia ·inglesa.' Politicamente bús
case con isto isolar ao Sinn Fein · 
e desenvolver unha clase católi
ca média (yuppies) aproveitando 
as axudas económicas da CEE 
e dos norte-americanos. Esta 
seria a base social dun naeiona
lismp moderado (o do SDLP), 
mais contemporizador coa co
roa británica. 

A pista de Duplin 

A noticia de que a localización 
.dos tres republicanos en Xibral
tar tora consecuéncia dunha 
confidéncia dos servicios secre-
tos de Dublin, saltou áos· diários 
xunto coas primetras novas da 
matanza que ocuparon as pri
meiras páxinas dos diários britá
ciicos. O enérxico desmentido 
de Charles Hauguey non puido 
borrar a sospéita nen o rumor 
de q\Je foran os próprios irlan-
9eses quen dirixiran os pasos 
dos 'policias ingleses cara o Sul 
de España trala pista do coman~ 
do do Ira. 

A declaración de · Gerry 
Adams non se fixo esperar: "HaL 
un ind ício que parece confirmar 
este rumor xa ·que moito antes 

e que-o IRA ou os británicos fixe
ro sen comentário ningún sqbre os 

nicos para o pavo irlandés. Boa 
proba diso son o asasinato de 
MacAnspie. A posta en libertade 
do axente britifnico Thain, a de
tención sen asisténcia legal de 
sete persoas baixo a ·lei de proc
tección contra o terrorismo, o 

.. negativa . por ·parte do . governo 
británico de publicar o informe 
Stalker/Samson así comp o, fra

. caso da · a·pelación feita pola 
mesma de Birmingham. 

A noticia da marte dos ·tres 
voluntários provocou levanta
mentos e manifestación$ en 1ó
dalas areas nacionalistas. A Bri
gada Belfast -do IRA insistiu no 
seu c~amamento para· que non 
se detivesen e queimasen veí
cuJos _na vía pública xa que este 
tipo de accións eran nórmal
mente invocadas palas forzas 
militares británicas destacadas 
en Irlanda para xustifica-la súa . · 
política de aisparar a matar. 

Gastan máis· en gardas 

O portavoz para asuntos econó
micos do Sinn Fein, Mitchel Ma
·cLaughling, manifestou a sua 
sorpresa perante as ·cifrqs· publi
cadas palas autoridades de 
Londres que indican que o go
verno inglés está ·.a gastar moito 
máis para manter o crecente 
destacamento do Royal Ulster 
Constabulary (Comisariádo de 
Policía para o Ulster), que ~no 
presuposto de vivencia para os 
seis condados xuntbs. "Seguri
do unh_a recente publicación n·a 
que se especifican· os presupos
tos de gasto para os seis con
dados a asignacion á policía é 
de trescentos oitentá e catro mi
llóns de libras (perto Éie oitenta 
mil millóns de pésetas) pára o 
exercício 1988-89 e será de ca
trocentos millóns (máis de citen
-ta e tres mil millóns para 1989-
90). O total de reservistas em
pregados a xornada - completa 
polo RVC aumentará en tres· mil. 
Namentras, o governo británico 

• Sexto aniversar10 do 
asasinato de ffomero.O pa
sado 24 de Marzo cumpríase· o 
sexta· aniversárió do asasinato 
de Monseñor Romero, arcebispo 
do Salvador. Un dos suposta- . · 
meQte implicados no crime é 
precisamente o recén eleito pre
sidente do país, ' Roberto 
D'Abuisson, líder dó p~rtido de 
extrema direitá ARENA. O resul
tado do proceso engade unha di
ficuldade máis á actuación políti
ca naquel país centro-america
no, lonxe dos acordes de paz· a 

- 'ponto de conseg1¡1irse na viciña 
Nicarág~a. · O 

• Fidel Castro opina so
bre o Panamá "O que sucede 
no Panamá non é. unha desputa 
de persoalidádes, ·nen un co'nflito . 
interno, nen un problema xurídi
co, senón unha conspiración, o 
intento de- arrebatarlle ªº pavo 
pana,meño os.seus direitos•sobre 
o Canal, reivindic.ados xa en par
te nos acordos Torrijos-Carter", 
sinalou o presidente cubano Fi-

. del Cq.stro, nunha entrevista con
cedida ao Canal : 2 da televisión 
panameña. 

Castro indicou; por outra par
te, que "non pode haber campa-

. ración entre xogado polos milita_- . 
res panameños e o papel xogadó 
polos militares noutros países da 
América Latina, e creo que é moi 
.importante que todos os gover
nos latinoamericanos, os · gover
nos progresistas, comprendan 
que o que está en xogo ali no 
Pánamá é a soberania e a inde- . 
pendencia dun povo irmán de 
América Latina".' 

•Visita galega ao Sahara. 
Representantes · da República 
Arabe Saharaui Democrática 
(RASO) recibirán en Tindüf no 
mes que andamos á delegación 
de organizac;;ións políticas e mé
dios de comunicación da Galiza . 

• -~~...,.14~ tres mortos, a policia de Dublin 
S dei.J aos médios as fichas dos 

<J.> tres asasinados. É urxente que 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o governo de Dublin ' esclareza 

·ven de anunciar que reducirá o 
programa de vivenda para o 
Ulster a cento trinta e nove mi
llóns de libras (pérto de vinte 
nove mil .millóns ·de pesetas). 

Desde finais do 1975, a parti
res da entrega do Sahara polo 
Governo español a Marrocos e 
Mauritánia, perta de 260.000 
sabarauis procuraron amparo na 
rexión de Tinduf· no Sudoeste de 
Arxélia, á espera do retorno á 
sua terra. A RASO quer mostrar 
á opinión pública galega as con
dicións de vida que teñen que 
soportar no exil io, asi como dar 
a coñecer a opin-ión da sua po
voación encol das actividades in
ternacionais de pesca nas costas 
do· Sahara na actual situación. 

anos exercendo o racismo _cos 
irlandeses. 

Outros dous feitos graves 
desta escalada anti-irlandesa 

. son que, na última semana de 
Xaneiro, a Thatcher negouse a 
levar ante os tribunais a facer 
público o caso de dous polícias 
que no 82 tiraron a matar e ma
taron a seis personas no Ulster. 
A segunda foi que a Corte Su
prema descartase o recurso de 
apelación apresentado polos 
coñecidos como Birmingham 
Seis. Estes irlandeses son acu
sados de colocar unha bomba 
nun bar de Birmingham no 1974 

e matar a 21 persoas. O xorna
lista e deputado laborista Chris 
Mullin publicou un livro no que 
demostra que estes homes son 
totalmente inocentes. 

Outra frente desta guerra é o 
tratado anglo-irlandés, que pre
tende illar aos republicanos me
diante a cadea e a represión. A 
constitución irlandesa non per
mite a extradición de prisioneios 
buscados no Norte por motivos 
poi íticos. Baixo as presións de 
Londres, o anterior governo de 
Dublin aceitou excluir ·desta ga
rantia básica as actividades mifi7 

estes informes". -
O desmentido de · Haughey, 

ainda que se fixo e~perar, era un 
bon reflexo da presión que esta
ba experimentando por parte da 
opinión pública despois da terrí
bel matanzQ.. 

O sindicato de estudiantes da 
Queen University 'de Belfast de
cid i u' unha folga total que foi 
unanimamente observada no 
día do funeral de Maireat Farrel · 
que tora alumna do centro. O 
sindicato lembrou mediante un 
comunicado á opinión pública: 
que non existe tal cousa como 
un sistema de xustiza imparcial 
~ · equitativa poÍ¡ p~rte dos britá- . 

PARQUE NACIONAL DE DONANA · 

As diferéncias' de acceso a vi:.. 
venda por parte das comunida
des católica e prqtestante no 
Ulster é unha das máis debati
das cuestións da política mglssa 
para Irlanda. "O Governo inglés 
-declara ·o portavoz para asun
tos económicos do IRA- acaba 
de lanzar unha ofensiva sen pre
cedentes sobre a erase obreira 
irlandesa con redueióris drásti
cas en educación, vivenda, ser
vicios sociais e - saúde. Pala 
contra non ten ningún inconve- · 
nente áparente eh aumenta-los 
pres~postos dos gardas". O 

MA,NUEL VILAR/LONDRES ·ANT 

A recén constituida Asociación 
de Amigos do Pavo Saharaui na 
Galíza está a l~var adiante . un 
proxecto de axudq para a povpa
ción réfuxiada en Arxélia, nos te:. 
rreos da alimentac_ión, .a sanida
de, a educación e a indústria ar
tesanal. - - o 

Datas: 31 de Marzo ao 3 de AÓril / 1 ao 4 de Abril. 
Précio: 21.000 Pta. lnclue' transporte desde Bilbao e Ma
drid, aloxamento e hotel en Matalascañas, visita ao inte· 
rior do parque en veículos todo-terreo. · 
ANDALUCIA ECOLÓXICA . 

guia. 
AS CIDADES IMPERIAIS: 25· de marzo ao 4 de Abril -
I 31 de marzo aó 10 de Abril. Précio: 26.500 Pta. con 
a!oxamento eh hoteis / 18.500 Pta. cori aloxamento en 
campings. 

vós, i;lloxamento en hoteis e haimas, comidas, 4 días de 
percorrido en todo-terreo polo deserto e 3 dias en came
lo. 
INDIA CENTRAL E. RAHASTIIAN 
28 de Marzo ao 10 de AbriI IPrécio: 148.000 Pta., inclue 
vós, transporte en autocar e tren, visitando Delhi. Agra, 

Datas: 1 ao 10 de Abril. Pré9o: 36.000 Pta., inclue visita 
a Doñana, Marismas de Odiel, Lagoa de El Portil, Ron- · 
da, Serra de Grazalema e Serra Nevada; aloxamento e 
transportes. r ' 

ESQUI DE FONDO. EN HUESCA 
Data: 27 de Marzo ao. 3 de Abril. Précio: 36.000 Pta., 
inclue traAporte, aloxamemto en hotel de Castejón de 

· Sos, pensión completa e instrutores .. 
ROtAS EN BICI . . 
DONANA E 0 -ALGARVE PORTUGUES: 26 de marzo 
ao 3 de Abril Précio: 29 .500 Pta. 
O VAL DO llETAR: 31 de Marzo ao 3 de Abril Précio: 
·13.900 Pta. • 
DE ALMERIA A MURCIA: 27 de Marzo ao 3 de Abril. 
Précio: 34.000 Pta. , · . - ' 
MARROCOS, DE TANXER A CASABIANCA: 26 de 

· Marzo ao 3 de Abril. Précio: 45.000 Pta. Todas as rotas 
incluen alox¡imento en c::ampings - Marrocos en hostais- , 
pensión completa e furgón de apoio. · 

, MARROCOS . . 
ROTA DAS KAHSBAS: 25 de marzo ao-4 de Abril I 
31 de marzo ao 10 de Abril. Precio: 4S.OOO 'Pta. i.nclue 
transporte en autocaravana, aloxamento en campings · e 

l'REKKING POLO RIF: 31 de marzo ao 10 ·de Abril. 
PréciÓ.: 58.000 Pta., inclue transporte desde Madrid, in-

. fraestrutura para o tr'?k. mulas de carga e guia. · 
ALXERIA 
O GRAN ERG OCCIDENTAL: 25 de marzo ao 10 de 
Abril. Prépo: 74.000 p~. , inclue transporte visitando as 
grandes dunas, oasis e cidades do deserto (Timmi-

. moµn, Ghardaia, etc .. ). campings e guia: 
TIJNEZ EN CAMELO: 2 ao 9 de Abril. Précio: 91.000 
Pta. desde Madrid / 88.000 Pta. desde Barcelona, inclu~ 

Henares e Rahasthan, hoteis e guia. · _ - · 
CUBA 
28 de marzo ao ·3 de Abril. Précio: 119,_000 Pta., indue 
vós desde Galiza, visita da Habana, Santiago e Pinar 
de.l Rio, hoteis e pensión completa. , ·, 

Solicita o noso folleto de viaxes de Semana Santa / Pri
mavera e inforffiación de vós económicos. 

aDsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pere, 11. 6" 3a. • 08010·8orcelona • Tlf.: 302 50 81 
lede,mo,7. 1· izqdo·48001·8ilboo·Tlf.s.: 424 42 65·42.4 22 15 · 

Rodriguez Son Pedro, 2.0f. 1202·28015·Modrid·Tlfs.: 4451145 
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CARTAS 

EDUCACIÓN 

· Se a memória serve para algo é · 
.para lembrar cousas do pasado; 
se a história. serve para algo é 
para aprender del; se o progreso , .. -:. , 
serve para algo e para ir ad¡ante; 
. se ternos memória da história é 
·para progresar, e con esta figura 
dialéctica paso a expor dous ar-
gumentos reais. . 

argumento prirneiro.- Ano 
1962. Instituto. Alunos de 1-1-12 
anos, profesor e director do cen- . 
tro. Cena primeira.- había alguns 
rapaces · grandes-fortes-insegu-

. ros e, polo mesmo,. agresivos 
contra dos· máis apoucados ca 
eles: mangábanlles as gomas, 
compas e cromos, dábanlles 
couces á hora de xogar o fútbol. 
Sabianno os profesores, sabí.ao 
O· director e ninguén interviña, 

.... , eran cousas de rapaces. Funcio
nou . a .. solidariedade dos máis 
contra os grandes-fortes-insegu
ros-agresivos e, ·nun recreo, xun
táronse uns poucos, ménos 
grandes-menos fortes-máis se
guros, dándolles unha pasada 
aos rapaces grandes-fortes-etc. 
que nunca máis volveron abusar. 
O director seguiu sen se ·intei
rar.Cena segunda.- Todos os 
alunes sofreran, de cando en 
vez, un lostregazo dun ou outro 
profesor, pero h;::tt5ia aquel que 
zoscaba nas mans C()a pata-· 
rota-dun-pupitre-c;:te-madeira; . 
viña sendo asi habia anos. Con
tab(3n que unha vez un aluno fara 
protestar diante do director pero 
que nada pasara. Certo dia un 

. grupo de rapaces, fartos xa de 
qrutalidade, argallaron a vinga: · 
negouse un a por a man-para re
cebir paus e cando o profesor 
quixo dé!rlle coa pafa-rota-dun
etc ná cabeza outro aluno ter
moulle do bra.zo mentres outro ti
raba do pau e outro máis ... etcé
tera. O. director si que se inteirou 
e os catro rapaces foron expul
sados do Instituto por "agresión 
a un profesor". -

·Ninguén nos talara ainda de . 
democrácia, anti-autoritarismo, · 
igualdade,libertade, direitos do 
nena, sofidariedade. · 

· > Argumento segundo.- -Ano 1988. 

xóns á hora de xogar· ao balon
cesto. Sabenno os' profesores, 
sábeo o director e ninguén inter
vén, 'son cousas de rapaces. 
Dous dos rapaces apmicados 
peden_ a baixa no Coléxio . . O di
rector comenta que "non están 
preparados para vivir no mundo 
actual". Cena -segunda.- nengun 
dos alunos de 5° de EXB sofreu 
nunca un lostregaz9· por mar:i 
d~n profesor, agás daquel que 
agarrou a un polo pelo. A APA do 
coléxio elevou un longo escrito á 

'Dele·gación Próvindal de. Educa
. ción. O director -esta ainda es

bardallando sobre a falta .de res
peito aos profesores ... 

Deixo ao leitor tirar as moitas 
leizóns morais que poden suxerir 
as catro ·cenas descritas; só me 
permito anotar certos vocablos 
cheos de· forma: democrácia, 
igualdade, direitos -do neno, ·soli-
daríedade,-.:. · . · · 

BERNARDO MAIZ 

AO PRESIDENTE ·. 
DAXUNTA. 

(Mugardos) 

Como vostede· sabe ben, o seu 
governo 1pretende que ·se instale . 
outra fábrica de celulosa no noso 
país (segundo parece, en Fazou
ro), o que plantexa graves pro
blemas para o naso país, e para. 
a soCiedade gal~ga,. e cuxa im
plantación non está xustificada 
desde nengún punto de vista. 

1 º Hai sobradas razóns· técni
cas que· deberán, "de por si", i.m
pedir a súa instalación na Galiza, 
o exemplo máis evidente témolo 
na fábrica de Celulosa-Elnosa de 
Pontevedra, hai multitude ·de. fn.., 

A VI.SO AOS LEITORES 

A partir do mes de Maio o 
pr$cio da suscripción a A . 
NOSA TERRA, incrementara
~e até a seguinte cuantía: 

. Galiza e Estado: 4.000 Pta. 
Europa: 5.600 Pta. 
Resto do Mundo: 'Z:_;OOO Pta. 
A partir tamén de agora mes- · 
rno vostede receberá na sua 
casa 47 números por ano. O 

formes técnicós das suas secue
las na zona. Ademais o cidadán 
pode ver unha alta contamina-

. ción, a destrución da ria e a sua 
riqueza, asi como sofrir as con
secuencias de in-habilitabilidade, 
cheiros noxentos nesta área, etc. 
Pero ademais: · , 
- a) o proceso de fabricación da 

planta que se desexa irripor no 
norte de Gal iza, é. ao "sulfato", 
proceso anticuado e que está 
proibido neutros países euro
peus, e qu~· só se aceitan en paí
ses coloniais e terceiro-mundis
tas, como se pretende fac.er co 
naso país. 

b) -por que non se especifica 
cal val ser a técnica de branqueo 
do papel?' nen a capacidade de 
produción da fábrica?. 

senda productores baratos para 
que os benefícios (sexan pasta, 
electricidade, ·etc) os leven ou
tros ?. 

2° Coa implantación da citada 
fábrica o que se está é condicio
nando adema[s a política forestal 
deste {.!aís1 coa xa ae por si 
abundante implantación do eu
calipto na nosa 'terra, fomentán- . 
dose ainda máis, e quero lem- . 
brarlle que estas · árbores son 
causantes directos da propaga-

. ción dos incéndios na Galiza, ao 
seu unha planta pirofita que se 
benefícia coa presencia do lume 
(xa que con el espállase mellor) . 
· 3° Sr: Presidente, a razón alu

dida por Vds. de criación de pas
tos de traballo é fictícia, porque, 
cantos posta$ de ·trabal/o crian 
realmente para galegas e que 
sexan estabeis (quer dicer, unha 
vez montada a fábrica)? é que 
non_ se pode xerar emprego nes
ta terra doutro xeito? por que 
sempre ten Galiza qúe pagar tan 
alto précio se nós nunca nos be
neficiamos e co único que nos 
quedamos é coa merda?. 

c) por que só se monta a.parte 
''parca" e por tanto máis con.ta
minante e cheirenta en Galiza, · 
señor Presidente? ¿por que · o 

Non somos contrários á indus- .... 
trialización racional da Galiza, 
pero tampouco á instalación de 
calquer indústria no país, máxi
me coas características da cita
da fabrica que nos queren meter, 
e moito menos en aras dun falso 
progreso para este país. Penso 
que as razóns expostas deberán 
bastar para paralizar a sua im
plantación e quixera crer, ainda 
que o dubide rnoi seriamente, 

. seu governq non fofJ]enta a ins
talación doutras indústrias que o 
país galega necesite realmente e 
non fábricas que este país non 
precisa? até candó irnos seguir 

~ que antes de tomar calquer deci
sión ao respeito terán vostedes 
estudos sobre o seu impacto, 
realizados polas corresponden
tes con·sellerias sobre o tema. 
Está claro que nun asunto tan 
delicado non se debera improvi-

. sar como lamentabelmente se 
fai, e moito menos hipotecar o 
futuro do naso país. O 

XAQUIN Mª PENAS PATIÑO 
(Compostela) 

ClT~OEN 
Ao longo da história da clase 
0breirá sempre sobresaiu a loita 
por reivindicar un salário xusto e 
unha xornada laboral máis curta. 
Estes dous conceitos sempre se 
antepuxeron por riba de moitas 
reivindicacións· de carácter social 

~ 1 ~ ta es como axudas a vivencia, 
Cñ b91sas de estudos, eco11omatos, 
(,/) etc. e 

Coléxio. Alunas de 11-12 anos, 
profesor e ' director do· centro. 
Cena primeira.- hai alguns rapa
ces grandes-fortes-jnseguros e, 
polo mesmo, agresivos contra 
dos máis. apoucados ca eles: 
mánganlles as gómas, compases 
e pegatinas, danlles arrempu-

ñi No tocante a un salário pódese 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~º apreciar como naquelessect6res 

... )_ 

. , 

AMPLIACIÓN DE CAPITAL 
Na Xunta Xeral Ordiriária·de Accionistas da 

Compañi'a Mercantil Promocións. Culturais Galegas 
S.A., celebrada e.n Vigo o pasado día 20, acordouse 
unha ampliacjón do Capital Social na cifra de · 
· 10.635.000 Pta.(dez millóns seiscentas trinta e cinco 
mil), correspondentes a 2~ 127 accións cun valor . 
nominal de 5.000 Pta. cada unha. 

Pode recabar máis infonnación no teléfono 
(986) 43 36 24 o~ ben ñas 9fiCinas de A NOSA 
TE~, sitas na ~ua _Pontevedra 4-5ª, de Vigo. 

Vigo,- a 20 de Fefüeiro do 1988. 

qt:Je foron mái's reivindicativos ou 
máis conscientes de que eran 
explotados (minaría, metalúrxica, 
etc.) estaban sempre moi por 
diante a respecto dos demais 
sectores produlivos. Un operáíio 

. metalúrxico sempre tivo uns sa
lários e unhas condicións de tra
ballo mellares q"ue as dun operá
rio da construcción, e isto era 
debido a que os primeiros sem
pre estiveron na vangarda das 
distintas loitas en aras de conse
guir unhas rnellores condicións 
de vida . 

A respeito da xornada laboral 
máis curta veu case que pásan
do outro tanto, pero é que esta 
reivindicación está marcada na 
nosa história, (a história do mun
do obreiro), dunha maneira máis 
fonda, quizá pola necesidade 
que sempre tivemos de estar 
menos tempo no centro de tra
ballo, e polo tanto máis tempo 
para dedicarlle a unha chea de 
actividades que fan que a persoa 
se realice através do coñecimen
to. 

O feito que máis trascendeu 
na nasa história foi a loita dos 
nasos antepasados pola xornada 
de 8 horas, loita que como sabe
mos custou moitas martes, aí te
rnos aos mártires de Chicago, 
feito que deu pé a o que hoxe se 
comemore en todo mundo como 
1 º de Maio, Dia Internacional da 
Clase Obre-ira. 

Desde esa data até hoxe, fó
ronse éonseguindo cada vez -tra
ballar menos horas, iso s'i, a for
z.a, na maioria das -veces, senón 
de martes si de moitos despidos . 
Lembremos Citroen no 1969, 
cantos compañeiros quedaron 
na rua por pedir que non se tra
ballase os sabados pola tarde?! 

Se nos pomos a valorar desde 
. que se traballaba "de sol a sol" 
até hoxe (case que cuarenta ho
ras á semana), no cabe a menor 
dúbida de que os sacrificios dos 
nosos compañeiros non foron en 

· balde. 
Pero claro, o "patrón" sabendo 

que ao longo dos anos retroce
deu neses aspectos, púxose a 
maquinar de que maneira tiña 
que facer para poder curtar tanta 
n;iellora acadada polos traballa
dores, e claro, ao final sacou a 
seguinte conclusión: reter ao 
máximo os aumentos salaríais 
nos distintos convénios que se 
foron negociando nos últimos 
anos. 

Que conseguiría con esta me
dida? 

Pois ir criando unha depen
déncia económica de forma que 
nos · vexamos na abriga de ter 
que traballar máis horas na se
mana para poder levar asi os 
cartas que- antes nos negoü nas 
distintas -negociacións dos Con
vénios Colectivos . 

"El _que quiera ganar dinero, 
ganará dinero" lsto diciao un 
executivo de Citroen, o que non 
·dixo foi de que maneira, pero si 
é certo que se estaba a referir ao 
alongamento da xoranda laboral. 
(velar os sabados por uns pou-
éos miles de pesetas) · · 

" . Unha cousa é certa, camiña
mos cara atrás. 

Que pensarían de nós, no . su
posto de que vivisen, aqu.eles 
nosos an~epasados que se sacri

.. fica,ron ou incluso morreron pola 
redución da· xornada en Chica- , 
go? . -
, Que ·o digan os que estan a 

velar.' 
SEVERINO TABOAS CAEIRO 

(Vigo) 
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V. SEMANA GALEGA DE FILOSOF1A 

Primeiros pasos 
no estudo sistemático do- pensamento gCllego 
Con ·grande éxito de participación e debate .. 

Do 4 ao 8 de Abril deron-se cita en Pontevedra uns 360 
congresistas e arr1Cdor de 60 ponentes e comunicantes para 
debater, na V Semana Galega de Filosofia, a temática de 
Identidade e cultura : o caso galega. Este Congre$o 

. estruturou-se en sesións de mañá (eón ponéncias , 
comunicacións e debates sobre o problema xenérico da 
identidade) ; sesións de ~arde (nas que foi obxecto de 
examen O CASO GALEGO),· sesións de noite (dedicadas á 
análise da situación económica, social, política e cultural na 
Galiza e as perspectiva~ de futuro). -

O problema xenérico da identi
dade dialéctica entre o particu
lar e o universal foi abordado 
nas ponéncias dos profesores 
Roger Garudy, José Enes. Ale
xandr Kuznestsov , Miguel Mo
rey e Carlos Castilla del Pino. E 
as1mesmo nunha série de comu
nicacións 

Roger Garaudy falou en abono 
das suas teses sobre o diálogo 
de culturas para non eternizar o 
separatismo e exclusivismo oci
dentais. Ligou o problema da 
identidade co problema da tras
cendéncia, indicando a necesi
dade de abertura á totalidade. 
"O indivíduo, dixo, non se fai 
persoa máis que pala sua parti
cipación no todo Unha nación 
non chega a ser portadora dun
ha mensaxe mais que polo diá
logo de civilizacióñs" . E despois 
de dialogar · con pensadores 
orientais e ocidentais e facer 
unha apaixonada defensa do 
seu mestre Gastan Bachelard_ 
concluía asi : "A filosofia hoxe 
non acadará o seu papel vital a 
non ser que prantexe o proble
ma máis importante da nasa 
época : o da eleición entre o tec
nócrata "ordinántropo" ou o pro
feta que apela a viver doutro 
xeito" . 

José Enes (profundo coñece
dor de Tomás de Aquino, Gar
cía Morente, Heidegger e Zubi
ri) t1vo como meta final do seu 
discurso · "mosLrar a possibilida
de e a urgéncia conJunturais da 
hermenéutica onLológica das 
linguas romanicas, usando a 
exemplaridade do portugués . 
Ela nos conducirá á identifica
<;:ao de nós próprios o.a nossa 
condi9ao ibérica, latina e crista 
e na concre9ao diferenciada das 
nossas comunidades naturais" . 
Foi unha densa e profunda ex
posición na que puxo de mani
festo sabedoria filosófica e co
piosos coñecimentos lingü.isti
cos . 

Alenxandr Kuznetsov, que 
ofereceu á Aula Castelao mono- · 
grafías soviéticas dedicadas so
bre literatura galega, portugue~ 
sa e catalana, pronunciou-se 
pola búsqueda da identidade 
tendo en conta as peculiarida
des de cada povo. As diferentes 
culturas e nacionalidades mere
cen o máximo resp~ito . Embora 

·non hai unha identidade fixa, 
permanente . As eventualidadés 
históricas promoven traeos de 
identidade . . A identidade é algo 
dinámico, hai que redefiní-la in
cesantemente . . 

Miguel Morey optou clara
mente por un discurso da dife-

. réncia . Fixo unha denúnd.a de 
moitos discursos universaliza-. 
dores, abstractos, vagos, se-: 
manticamente valeiros e falou 
da ·necesiqade de traducir os 
mesmos en comportamentos 

concretos. Referindo-se unha e 
outra vez a Foucault matizou o 
epíteto,-que veu de aplicarse-lle 
repetidamente ,' de "anti-huma
nismo". Hai que situar o discur
so foucaltiano na Franza e fronte 
a moitos humanismos vácuos. 
Mais seria, sen ter a mais míni
ma dúbida, humanista na Amé
ricaa Latina ou en cuaisquer lu
gar no que veñen de atapar-se 
secuestrados os direitos huma
nos e as liberdades. 

Carlos Castilla del Pin.o anali
sou a teoría da identidade en 
conexión coa psicoloxia social e -
centrando-se nas relacións in
terpersoais, nos procesos de ín
ter-comunicación. Falou das 
irnaxes que teñen de un mesmo 
os demaís e da imaxe que un 
oferece de si próprio. F\eferiu-se 
á aceitación ou reprobación so
cial destas irnaxes . A sua expo
sición nunca perdeu de vista a 
dimensión social, clave para 
comprender minirnamente as 
relacións interpers~s. 

O caso gal ego : Análise e 
sistematización do 
pensarnento galega na 
história. 

Se xa o apartado anterior foi di
fícil, por non dicer imposibel, de 
sintetizar en tan poucas liñas . 
este seria xa impensábel. 

Lembrar que se recolle nun 
"dossier" de cincocentas páxi
nas. que constq de 5 ponencias
marco, 26 ponéncias especificas 
e 11 comunicacións. _ 

As ponéncias-marco situan 
(económica, social. política e 
ideoloxicamente) por idades 
(antiga, feudal, moderna, XIX e 
XX) as diferentes ponéncias es
pecíficas. Os ponentes foron . 
respectivamente, Xosé Carlos 
Bermejo, Santiago Jiménez , Pe
xerto Saavedra, Xosé Ramón
Barreiro Femández e. Bernardo 
Máiz . 

Nas ponéncias específicas 
abordaron-se autore9 ou liñas de 
pensamento e asimesmo nas 
com unicacións priscilianismo, 
os· cancioneiros, os irmandiños ; 
a ilustración, Sarmiento, Feixóo, · 
Francisco Sánchez, Rosalia de 
Castro, Curros , Indalócio Ar
mesto, Amor Ruibal, Lousada 
Diéguez. Xohán Viceñte Viquei
ra, o nacionalismo galega, Ri
c;;ardo Mella , Ramón de la Sagra, 
Manuel Acuña e Malvar, Beato 
Sánchez, o krausismo na Galiza, 
Otero Pedrayo, Vitoriaño García 
Martí , o problema da língua . o 
pensamento político galega na 
década dos 60, García Sabell, a 
saudade, Ramón Piñ

0

eiro, Rafael 
Dieste, Caslelao, Portela Valla
dares, Vicente Risco, o pensa
mento da ·post-guerra ... : foron 
temas deste ciclo, xunto con ou
tros que foron aparecendo nas · 

discusións e , tamén, na apoia
tura conceitual das diferentes 
ponéncias . Límites de espácio 
atravancan a mención dos 37 
ponentes e comunicantes. Per
mita-se a mención singular do 
veterano e infadigábel galeguis- -
ta: Ricardo Carvalho Cglero. 

Só esperar que este "dossier" 
teña edición esmerada e · se 
constitua n:a Primeira história 
do pensamento galega. Mellorá
bel, arnpliábel , mais o que com
pre· é que este pensarne°'to sexa 
obxecto de estudo obrigatório · 
na Faculdade, cando menos , de · 
Filosofia e se incorpore, asimes
mo. aos contidos do na.va Ba
cherelato. 
Conclusión xeral : hai unha iden
tidade galega, que se vai .tro
cando ao longo da história do 
naso pavo. 

A Galiza do presente 
e do futuro 

No ciclo da noite, aberto aó pú
blico non especializado, anali
sou-se a economia, sociedade, 
política e cultura da Galiza ac
tual e fixo -se unha prospección 
no futuro que lle agarda. -

O profesor López-Suevos 
abordou a temática aberta pala 
crise da idea de desenvolvimen
to. Asinalou que crecimento 
económico non implica necesa
riamente desenvolví.mento 'eco
nómico (asi economias moi di
námicas que non · reducen o de
semprego, non eliminan a po
breza nen desembocan nun re
parto rnáis equitativo). Tamén 

'· reflectiu sobre a idea (compartí
-da por un bon número -de teóri
cos) de que o crecimento econó- · 
mico non é xa posíbel ; inclusive 
non seria, para outros, desexá
bel. moitos outros andan -a arte
llar outra forma de desenvolvi
mento (parella a un novo xeito 
de comprensión do progreso so~ 
cial). Rematou cunha aplicación 
á economía da nasa nación. 
· O sociólogo Perez Vllariño , 
que fixo r!3Visión do p19blema 
demográfico (povoación envelle
cida), que comentou o absten
cionismo eleitoral galega, que 
veu _ de referir-se ao problema 
migrátório, que analisou a pre-

. cariedade da nasa Universida- ' 
-Cie. optou por unha Galiza de
senvolvida a n~vel tecnolóxico e 
pala vinculación con Portugal 

para n_on quedar filada do com
boio do desenvolvím-ento. 

Na intervención do Vice-pre- -
sidente da Xunta da Galiza, X .L. 
Barreiro Rivas ,n a que defendeu 
"a consecución dunha orde poli
tico-s9cial nova e a recuper.a
ción das bases nacionais da Ga
liza: -cultw;a, língua, persoalidal
de e conciéncia de povo" , bo
tou-se en falta unha análise eco
nómica como base que permita 
saber se se opta por unha Gáliza 
libre (e solidária ao mesmo tem
po) ou por unha Galiza limitada 
polo Estado español e mero su -
cursalisrrio p·eriférico dos mono
pólios de . tumo. Surxiu a pet
gunta de como pensa romper "o 
sentido periférico da nasa orga- · · 
nización sócio-eéonómica ". 

Na mesa redonda sobre cultu 
ra . coordenada polo xornalista 
Gustavo Luca de Tena, tiveron 
posturas · críticas o sociólogo 
Xoán Luis Pintos e o empresário 
Isaac Díaz Pardo. Xoán Luís Pin
tos defendeu a cultura tradicio
nal galega (inda que sen perder 
de vista a ·modernización). Isaac 
Díaz Pardo p1antexou a relación 
E;Jntre cultura e ecoriomia (tódos 
remataremos por falar inglés 
que é a língua do império). O 
Conselle'iro de Cultura indiéou 
alguns proxectas· da sua Copse-

lraria e opto u por "unha Galiza 
incorporada á modernización". 
Foi interpelado sobre- corñpaxi
nación de economía dependen
te e cultura gplega ponteira. 

O profesor Beiras ·1 orrn.uo 
analisou as causas endóxenas e 
exóxenas do subdesenvolvimen
to da Galiza· e vaticinou , partin
do do desmantelamei:ito econó
mico da nasa terra e sinalando 
que era un economista e un po
líticú e non un profeta, un forte 
impulso do nacionalismo galego 
a moi curto prazo .. 

Eis as .grandes liñ~s da V Se
mana. 

Só reiterar rnáis unha vez a 
necesidade de publicar as ac-

, tas. Seria uhha História do Pen
samento Galega, .. que· levaría un 
capítulo introdutorio sobre a 
IDENTIDADE ; viria lago o "dos
sier" das sesións de tarde e fe
charía-se co capítl,llo sobre A 
Galiza do presente e do fu tu ro 
(recollendo no mesmo as se
sións de noite) . D 

DOMl,.GOS ANTÓN G. 'FERNÁNDEZ 

A NOSA TERRA lll 

• Novo - ·diseo de "Na, 
.Lua" O grupo "Nq Lua" ven de 
grabar en Lisboa o . que será o 
seu próximo disco.· Pódese afir
mar que se trata da prímeira 
produción musieal galega-por
tuguesa. xa que nela están pre
sentes dous nomes tan impar:. 
tantes da música popular do vi
ciño pais como son Fausto e 
máis Julio Pereira, senda este 
último o produtor. Colaboran ta
rnén na grabación dous musicos 
galegas pert~ncentes a senda5 
formacións: "Muxicas" e "Pase-· 
niño" . Nos textos inclúense poe
mas de Ramiro Fonte, Román 
Rañ~. Manuel -Forcadela e Xosé 
M~ Álvarez Cáccamo. O 

• O 30 de Abril fállase o 
Alvar9 Cunqueiro de Tea
~ro. Cunha dotación de 
1.000.000 de pesetas o prémio 
de teatro que convoca a Conse
llaria de Cultura vai ser dilucida
do entre 14 obras presentadas. 
A obra prerriiada será publicada 
na coleción "Os textos do Cen
tro Dramático Galega" e estuda
rase a sua estrea na próxima 
temporada de espectáculos 
C.D.G. - ·d 

• Memória da Escala 
Dramátiéa Galega.A EDG 
ven de apresentar a sua memó
ria de actividades durante- os . 
anos 1986 e 1987. Nese periodo 
puxo en marcha dous espectá
culos "Mozar e Salieir", un texto 
de Puschkin e Nosferatu de Ma
nuel Lourenzo, con 41 e 17 re·
presentacións respeit:Vamen te . 
Ademáis dese labor a EDG se
gue a manter, apesar de coxun
türais dificuldades , os seus Ca
demos, única-publicación está
bel de cración teatral ·que se 
realiza na " Galiza. Na memória 
dase carita tarnén de todos os 
actos e apresentacións realiza
das , e outros dados de interés. 

o 

• J. A. Valente prémio 
Príncipe de Asturias. Un 
escritor nacido en .Ourense, e 
cunha brevíSima obra en galega 

. no terreo da poesía, ven de ser 
galardonado co Prémio Príncipe 
de Astúrias . Nacido no ano 
1929,· Velente estugou ·en Com
postela e Madrid, para ir traba
llar a organismos da ONU ei;i 
Xenevra, até o ano 80 qu~ se 
irtstalou en Alrneria, onde rese
de actualmente. Xunto ao escri ~ 
tor ourensán, cuxa obra poética 
e · de ensaio · tense desenrolado 
sempre en castellano _tamén foi 
galardonq Carmen Martín Gaíte. 

o 

• Fotos galega na Suiza. 
A exposición "Dende o Atlánti
co:· tense inaugurado nestes · 
días na Suiza (XenevraY. Pendu
ran a sua obra sete fotógrafos 

_ galegas -~ -está organizada polo 
·Centro de Estudos Fotográficos. 
Coa enseña de atlánticos Vari 
~aramés, Xurxo Lobato, Xosé 
Luis Suárez Canal. Manuer Seh
dón, Pepe Galovart, Xúlro Co
rreq e Xosé Abad. O catálogo 
desta mostra. constituirase na 
terceira publicación. do Centro 
de Estudos Fotográficos despois 
do adicado ás fotografías da 
emigración de Manuel Ferro! e 
o preparaao por X0sé Caruncho 
sobre técnicas de laboratório en 
branca e .Preto. 

•. 
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. CULTURAL 

V SEMANA . GAiEGA DE FILOSOF1A 

POR PRIMEIRA. VEZ 
E COLECTIVAMENTE, 

. DIALOGAMOS. 
PILAR ALLEGUE AGUETE 

A c'arón da V Semana Galega de 
Filosofía surxiron. moitas per
guntas, perguntas xa cuestiona
das noµtras ocasións , pero que 
dada a sua importáncia e per
manente vixéncia .témolas que 
dialogar novamente. Reflexionar 
sobre o que é a ident'idade g.al~
ga, que idea , que pensamento 
ou ben que constante temática 
aparece através da história d.a 

' Galiza son interrogantes de 
· grande trascendéncia e fondura 
· Corno a história debe· ilustrar-· 
nos , e pola miña profisión gosto 
de acudir aos clásicos, a defini
ción que un Aristóteles dá ·do 
home sérvenos corno ponto de 
partida nesta·reflexión. Aristóte
les afirma no libro 1 ·da Política 
que o home. é un animal que ten 
palabra e que o home é un ser · 
sociábel. Se nós reéollernos esta 
boa 'tradición definiremos ao 
home galega pala sua· comuni
cación e polo soporte material 
desta que vai ser a ' língua: e 
este soporte material sustentará 
ao longo da história e marcará 

, un dos sinais de identidade do 
nosq pavo. Por outra banda a 
definición como ser integrado 
nun contexto e en interacción 
con el e os seus habitantes será, 
ainda a risco de ser considerada 
unha interpretación moi sjm
plista outro dos pilares que mar-
cará a nasa diferéncia , , 

Desde a materialidade da lín
guq. a cultura popular foi. deixan
do a sua pegada e a sua perso
nalidade. Así a nosa e unha cul
tura que .a partir da Idade Média 
é praticamente oral, que trru:is
rnite pala fala os seus mitos , de
sexos e necesidades . A palabra 
como lugar de encontro ·dos · ho- · 
mes galegas queda relegada á 
·Sociedade civil e familiar, non 
aos mosteiros nen aos centros 
de poder. E" é coa aparición dun 
certo desenrolo económico que 
comezará unha reflexión de se-
· gundo grau , que é a fil~sofia, da 
man dos ilustrados galegas. 

O pensamento . empezará a 
sistematizar algunhas das· cues-· 
tións que van ir na procura da 
felicidade dos homes. · Temas 
como os da educación ou os da· 
comunic-ación serán nodais no 
pensamento dun Frei Martiño 
Sarmiento ou dun Feixóo, por 
exémplo. 
-:Tocante á segunda definición 

aristotélica; aquela que di que o 
home é. un ser sociábel, a evi-

déncia desta · reB.lidade · dentro 
dünhas determinadas coordena
das de xeografia , economía; cul
tura, política , leva a unha idio
sincrásia própria .conservado, 
igual que a língua. palas clases 
populares galegas. 

DESDE A IDADE 
MÉDIA, E:::::....=..P-=-O_R __ 
TRES SÉCULOS, 
GALIZA 
TRASMITE ·só 
ORA.LMENTE OS 
SEUS MITOS, 
DESEXOS E · 
NECESIDADES 

O pf?nsamentff gaiego está 
· pouco .sistematizado e é moito 
o que ·ternos que facer Senda 
un país diferente e tendo unha 
burguesía que non -cumpre o 
seu papel anovador Galiza é. un 
país que non ten criado· pensa
dores senlleiros até o século 
XVIII. Agás os movimentos con- · 
siderados heréticos, pensemos 
no .priscilianismo, que son unhá · 
forma de rebelión contra o poder 
ideolóxico ou os intentos de re
belión soc;;ial dos Irmandiños , 
polo tanto contra un sistema in
tegral escolástico que· rachária 
co posíbel entronque dos rnovi
mentos reformistas da Europa 
daquel tempo. Galiza, polo tan
to , é un país-suxeito pasivo dos 
cárpbios que se darán no seu 
entorno . É moi interes¡;mte otra
ballo que se tenta facer con este 
Congreso sobre o pensamento 
galega porque, -por primeira vez 
e colectivamente , dialogamos. E 
'tal como di Emílio LLedó, "o 
diálogo é un pen.sam,ento com~ 
partido e inacabado". Dialoga
mos, entón, sobre nós mésmos 
e evidenciada queda a nasa fal
ta-de estud9 e sistematización. 

Sirva este primeiro intento 
para nos animar a empezar ou · 
continuar neste traballo _que te.n 
corno protagonistas, principal
mente, ás clases .populares e a 
sua man_ifestación comunicativa 
e "política" qo senso grego. D 

Pllar Allegue é-prpfesora de H" da Filoso- : 
fia ·Antiga e Medieval na UNED. Partici - . 
pou na V Semana· coa ponéncia "Frei 
Martiño Sarmiento: un' ilustrado galega" 

• . ANÁL.ISE. . ~ . 
-EMPRESAR~ 

Prezo da ~uscripción: 800 PTA. 
Catro núme,ros ao ano. 

....,-.,~m~llXIDiEA•Ql!'IM'J oe..ac~~•·•~A. 

O pago -débese realizar mediante 
cheque ao nome de 
ANÁLISE EMPRESARIAL 

· Pi i Margal! 72 baixo 

• O LEASING OU Ó 
ARRENDAMENTQ FINANCIEIRO 

·• AS SOCIEDADES ºANÓNIMAS 
LABORAIS 

• A RESPONSABÍLIDADE 
EMPRESARIAL . 
EN MATÉRIA DE SEGURIDADE E 
HIXIENE NO TRABALLQ: "O DEBER 
DE SEGURIDADE". 

• PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
PARA 1988. 

• NOVO PLAN XERAL DE 
CONTABILIDA~E. 

• FORMAS "AT[PICAS" DE FOLGA: 
. A FOLGA l~TERMITENTE 

• INCENTIVOS REXIONAIS. 

• A INFORMATIZACIÓN DA 
PEQUENA E MEDIANA EMPRESA 

Carlos Castilla del Pll10 . . . 

Toda toxo-dependéncia ten ·un elemento ideolóxico 
que é fundamental · · 
Qué síntese é posíbel entre· 
psicanálise e marxismo? 

Como dicia Freud· o marxismo 
ven repr~sentar unha forma de 
socioloxia xeral· dinámica, por
que cando Marx di que en de
rradeira instáncia unha socieda
de réxese polos móbeis econó
micos e que o motor dunha so~ 
ciedade son os modos de. produ
ción, .en realidade esto é válido. 
en termos globais, . pero o que 
está revelando é que· Mar~ está 
irnaxinando qúe as clases so
ciais san· entidades con dese
xos. A clase social alta é a que 
desexa seguir senda alta , a mé
dia aspira a s_er alta , e a baixa a 
deixar de selo, por suposto. Un 
exernplo claro seria .a desapari
ción do Movirnento Obreiro en 
España e da sua· conciéncia po
lítica, por que? Por.que o que 
pede son reiyindicacións , o que 
quer dicer que aspira á clase 
média. Do mesmo xeito que 
Freud imaxinaba ao home como 
unha máquina de desexos Marx 

. imaxinaba as clases sociais 
como máquinas de desexos . · 

En relación a diferentes pro
blemas -da cotidianeidade e · 
a sua relación coa psiquiatri- " 
zación dos individuos. Que 
relación teñen fenómenos 
como as toxicomanias :__le
gais ou non- con fenóme-

. nos de perda. de identidade 
individual e c~leetiva? 

Toda 'toxo-dependéncia ten un 
~lemento í deolóxico que é fun
dame.ntal . Moitos rapaces teñen 
chegado á heroína por,que era o 
Jitual de entrada no grupo, se 
querian ·entrar no 9!UPO tiñan 
que . aceitar unhas pautas . A 
maior parte da xente foi "á heroí
na como fumos nós ao tabaco , 
que era a maneira . de :i:ncorpo
ramos· ao mundo dos adultos e 
éra onde nós queríamos entrar. 
A proba diso é que a heroína .es
tancouse, e non por medidas 

_ policiácas pois que . a cocaína 
aumentou e hoxe é un símbolo 
de ·status superior . A heroína 
implica agora mesmo sucieda.: 
de , foiesaseo, . rnarxinación, e a 
cocaína é integración, é a mar
ca do-home próspero ' do hedo
nista. 

Outro fenómeno é o suicídio, 
para o que se dan explica
cións --cando se valora 
unh'a incidéncia elevada 

· anormalmente-, entre ou
- tras, de tipo meteorolóxico . 
· pero, ten a ver con fenóme
nos tamén de identidade? 

Os st:licídios dos depresivos -
que representan un 37 dos sui
cidas- sano por problemas de 
ldentidade fundados· ou non. As 
depresións da ama de c;;asa na. 
chegada do clirnatério, que xa 
criou os filias e se pergunta pala 
sua función no futuro, pode ser 
un exemplo tamén adecuado. 
Pero convén saber que sobre a 
conduta suicida inciden mo~tas 
resultantes e factores, tamén as 
razóns meteorciÍóxicas . Pero 
unha. sociedade que se incre
menta economicamente aumen
ta o seu número de shicídios e 
isa é verdade para todos os paí
ses do rnÚndo agás Noruega , 
posibelmente o país c9n !Ilaior 
renda per cápita do mundo e 
que ten unha táxa semellante á 
de Portugal que · é das máis bai
xas. na Europa.· En Noruega ,dan- . 

Do MESMO XEITO 
QUE FREUD 
IMAXINABA AO 
HOME ·coMO UNHA 
MÁQUINA DE 
DESEXOS, MARX ----
IMAXINABA ÁS 
CLASES SOCIAIS 
COMO MÁQUINAS 
DE DESEXOS 

se as mesmas características 
que nos países. nórdicos pero 
onde eles teñen unha taxa de 7 · 
suicídios por cada 100.000 habi
tantes, Dinamarca e Suécia te
ñen 24/100.000. Polo tanto hai 
que Iuxir das simplificacións. 
Nós ternos en · P.mdalucia unha 
comarca que dá un índice supe
rior en tres1 veces á média na- , 
cional e un colaborador ten e;i_
tudado 600 casos de suicídio, 
desde 1900 até agora, nun de
ses pavos e non pudo averiguar -
por que . 

Mais hai un dado interesante. 
Berlin· Ocidental ten unha taxa 
das máis elevadas na 'Europa, 
anda nos 24/100.000 habitantes. 
Po fa ben, ese índice elévase, no 
seo da comunidade Ímigrante, a 
701100.000. 

En determinadas circuns
táncias --catalizadas na opi
nión pública cando se dan 
crimes ou circunstáncias es-

pec1a1s- fálase da respon
sabilidade cJo psiquiatra 
ante o sucedido. Iso entron
ca tamén co problema da 
asisténcia psiquiátrica en 
xeral. 

Unha sociedade ten que aceitar 
un quantum de risco, cun certo 
límite. É certo que a delincuén
cia ten aumentado até un um
bral que non é tolerábel . Pero os 
enfermos mentais non dan nen 
a taxa média de criminalidade 
da sociedade non psicótica, e 
para eles funciona o prexuício : 
se é un esquizofrénico hai que 
protexerse, non señor. Dos máis 
de 2.500 esquizofrénicos qu.e 
vin e tratei xamais me agredeu 
nengun . Hai unha relación agre
sor-agredido, na que nalgun 
caso pode funcionar unha cues
tión material -por exemplo a 
carteira qué se quer roubar~ ou 
doutro t!po . 

A família e a muller son es
peciais receptores desa 
agresiyidade. 

Por suposto, pero tamén o son 
de que un filio sexa heroinóma
no. Vivimos nunha sociedade 
que ~on quer · hipertrof~ar o po
der' do estado pero por outra 
parfe quer que se ocupe a~é d~ 
que os profesores non vaian ª· 
folga por un aumento de soldo . 
No fondo querese que o estad? 
actue como. unha garderia. · E 
unha coritradición da socieda-
~. D 

XAN. CARBALLA 



Entre erotismo e 
:Pomografia 
As diferéncias entre erotismo e 
pornogr-afia · son mui subüs. ás 
vec:;es e dtfícil demarcar un e 
outra pois muitas son as razóns 
que nos levan a equívoco. Unha . 
delas é pensar que .a beleza da 
escrita ten algo a ver con erotis
mo ou pornografía. que diferén
cia un da outra. e non . Un texto 
erótico' pode estar mal escrito e 
un texto pornográfico pode brilla 
-literariamente falando. A dife
réncia entre pornografía e ero
tismo estriba -sinxelamente
na posición perante o obxecto . 
O pornográfico é simples pose
sión (destrución) do obxect'o . O 
pornográfico é real , realista. O 
pornográfico quer -e conse
gue,- a posesión do obxecto, 
nunca a realización do amor : o 
pornográfico non busca nunca a 
realización dun acto de amor 
verdadeiro, todo o contrário do 
erotismo (amda que muitas ve
ces ese erotismo sexa unha sim
ples sublimación ao non conxu
gar a acción subxectiva coa ob
xectiva -cara ao obxecto. quer 
d1cer, unha síntese entre erotis
mo e pornografía, onde o obxec- . 
to non fose só obxecto non só 
fetiche) . O erotismo, nunha pa
lavra, é hedónico, ledo, optimis
ta. A pornografía é pesimista, 
tétrica. non eré na posibilidade 
de ser feliz, etc. Os exernplos 
poderian ser : pornografía: Os 
once mil vergallos, de Apolli
naire ; erotismo: A coña de Ire
ne, sen autor coñecido ainda 
que se fala de que é Louis Aia
gon (estas .reflexións están tira
das de Cirlot, máis ou menos). 

Todo estre prolegómeno ven 
dado polo livro que ternos na 
mesa : Cantigas de amor vi
lao, de Darío Xolián Cabana<1i, 

que ultimamente publica a un 
ritmo frenético ainda que alguns 
dos seus livros non sexan distri
buídos por aquilo de que as na
sas (sic) institucións teñen que 
curnprir co seu mandado : facer 
os livros e non distribuí-los, non 
sexa que alguén os lea (Amor 
e tempo liso, publicado polo 
Concello de Santiago, que eu 
saiba non foi distribuido e os 
exemplares -supon-se-- es
tanse amontoando nos sótaos 
de tal institución) . Dicia-se que 
todo o prolegómeno viña dado 
polo novo libro de Daría Xohán 
Cabana. Un poemário de cariz 
erótico se seguimos a Cirlot e 
non pornográfico; poemário eró
tico hetera-sexual (compre sina- · 
lar que, por exemplo, en prosa o 
erotismo homosexual ten dado 
mellores páxinas : Genet). Poe
mário erótico no que o poeta 
tbca várias técolas, como di o 
lapelista : " ... se manifesta nun 
variado · mosáico de metros". 
Poemário erótico que ven.· de-

, mostrar que o poeta domina as 
formas do poema : metro .. rima e 
léxico, pois D¡:i.rio Xohán Cabana 
raramente repete un sintagma ~ 
raramente chama na sua axuda 
a "epítetos" poéticos nen a sus
tantivos poetizantes. · Poemário, 
erótico no qÚe o poeta ten ta · 
romper .os lindeiros que lle foron 
impostos polo "belo dicer''' e asi 
compón toda unha série de poe
mas nos que · "finamente" vai 
nomear o acto supremo de 
amor: "No cálice amada entro 
eu sen coidado, miña amiga", 
Compón poemas pará maim gló
ria dos dous amantes: "Esta-ba
talla que de amor facemos sobre 
campos de Jenzo ou herba ver
de , ningún de nós os dous gaña 
ou p'erde : · continuamente os 

- dous nela vencemos" (se non. 
fose por qutros, ·estes verso!'> ser-

Darío Xohán Cabana 

virian para dicer-nos que· a poe
sia que estamos a saborear .é 
erótica e non pornográfica). 
Compón .poemas nos·que a lec:li
cia do amor pode vencer á_mor-

·te, o recorcfo do amor gaña aba- · 
talla, ou atal ·pensa o poeta: "Se 
morrer eu , miña p.mada, · non 
chores corpo vencido, flor po
drecente acabada" (pouco a 
pouco irnos vendo duas cousas: 
que se confirma o·carácter eróti
co da poesía e que as formas 
dos poemas son várias) . Mais se 
o carácter erótico do poemário 
está fóra de toda dúbida. non 
por iso o p~simismo (non vitalis
ta) da pornografía deixa de visi-· 
tar alguns versos do poeta: 
'-'Arrasarase o tempo de negra 
decadencia cara terra ou granito 
das.nasas sepulturas e a tristeza 
encheranos de terribles feridas 
porque somos de carne, podre
doira, mortal" (un pesimismo 
que. ousaria afirmar, é de raíz 
cristiá). Penso que, contodo, Da
ría Xohán Cabana non chega a 
facer a síntese entre o optimis
mo do erotismo e o pesimisrn0 
da pornografia que poderia traer 
-Cirlot dixit_:_ a unión entre 
vida e exist$ncia, .ou sex.a: "a 
fugacidade do imenso ( erotis
mo) e as murallas do obxecto (a 
pornografía)", mais se a visión 
do poeta non chegou a tanto -
penso que na Galiza nengun 
poeta chegou a tal ponto, ainda 
que pudese expresá-lo teorica
mente- a sua expresión foi fei
ta de tal maneira que nos entre
gou uns versos excelentemente 
compostos, sen fallas maiores 
ainda que algunhas veces baixe 
a sua calidade: ou poto tópico 
ou por metáforas, comparacións -
e imaxes que son dunha pobre-. 
za .que desdin da maioria dos 
versos do livro: "Por goza-lo teu 
carpo algunha vez andei de ci
dade en cidade nun lentísimo 
tren", este seria un dos pouquí
simos exemplos. Por outra parte 
o poeta demostra o seu coñeci.
mentó da matéria lingüística 
cando chama en axuda dos seus 
versos ás causas miúdas, a tódo 
aquilo que parece desterrado 
dunha parte da poesía galega 
actual: a palavra viva, sinxela: a 
palavra que sai cada dia dos lá: 
bias da x~nte . E o poetq,, por 
iso, por ser as palavras que 

· ouve, as palavras que di, usa 
esas palavras nos s~us poemas, 
o que converte esas palavras en 
poesía son as diversas c6mbina
cións sexan en verso medido 
(alexandrino, endecasílabo, hep
tasílabo, etc.)," sexa en verso 
branca, sexa en verso rimado, . 
sexa .en verso livre (pois aqui 
hai de todas esas combina
cións) . E Daría Xohán Cabana 
consegue-o a maioria das veces, 
ainda que a re.speito do citado 
Amor e tempo liso, penso que 
o poeta perde unha componente 
do seu anterior . livro· que podia 
estar presente aqui: o humor, a 
ironia. (mais, e seguimos tedri
zañdo, talve·z a ironía nos ·poe" 
mas eróticos só pode aparecer 

· cando hai unha conxunción 'coa 
pcirnografia, r)Ojs a pornografía é 

. 1 

vida e o erotismo existéncia, e 
a. existéncia . nop perrnete mui- · 
tas bromas) . O 

1) Col. Ronsel. nº 10. Editorial Galaxia . 
Vigo, 1987. Ilustracións Xurxo Femández. 
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Serenas xeometriqs 
para falar da marte 

(So:Qre Da muda primavera 
de Román Raña) 

Cumpre-se agora un decénio 
desde que a lírica nosa corneza
va a sair das minas onde se cul
tivaron metais menos preciosos 
que o oµro , ese símbolo hiper
bólico que se ten usado para ca
lificar a etapa actual da proclu"' 
ción poética galega. Desde fi
nais da década dos 70 o produto 
das profundidades brillq. con . 
matices de alto valor. Sori mui
tos os poetas que desde entón 
veñ·en colaborando a este traba
llo de fulgores. Son menos os 
que se manterán firmes no és
forzo de arrancar lóstregos á 
matéria informe da vida. o de
cénio de ouro entrará nun terri
tório-de novas cifras pa~a cum
prir alguri dia un século, e no 
tránsito desa víaxe irán desapa
recendo bastantes nomes dos 
que conformaron aquela rnulti
tude. 

Entre os nomes que ficarán fi
gura o de Román Raña, quen xa 
desde 1981 ten rexistada a sua 
sinatura no documento de· reno-

1 vación da líric<;i. Agora Raña 
confirma a decisiva irnportáncia 
do seu lugar no panorama da 
poesia actual coa publicación 
de . Da muda primaveira(1l. 
prémio Esquio 19~7 . · 

Desde aquel Retrato de - . 
sombra en outono ( 1981) que 
mostrava o prirneiro rosto literá
rio e vital Román Raña até esta 
Muda primavera que sai á luz 
precisamente (porque o azar dos 
po.etas é 'unha lei rigorosa) can
do a primavera, da · tena apenas 
canta un dia de vida, teñen pa
sado m4itas estacións, e nese 
despacioso transcurso foron-se 
luindo as palabras e facerido-se 
mais graves e necesárias as ver
dades do poeta. Eu vexo unha 
liña mais intensa conexión entre 

Fo~ograma do 
1
filme "Gallego" 

Extramuros da noité (1985) e 
o poemário que hpxe nos ocupa. 
Nos cl01,1s livros .ºpoeta extrema 
o xesto· interrogante, a ·procura 
de respostas para os fundamen
tos da vida e da morte, e usa 
unha música .. substancial, aque
la que nasce do esforio por 
"converter en cadéncia ·o que na 

·alma habita" , que é como no 
prólogo Da m\,\da-primaveira 
define, o autor a misión do poe-
ta . · 

A música -de Román Raña 
transporta .nun ritmo de serenas 
xeornetrias o peso imenso .do · 

· desacougo, o prntesto pola fuga-.. .' 
cidade, a queixa contra a rnorte. 
Esta sorte de- conxunción de. 
contrários (angústia e serenida
de) é a clave de ·estilo, as ánco
ras da ·cosrnovisidn de Román 
Raña Lama, patentes xa na sua 

. obra anterior. Pero no último li
. 'vro as matérias graves da marte 

e da nostálxia expresan-se des
de upha perspectiva mai~ dolo
rida, roáis próxima á experién
cia do autor, e a música intensi
'fica a sua rigurosa formulaéión . 
A pesar do "desesperado exercí
cio de síntese" con que o poeta 
deve limitar a entrada das vi
véncias ."na pequeqe~ do verso" 
(son palavras de Roman Raña no 
seu 'lúcido -corno todos- pró
logo a Da muda primavera, 
neste livro o a.utór delata a cali
dade· da .sua tristura de home e 
sabe usar· a música para domar 
as· durezas arrítmicas da· exis
téncia. 
. Amor e Morte son os temas 
c;:omplernentários deste livro. 
Contemplan-se ambos desde os 
territórios da lonxíncua inemó
ria, nación primordial do poeta, . 
lugar necesário para acender 

- des~e o alto a luz das elexias, 
-que arden como nun .facho . 
Raña convoca aos corpo~ que se 
amaron. e lembrando os seus 
abrazos sabe prc:ml,!nciat as 
mais intensas e ferm9sas pala
vras que -r:iunca teño escoitado . 
para expresar o éxtase incorp'ó
ren do amox : 

"Agora non. hai lAfJioo que re ancoren no lm}ue 
brando, nen no cglor, nen no fogo brevísimo 

' que exist.e antes de o COIJXl deixár de ser só co~": 

Deixa o corpo de ser nos mo- -· 
mentas altísimos do amor e. de
finitivamente, no instante único 
da marte. A vida é s9 uhha co
lección .de felices ou desespera
dos instantes, fragmentários es
pazos mui breves, discontínuas 
locuras e . luzes. O poeta está 
abrigad.o a subverter ese carác
ter interrupto e _ cruel das horas, . 
a producir . a fransformación do 
fugaz en imóvel, a paralizar a in
quietude dos rios·. Cando. o logra 
promove a felicidade: un leitor 
entra nos poemas .de Román, 
_que nas9eron_ da discor.tínua 
alegria do amor e do rotundo 

. coitelo da rnorte, e pode residir · 
constantemente nunha esfera 

-de emoción. Dous homes (o pp.i 
de' Román e o naso ihesquencí
vel p.migo o poeta Eusébío Lo
renzo, vítimas os dous· de vida 
fragmentária e de mmte prema
tura) entraron efil Da muda· pri- . 
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mavera e ali habitan para ne
gar-lle ao rio o seu ·camiño de . 
vertixen e imposível repetición. 
A memória e o teXto fan eternas 

. a vida e a rnorte, esas duas for
mas complerne.ntária,s e paradó
xicas do home. A figura dó pai _. 
de'Roman Raña alcanzou o esta
do c!e constante presenza en vá
rios ·poemas deste livro, e dun 
xeito extraordinárió na seguinte 

·elexia: 

"Bebiil águas convulsas no ~erán 
desumano e ·1embrei acíuela praia 
que lle deixou na pele o sal furtivo. 
Eu son o filio. desta eterna marte. 
Lonxe dun húmido féretro desanda . 
a memória terida de unha estrada. 
Unha luz mineral ilurriinou · 
o rosto qu~ chorava no meu rosto. 
As estrelas ficaran como a seda 
dos lenzois que ocultavam o meu medo, 
carpo escurecido <lesas águas . · . 
Elas saben decerto que o destino 
das almas baixa á noite e na palavra 
encontra a áncora ou a sombra, a adaga, 
un epitáfio a·§Teste no meu peito 
onde un ·home paterno me coñece 
vaziamente só na dar mais última". 

Si O noso destino encontra 
áncora nas paié;lvras, e se aspa
lavras son tan riecesárias e tán 
graves e tan fermosas como as 
, que construiron o edifício de Da 

. muda primaveira os nosos 
desÜnos abandonan o seu errá
tico vagar através do esp31z6 se
mentado de fragmentos para 
encontrar o ancoradoiro pacífico 
qúe. parece (e se pare~e é) unha 
baía de eternidade. O 

XOSÉ Mª ÁLVAREZ CÁCCAMO 

Galiza·no cine (e II) 

El bosque animado (Jase Angel 
Cuerda, 1987), participando de 
csrias claves xa alµdidas, resul
ta máis respeitosa co país e 
rnáis coerente e visíbel como 

· película. É certo que o intento 
tamén resultaba máis asequí
bel ; pero está ben pens¡;lda, co
rrectamente con.strUída, mesmo 
para viola.r o _texto orixinal de 
Femánd~z· Flórez ou condensá
lo. Indicabvamente, e prestan
do-se roáis que Divinas Palabras 
a unha -versión-· ao e?pañol cos
turríista, non se .eaí ·no tipismo 
deformante .de recorrer ao espa
ñol .con acento galega. 

Chama a atención, non obs
tante, o recurso a "fermosear" a 

. história a · iespeito do orixinal, 
co obxectivo de facer un- .cine 
amábel. As narracións que te
ñen corno espectador centená
rio e ambiente acolledor a fraga 
de Cecebre na versión literária, 
dentro da slla afabilidade, senti
ment?lismo e -didactismo, resul-
tan máis ·duras qué no filme. 
Desde o , personaxe . de Marica 

· da Fame ao desenlace da histó
ria cio Coxo asistimos a unha 
correción significativa na pelí
cula. A mesma música acopla
se petfeitarnente · a unha am
bientación fílmica centrada -
nunha paisaxe misteriosa, mis . 
cantos personaxes encantado
res, desde ci fidalgo 'até Fende
testas ou Antón, sen esquecer
rnos o desenvolvimento cinema
tográfico das cursis e timqratas 
veraneantes madrjleñas... En 
fin, humor, ironía afábel ; amabi
lidade poi p_arte dun director e 
guionista que conc·ebiron un · 
produ~to con ' certa dose poética 
e rn$xica , dispostos a non dei
xar-se lev-ar polo enxebrjsmo. 

En Gallego (Manuel Octávio 
Gómez, 1987), Galiza é só come
zo e trasfondo lbnxano. O centro 

, da atención é Cuba. N<?n se tra
ta tanto dos problemas dos emi
grantes galegos na Illa, como da 
históiia desta nación veiculiza
da através da figura dun noso 
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compatriota. Ternos que asi?tir, 
nunha primeira parte, a unha 
película sen forza, na que os 
diálogos e a imaxe son disfun,
cionais · e inexpresivos. cunha 
reincidente e chocante voz en 
"off' que denúnci,? a irnpoténcia 
das cenas; os actores parecen 
estar á deriva ·como se non hou
bese sítuacións ou atmósferas 
dramáticas dabondo comlincen
tes.· Curios.amente é esta .a parte 
que cor.responde $. etapa galega 
do protagonista. Na segunda 
parte. especialmente a partir da 
guerra civil ~spañola. as situa
cións son máis convincentes: a 
.voz en "off" reduce-se, a emoti
vidade xorde en función da_ima
xe e dunha palabr;a máis eficaz 
e . mellar adecuada · ao que ·?~. 
está vivindo e vendo. Os actores 
resultan dunha naturalidad e .. 
convincente: Mesmo persona
xes e episódios resultan huma
namente chamativos , orixinais 
e .dunha rica ambigüidade. A 
preséncia e ev.olución do negro, 
metido a boxeador á procura de 
r~queza, é un achádego· neste. · 
sentido. ' 

· Certarnent·e Qallego é un fil
me idealista. Por máis que a fi
gura central non sexa un emi
grante trunfa\:ior economica
mente. é-o desde o ·ponto de 
vista psíquico e social, porque · 
se acaba identificando, ·se ben 
cunha certa pasivictade , co pro
ceso revolucionáüo en Cuba. -É, 
pois , p'elícula. optimista Cscais 
por iso .non goza do be_neptácito 
da crítica "progre", que, non, 
obstante , non ten o máis míni-' 
mo rubor en louvar A chaqueta 
metálica, película realmente 
panfletária e demagóxica 
plúmbeé;i e narcisista. ·O didac
tismo de Gallego nop empece, 
en ocasións, a sv .. ª- calidade 
como documento humano. Non 
é a propaganda oportuni,sta e cí
nica nen a ideolo~ia barata .. por ' 
máis retorta que, en apariéncia, 
resulte, subxacente na pelícuI.a 
de Kubrick. Sen dúbida, a críti
ca Cinematográfica padece hoxe 
dunha mal disimulada teridén
cia a 'xustificar todo 'produto 
yankee, ben ·por intencionalida
de política ·consciente, ben por 

_coloniz.ación cultural efectiva. 
. Para nós .- é mágoa que Galle

go -seguramente por caréncia 
da própria novela, que non lin
non traba1lase máis sobre a mi
tificación e esp~rnnza na Terra 
abandonada, só .aludida ao final 
da .película . Inda máis, que non 
o fixese sobre a conciéncia e . os 
comportamehtos dos galegas 
como colonizados, sintomatica
mente instnuad? através dun 
trunfador qll{3 cavila en Madrid 

_ como lugar de destino para se 
instalar, empenado en se ·dis
tanciar o máis posíbel da tena 
aldeana, na qt+e tamén -inclue A 
Coruña. É a única ocasiqn na 
que os galegas somos obxecto 

·de cavi19-cíón é documento real 
en relación coa nasa dialéctica 
corno sociedade . 

. O que resulta. sarcástico é 
que se encadre a película nas 
colaboracións promovidas . co 
·gallo do .Ouintocentenário do 
que ó mun_do oficial denomina 
·:oescubrim..,ento de América ... 
Por outra parte, non ten xustif\-

. cación que a X unta non . dobre a 
Relícula ao galega para a . sua 
exibición no rioso país. Polo me
nos, contribuüia á normaliza
ción lingüística, xa qu~ non se . 
contribue a unha normalización 
cultural global . . 

' - Seguimos, pois. sen sermos 
protagonistas. actores reais, da 
produción cultural cinematográ
fica. que si contribuimos a su
fragar.· Debemos ver-nos retrata
dos por outros. Somos-matéría, 
pero non axentes. É o síntoma 
dunh.a situación de dependén
cia. · • · O 

FRANCISCO RO'clRÍGUEZ 

GuieirQ 
CULTURAL ' 

:1llrt§~®Á1~i;liil!IUIJ,t. ____ __,_ ___ __:._ __ ~,...-:.___..c---'-:'.:--------~-
Xoán María López 
(A Coruña, 6/IX/1855 · - . 
Buenos Aires, 1939) 

Compositor e director de coros .· 
Iniciou os seus estudos con Ber
nardo Noriega;. quizá no Hospí
cio coruñés e consegu~ unha 
praza de músico na Banda de 
Artillaria na Corµña no _1872. 
Tres anos despois é xa músico· 
de prirnéira clase e asi seguirá 
deica 1885 'no que desaparecen 
aq Bándas de ArtiÚaria, no 1886, 
e atopárnolo en Pontevedra na 
Música do Reximento Luzón-58. 
Retirado da 'Milícia, no 1895 
pasa a Sanl;iago ·corno director 
da Banda.do Município .coa que · 
atopou· grande popularidade. 

Seguindo os costurnes da 
época participou e gañou moi
tos cértames:- No 1894, en _Lugo, · 
accésit por unha "Faritasia Ga
llega" sobre textos dé Curros, 
moi· louvada por Varela Lenza
no. Nb r901. en Ourense, o pri
meiro prémio pola obra orfeóni
ca "Recordando a Ga.licia". Ao 
ano seguinte, tiiJnén en 01..iren- -
se, outro prirneiro prémio pala 
segunda "Fantasía Galega". En 
Osuna, no 1902, o pr~meiro pré
mib pÓr unha ':fantasía sobre 

_motivos de aires gallegos" que 

Té bu Chá 
Perdoademe a licern;:a que me· 
torno de historiar um pouco . 
umha palavra· para entender o 
de · costas que estiverom e se
guem a...estar a Galiza do aquem 
e do Além-Minho; é a palavra 
que designa umha hebida esti
mulante. O chá ·chamado aquí 
Té. Esta palavra e conhecida en · 
chinés com um som sernelhante 
a cha, os lusitanos que forom os 
int~odutcires da bebida na Euro
pa ocidental mantiverom o 
nome de Chá. Hai outro pavo 
europeu que ·ama -muito essa 
bebida, o pavo russo, e na sua 
língua charnam-lhe · chal, eles 
tambem colherom o chá dos 

eaitará na vfüsión orixinal de 
banda Canuto Berna, senda o 
reitor da tendq naquel ano Ma
nuel· Berea. Tamén no 1902 én 
Béjar,_ outro prémio por ·un 
"Himno a la Industria:" para coro 
·e· banda. No 1897 fora nomeado 
sócio hol'iorário ·da "Unión Artís
tica Compostelán" para a . que 
compuxera várias obras. Das es
er.itas para a suá banda fíxose 

, famm¡a "Na Ruada", rnuiñe,ira. 
En Xaneiro do 1907 chega a 

Buenos Aires, onde · se _encarie
ga da dire.cción do "Orfeón ga
llego", que deixa ao ano seguin
te nas rnans ·de Francisco Rive
ra. Este coro estrea o 21 de No
v~mbro do 1908 "A Emigra
ción" ; sobre poema d~ ·curros. 
No 1915, supoño que por p.ban
dono· de Míguez Rúa, oferécelle 
o Centro Gallego-de' Barracas al 
Sud (Avellaneda) a dirección 
dun Conservatório naquela loca
lidade . Nada máis ' coñecemos 
del até a marte en Buenos Ai- · 
res. -

En AvellaQ.eda estivo investi
gando diversos aparatos ' para Q · 

ensino qa música, un para 
aprender o solfeo sen mestre e 
outro para o · ensino da interváli
ca que · denominou "'Homonio
crornático" . O 
Bibliografia: Vilan9va Rodríguez, Alber
to: "Los· Gallegos en la Argentina" Vol. II, 
Buenos Aires,-1966. Jdem.- ·"J.M.L.". En 
"Gran Enciclopédia Gallega". Vól. 19. Gi· 
jón , 1983. 

chineses na sua expansom asiá
tica, passando do russo ás lín
guas eslavas mais orientais : A 
chegáda do chá a Inglaterra de
veu -se aos portugueses, concre
tamente, cando unha .princessa . 
<;ia casa de Braganc;a casou com 
um rei ingles e converteu o chá 
em bebida de moda na corte co-

Femando 
Navarrete · 

.. Monteserin 
· (A_ Coruña, 5/IX/1903) 

' . 
Barítono e pedago·go . Estudoi.l 
na Coruña na aula de música da 
Escala de Artes e Ofícios a par
tir de 1915 Solfeo , Piano e Canto 
con Xosé Baidomir (ver ANT nº 
253. 12-IX-1984). é lago, a har
monía con Xosé Brañas Muiños. 
Pasaría a estudar canto durante 
·cat:r:o anos con Carmen Varela e 
tomaría consellos na compo$i
ció'n de Eduardo Rodriguez-Lo
sada, (ver . ANT nº 255, 10-X-
1984) .. cantando o rol de "Ama
ro"· na ópera deste "O Mariscal", 
estreada en Vigo o 31-V-1931, 
daquela cantaba pois ·corno . te
nor . Ao ano seguinte vai conse
guir unha beca da Deputación 
Coruñesa e poderá estudar en 
Madrid co famoso cantante bas
ca Y. Tabuyo (autor de duas 
cancións galegas : "Doce sano" e 
"D'aqui vexo os seus campos") . 

Na-coruña, xunto coa sua es
posa Mili Porta, funda a Socie
dade Lírica Coruñesa "Ofelia 
Nieto" que debuta con "Luisa 

-Fernanda" e representará na 
Galiza e en Asturias moitas zar
zuelas . Lago da guerra civil o 

rriezanqo estes a designá-la 
como chae, ao propularizar-se 
passou a ser umha espécie de 
chei escrito tei e lago chi (tee) : 
finalmente os ingleses no século 
XVIII e sobretodo no XIX corn o 
controlo das rnnas orientais pro
dutoras dá planta e o seu domí-

matrirnónio trasladarase a Ma
drid e ali compartirán labores . 
rnusic~is en Coros Galegas e ·ta- · 
mén na compafüa· "Grupo de 
Ópera de Madrid" . Farase cargo 
Navarrete dct dirección da Coral 
Universitária ".Santo Tomás de 
Aquino" de Madrid, que .deixará 
para ocupara a cadeira de Cant0 
do Gonservatório madrileño, 
fago en oposición gañara a do 
Conservatório de Valéncia e 
anos máis tarde pásará a Ma~ 
drid , senda catedrático de canto 
do R~al Conservatório até a xu
bilación no 1973. Sempre simul
taneou estes labores coa sua ca

-rreira na que destacou nos pa
peis de "Rigoleto", "Germont" e 
"Escamillci". 

Tras da xubilación amosou 
grande interese pala tradución 
de libretos de ópera e zarzuela 
ao galega, destacando "La Serva 
Padrona" e "La Represa". esta 
cornposta pala sua muller. Am
bas as d,uas representadas na 
sua tradúción e cantadas por el 
na Coruña . Ademais dedicou 
esforzos a investigación vocal 
descobrindo unha "Respiración 
especial" no canto e redactando 
o libro "Organización vocal ". 

Bibliografia: Xoan M Carrelfa "El com· 
pos1tor Eduardo Rodriguez-Losada Rebe· 
!Ión" En revistad de Musicologia" IX, 1. 
Madrid , 1986 

XOAN M. CARREIRA 

nio imperial estenderom o cos
tume de tomar a tal bebida por 
Europa, e o nome da tal bebida 
passou a ser na grande parte 
das línguas europeias umha de
rivac;om da forma escrita ingle
sa, inoluidas as línguas eslavas 

~ ocidentais; no castelhano pas
sou o mesmo adoptou o nome 
de Té e nós , colonizados, con
hecirnos a tal bebida já baixo a 
forma deturpada dos espanhois 
té , e desconhecendo que os 
nossos corn-nacionais da outra 
beira do Minho foram os auten
ticas introdutores da tal bebida 
e que as casas do chá eram toda 
urnha instituc;om entre eles e no 
velho soalho da Galiza sem 
sabé~ . O 

C.BA. 

presenta as primeiras .novidades do ano: a n'ovela finalista da IV edición do Premio 
"Xerais" ;' o número 32 .da colección Xabarín; o primeiro título da colección 

Didáctica e unha novela de autor escocés en Extramuros Narrativa. 

VÍSPERAS DE CLAUDIA. 
Manuel Guede Oliva 
Finalista Premio "X erais" 

O SEGREDO DE CIBRÁN 
E OUTROS ~ONTOS 
X. A. Perozo 

-' 

A EDUCACIÓN MFJ)IO 
AMBIENTAL EN EXB 
ÉEE.MM. 

· . M.ª C. Sánchez Carrera 

MI.VOZ 
·Ron Butlin 
(E~ españoll 

REVISTA GALEGA DE 
EDUCACIÓN . 
P.ublicación de 
Noi'a E~cola .Galega. 
Edición e subscripcións: 
Edicións Xerais de Galicia. 



CONVOCATORIAS 

• Concurso de 
deseño para a 

:-criación do 
anagrama da 
AsoCiación cte 
Ti~iriteiros 

Participantes: Todos aque
les que desexen apresentar un 
trabalJo dentro destas bases . 

Tema: Libre. 
Caracteristicas : O deseño 

do anagrama deberá apresen
tarse nun formato de nove por 
trece . Non existe límite na 
ápresentación do número de 
deseños . Permítese a utiliza
ción de cores. Incluirá 'as se
guintes palabras "Asociación 
de Titiriteiros Galegas" . 

Apresentación dos traba
llos: A apresentación tarase a 
travez de caJquera dos mem
bros da Asociación de Titiri
t~iros Galegas. ou no Aparta
do 2.180 de A Coruña. 

A entrega dos traballos de
berá facerse antes do 30 de 
Abril do 1988. 

Xurado: Estará composto 
polos membros da Asociación 
de Titiriteuos Galegas. O fallo 
será inapelábel e comunicara
se na prensa e directamente 
ao gañador do concurso. 

Prém1os · Haberá un só pré
m10 para o gañador do concur
so que consta de 40.000 Pese
tas en metálico. 

Destino dos deseños : O de
seño gañador do concurso 
quedará en poder da Asoc1a
c1ón de Tituiteuos Galegas, 
reservándose esta todos os di
re1tos de reproduc1ón e utiliza
ción do anagrama. O resto po
derán recollerse polos mesmos 
canles que se entregaron. 

Ace1tac1ón das bases: A 
part1cipac1ón no concurso su
pón a ace1tac1ón de todas as 
bases. 

• I Xogos Florais 
Escolares "Galiza" 
de Mondego-Sada 

Bases 

O Coléxio Público "Pedro Bamé de 
la Maza · de Mondego-Sada (A Co
ruña) co patrocimo do Concello de 
Sacia, convoca os "'I Xogos Flora1s 
Escólares Gahza de Mondego
Sada-. coa intención de promover 
o cultivo da poes1a escrita en 1d10-
ma galega e:ntre os escolares que 
se atopen cursando a 2 etapa do 
EXB nalgun .dos coléx1os públicos 
gal egos 

1 - Poderán paruc1par rapaces e 
rapazas que estuden algun dos 
cursos correspondentes á 2 etapa 
de EXB nalgun dos colex1os públi 
cos da nosa Comumdade 

2. -O tema das compos1c1óns 

XENOVEVA 
FERREIRA 
ANTELO 

Compañeira, permanecerá 
por empre na no a 
lembranza 

BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 

poéticas será libre .' 
3.-' Os poemas terán que estar 

escritos en idioma galego e ser~n 
orixinais e inéditos . · 

4.- Cada un nori poderá superar 
os tres fólios de extensión, escri.tos 
só por unha cara. e a dous espá- -
cios. . 
·. 5.- De cada traballo mandaranse 
tres cópias _manuscritas -con le
tra clara e lexíbel~ ou mecanogra
fiadas; pero todas asinadas cur'l 

·lema e acompañadas qunha plica 
ou sobre cerrado el) cuxo interior 
figurará o nome· do seu autor, coa · 
indicación do curso no que se én
contra; o nome do coléxio, a locali
dade; o endereio e o teléfono do 
autor e do seu centro; asi como a 
firma do profesor que o autorice . 

6.- Os poemas. c;oas ~as plicas 
correspondentes, enviaranse ·ao 
''Coléxio Público ·Pedro Barrié de la 
Maza". de Mondeg_o-Sada (A Coru
ña) . antes do dia 1 de Maio, coa 
indicación "I Xogos Florais -Escola-
res Galiza" . , 

7.- O fallo do Xurado, formado 
por profesores de EXB e coñecidos 
escritores galegas. será inapelábel 
e darase a coñecer nos médios de 
comunicación da Gali:c:a e directa 
mente aos centros aos que pe¡:ten
zan os escolares premiados. 

8.- Os premiados deberán asistir 
ao acto de ntrega de prémios -co
rrencia os gastos de desprazamen
to pola sua conta-, no que lerán 
ou recitarán as suas composicións 
poéticas. xunto con- con consagra
dos poetas .galegas. Este acto terá 
lugar no Auditorium do Castro de 
Sada, o dia 26 de Maio pola tarde. 

9.- estabeleceranse os seguintes 
prémios: 

1 20 000 pta .. flor natural, diplo
ma e medalla de Cerámicas do 
Castro. 

2" 15.000 pta ., flor natural , d iplo
ma e medalla de Cerftmicas do 
Castro. 

3·· 10.000 pta., flor natural, diplo
ma e medalla de Cerámicas do 
Castro. · 

4º 7.000 pta .. flor natural. diplo
ma e medalla de Cerám· as do · 
Castro. ~ 

Adema1s concederanse 10 a¡::ce
s1is de 5.000 pta cada un . coa sua 
flor natural , diploma e medalla de 
Cetám1cas do Castro correspon- . 
dentes 

10.- O Coléxio Público "Pedro 
Barrié de la Maza" poderá dispar 
libremente das composicións pre
miadas para a sua publicación. se 
as1 se e~t1mase oportuno. 

11.- Non se devolverá nengun 
traballo presentado. 

12.- A part1c1pac1ón nos "I Xo
gos Fiarais Escolares Galiza" pre
suporá a ace1tación de todos os 
pontos devanditos 

• Curso de 
Iniciación ao 
Idioma Galega 

O Concello de Moaña en colabora
ción coa Mesa Permanente pola 
Normahzac1ón Lingüística organi
za un curso de galega, ao remate 
do cal e-ntregarase un diploma ofi
cial da Xunta, en clases de Luns, 
Martes e Xoves de 19 a 21 h . O 
curso mclue proxeccións de pelí~ 
culas, charlas. v1s1tas , excursións e 
aulas teóncas celébrase no Centro 
Soc1al-Cultural "Dame! Castelao" 
de Qumtela 

Má1s uiforrnac1ón no próprio 
Concello. 

• I Encontros 
GalegDs de 
Traballo Social 

Co epígrafe de "Participación e 
cámbio social. Análise de Expe
riéncias" celebraranse na Casa de . 
Cultura de Fene o próximo 22, 23 
e 24 de Abril. 

A inscripción péchase · neste 
próximo fin de semana . A informa
ción telefónica pódese obter nos 
.números (981) 34 2607 de 8 a 14.30 
horas . · 

'AxendA 
AcuLTUBAL;A 

LIBROS 

• Ferrin 
Edi~ións Xerais de Galicia ven edi- . 

· tando a obra de Méndez Ferrin, 
un ha obra á que non lle ·é preéisa 
presentación; agora destaca a coi
dada· edición na que se re-editan 
algunhas · das mellores pezas da 
nosa narrativa : Arnoia, Arnoia; 
Retorno a Tagen Ata; Amor de 
Artur e Fria Hortensia, consti
tuen os chamados "estuches Fe
mn Preciosamente editados, 
con ilustracións .de Quintana Mar
celo. 

• Economia 
Non andamos sobrados de infor
mación económica. o volume que 
finárrcia a Caixa Galicia foi dirixido 
por Alberte Meixiéle e Miguel Pau
sa Hemández. "A ecqnomia ga
lega, informe 1986", refírese ao 
biénio 85'-86, e serve como antece
dente ao que pretende ser o anuá
rio económico da Galiza. A concei
ción da Galiza. A conceición do 
traballo poderá ser rebatida, con 
todo non se lle pode negar a impor
tancia da aportación estatística. 

• Para os 
máis mtúdos· 

Con título orixinal catafárr. autoria 
de Teresa Durán e ilustracións de 
Vítor Batallé, editado en ·galega por 
Sotelo Blanco: "Carta da lua" é a 
história dun sábio e un carteiro, a 
história normal de dous homes que 
receben nos seus traballos unha 
'encomenda moi especial. Un libro 
para ler os miudiños . 

• Pedrón de Ouro 
85-86 

Prologados polo profesor Manuel 
Ouintáns Suárez, foron publicados 
nun só volume os prémios do con
curso de narracións curtas Modes~ 
to R. Figueiredo do Pedrón de 
Ouro, ,dos anos 85 e 86. Nas Edi-._ 

cións do Castro. Os títulos e auto
res premiados foran Augas de. si
léncio · de Miro Villar ; Relem
branzas con Palmira e Banana 
Split · de Anxeles García · Suma y; 
Meirama de M¡moel Riveiro Lou
reiro ; Segrel Charles, ·o asom
brador de Xosé Manuel Fernán
dez Castro; O xardin despois da 
Chuvia de Antón Rodríguez Cas
tro. A AleinaÍla de Miguel Suárez 
Abe!, O ent~rro de Malnbrú de 
Manuel Iglesias Nimo e O retor
n~o de Ramim Fonte. 

• Do ruso 
ao galega , 

A primeira tradución feíta directa -· 
mente do idioma ruso ao nos 'ché
ganos da man do .colaborador des-

. te semanário Manoel Riveiro Lou
refro, publicado na colección Xa
barin o clásico Iván Tl,lrguiéñef é o 
autor de ·~o primen-o amor", un 
reiat9 ·en grande medida autobio
gráfico. As ilustracións deste nóvo 
lib~o ·de Xerais son de Carlos Blan·-
co, . 

Os derradejros anos da · estirpe 
dos zares rusos, Iván Turgui~ñef 
viveu en pleno século dezanove, 
serán o leit-motiv da obra do autor 
dunha narración "Apontes- dun 
cazador que determinaiia o fin da · 
escravitude segundo confesou o 
Zar Alexandre U. 

• ·,O fl?u tista 
de Hamelin 
en portugués' 

En Hamelin, miúda cidade alemá, 
a fins do século Xill aconteceu que 
unha maldición fíxose realidade e 
ünha horda de enormes ratos ne
gros invadeu a cidade. Os bons 
oficios de Han. un mozo tocador 
de flauta. liberan do maleficio. A 
histórica que correu mundo entre 
os libros clásicos infantís. é agora 
editada en Portugal po1as Etlü;:oes 
Asa . 

Unha fermosa edición, excelen
temente ilustrada . 

ANUNCIOS DE BALDE 

O COSAL de Lfgo chama á solida
ridade de todos: 

-Unindote a uós. 
-Participando nas campañas · 

que a- diferentes · niveis se van fa
cendo. 

-Suscribíndote a Barricada . a 
revista que informa desde Nicará
gua. Barricada. Apdo. _9542 Barce-_ 
lona. 

-Facendo a tua aportación eco
nómica a conta do COSAL..__164-
4398-8 

164 - Urbana 8 Teniente Coronel 
Teijeiro 2 Lugo. Para porte en coñ
tacto conosco. podes facelo aos te
léfonos : 360166 - 211275 - 222227 
ou ben en .Piugos nº 15, no km 2 
da carretera Portomarin. Espera
mos e agradecemos a tua partici
pación solidária. 

Joven Portugués de 23 anos gosta
ria intercambiar correspondencia , 
para fins de ·amizade e colecionis
mo, com jovens galegas (espetial
mente nacionalistas). 

Francisco Santos 
Pegoes Gare. 

2985 Pegoes Velhos . 
Port1Jga1.· 

Asociación de Enfermos de Cáncro 
{disidentes da medicina tradicio
nal). Os interesados poden dirixir
se a Dolores González Davila {Pre-

. sidenta) Alcabre-Sobreira ·n° 14. 
Vigo. 

Interesados en xogar-ao rugby ou 
pers·oas con experiéncia no depor- · 
te do balón oval que queiran facer . 
unha equipa, chamar ?O 43 16 09 
de Vigo.,Perguntar por Anxo. 

A.N.T. RECOMENDA - ' / CINE r 
Wall Street. O director de Platoon , Oliver Stone, volta a ofere
cernos un filme de notábel interés. A película céntrase na espe
culación existente na bolsa no momento anterior ao crash e quE? 
en grande medida o propiciou. Michael Douglas, · no papel de 
principal especulador, ven de receber o Osear pola súa interpre
tación nesta obra. Stone. defectos aparte, {ipreséntanos o cine 
máis real e máis liberal que a indústria .cinematográfica nortea-
mericana pode permitirse . o . -LIBROS 
"Cousas de Mulleres" Campesinas , poder y vida cotidiana. 
(Lugo 1940-1980). A editorial AnthropGs oferécenos esta obra de 
Lourdes Méndez que. desde a antropoloxia e a socioloxia. estuda 
os cámbios producidos no papel da muller en duas parróquias , 
galegas analisadas pala autora. A rhuller rural no traballo ante a . 
chegada da mecanización, o seu papel social, a hipótese sobre a 
maior permisividade sexual no campq galego .. Un estudo actual 
que axuda a cobrir un espácio sobr o papel da rtmller na Galiza 
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CRUCIGRAMA _ 

Horizontais: 1-Relativos·á culturq. dos c;:astros. 2-Rio galega. Vo
cal. Piña de Uvas . 3-Coa ~eguinte, río de Lugo. Preposición. Arti
go. A última vocal. 4-Sociedade Anónima. Nest~ hora . Matrícula 
galega. 5-Cheiro. Renove . 6-Lindan. Poboación de Pontevedra. 

' 7-Prefixo negativo . Casas de paxaros . Policia militarizada do par
tido nazi. 8-Cincocentos. Consoante. Contracción. Cen. Artigo . 
9-Xenre~a . Símbolo do Fósforo. Gas nobre. 10-Sometes. 

Verticais: 1-Moderado. 2-Cento un. Cruce de dogo e lebrel. 
Contracción. 3-Cria de oveña: Dous. Lirio. 4-Voz arrieira. O pri- · 
meiro home. Dúas iguais. 5-Consoante . Esta,do que precede á 
marte. Barcelona. 6-Roedor. Cegata . 7-Confunción copulativa. 
Instrumentos agricolas. en plural. Cincoenta. 8-Agora mesmo. 
Perioeio de tempo, en plural. Nos coches holandeses. 9-Baleiro. 
Nos aparatos eléctricos, aceso·. Comida da noite . 10-Afirmación. 
Embrióri.s das aves. Co_ntracción . 11-De Ourense. 

PUBLICACIONS 

• 40 por 50 
A- revista galega de fotogr~fia "40 
por 50" puxo xa na- rua o seu nú
mero cinco, continuidade da· que 
cabe felicitarse nunha revista de 
bpn nível e que ven sumarse á boa 

- calidade doutras publicacións. de 
temáticas especicas como Cader
nos de Psicoloxia ou Análise Em
presarial. Inclue neste número un 
articulo de Cláudio Rodríguez · Fer
" Seis imaxes de Galiza". outro de 
J .P. Clemente "Fotoi:Trafia española 
recente". páxinas dedicadas ao 

- Outono Fotográfico Ourensán, por
tafólios de Mancho Rama, e Xulio 
Correo. critica da obra "Galicia a 
pe de foto" por M. Sentlón e obra 
de novas autores, neste caso J .L. 
García Boente. 

.• Olisbos · 
Ce subtítulo Os amantes da· pala- · 
bras sae ó númew 4 da revista que 
editan , con subvención da Facul
dade de Filoloxia, un grupo de es
tudan'tes deste centro·. A revista 
está adicada a temas de criacióR-B 
ensaío : poesía. critica, traducións, 
deseños.. No editorial afirmase 
que "a revista Olisbos considera 
insoslaiábel asumir como seu o la-

- bor en prol da estandariZélc.ión da 
nosa língua que a "Mesa pola Nor
malización Lingü1stica"· está levan-
do cabo. · 

Está a venda en librari?S e póde
se p.edir á Faculdade de Filoloxia . 
Pr.aza de Mazarelos: Santiago 

• Materiais 
contra o 
V Centenário 

O Colectivo Gonzalo Guerrero é un 
centro de estudo, documen~ción 
e investigación sobre o "descubri
ménto". conquiSta e colonización 
de América e sobre a problemática 
actual en América Latina·e Indoa
mérica . 

Actualmente pon a disposición 
de quen o requira diversos mate
riais informativos e pedagóxicos: 

Audiovisual sobre Bartolomé de 
Las Casas. 100 cliposítivas e graba-
ción . 9.500 pesetas . 
· Dossier de prensa sobre ·a cam

paña contra a conmemoración do 
V Centenário. 40 páxinas. 285 pta. 

Unidade Didactica contra a cele
bración do · "descubrimentÓ". 285 
pta . . 

Boletin mensual, Materiais con
tra o V Centenário. Cada exemplar 
_285 ptas. Suscripción anual no es
tado español, 1700 pta . e para o 
resto do mundo 15 $ 

Actualmente está en elabora
ción material videográfico . 

Aquelas persoas interesadas en 
·receber máis informaCión_ sobre o 
Colectivo e os materiais apresenta
dos poden dirixirse a : 
Colectivo G. Guerrero. 
R/Ga,rcia Barbón 85-2º esq. 
Ví[!JO 

.• Análise 
Empresarial . 

O seu número tres se.mella a con
solidación desta publicación espe
cializada nun campo an pouco fre 
cuente· nos meios de comunica
ción social como as finanzas : o di
reito laboral ou fiscal, a economia 
e a contabilidade. Análise Em
presarial amplia · o número de pá-

. xinas. e mellara o acabamento grá
fico da revista. 

Un traballo de Miguel López 
Rico sobre as perspectivas econó
micas pq.ra _1988 infórmanos da 
nada alecionadora evolución dos 

• nosos indicativos económicos . 
Anxo Ferreira. censor xurado de 
cantas, relata a mecánica e avan
taxes dun novo sistema de investi
mento empresarial "O Leasing 

A publicación, integramente en 
galega pódese ºpedir no seguinte · 
enderezo, rua.Pi i Margall, 72. Bai
xo, Vigo. A venda·tamén en quios.
ques . 

Mitel;ilil.11iidf•lil•l•W+11N•**•*4•'!1'•l•1•1··---l!!lliml----
GUE O OONSIGAMOS -:DEPENDE DE_ TI 
,. . ... . (, .. . ... -

Se queres que .a loita contra 
a marxinoción do idioma e-a 
sua def~nsa cobre unha nova 
dimensión, danos o teu apoio 
económico 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN " 

APELI DOS ... , .. : ..................... .. , .. ............................... ~. ~-······'········· 
· NOME ..... , ... · ........................... .................................................. ._. 
END.EREZO (Rua/Praza) ....................................................... . 

. tOCALIDADE ..... '._. ................ : .......................... ~ .... C. ................ .. 

Meus ~señqres: 

Solicitp c::Je .vóstedes que,-até novo aviso, fagan efecti
va á cor-ita de. número 10.297-4 da Mesapola Normali
zación Cngüística (Ofic. · principal da Caixa de.Galicia) 
en Santiago, con cargo áa miña conta correnfe/lib~~ta 
dé afo'rros (ll, os recibos que no meu nome lles apresente 
Merc~des E-sp·ino Amil, polo cantidade de 1.000 pesetas 
anuais . . 

R~miti·r, un ha vez cuberto, a: . 

MESA POLA NORMALIZACIÓN 
· · LINGÜ fSTICA 

APARTADO DE CORREOS 247 
SANTIAGO DE CdMP.OSTELA 

DTO. PO~T AL. ......................... TFNO.: ...... 0_: ................. '. ...... ., 
PROF.ESION ................................. -............................................ . 
CENTRO DE TRABALLO ........................................... : ........... . 

DOMICILIACIÓN BANCÁRIA 

. .......... ....... -, .... aJ ......... : ..... de .......... ' ........... · ...... : ...... d0 .... :'. .. ; ......... . 
Caixa/Banco(l) ............. .................. -. ......................................... : . . 
Sucursal ............................... : ................... : ............................... .. 
Conta Corrente/Libret9 de. Aforro(ll .. : ........................... -. ... . 
Titular .......................... : ........................................................... .. 

Saúda-os atle.: .Sinatura do Titular 

(1) Tóche.-se o que non proceda 
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TRES E-N RAIA . IDEAS . 
CARLOS. VELO E A s ·oEDADE 
XOSÉ ALEXANORE CR.IBEIRO . 

Nós, cineastas, agardamos loitando 
por aquel a mañán na que . xuntos fan~mós 
pros homes do ·mundo, imaxes policromas 
da nosa Nai". ' 
Carlos Velo. · 

S · on xa en demasía os mortos~ sinál 
de que o tempo da soedade vaise 
cinguindo á escuridade do chío 

que decote se afoga. Digo ch ío no senso. 
de alerta, de cramor, de loita enfin, que
non do exemplo e da obr? acougadamen- · 
te revolucionaria. Esta -medra en tanto que 
perdura, coma un neno que descobrira o 
mundo dende un xeito de aturuxo. lsto é," 
ó que penso, a definitoria característica da 
obra de Carlos Velo que, deseguro, ha ser 
máis coñecida no. futuro que agora mes
mo. 

Dúas verquentes apreció eu na traxec
toria .de Velo, que no meu caso particuíar 
foron en certo modo decisivas:· o seu na
cionalismo sen tendeduras, e ·a · lonxanía 
forzada da patria común no pensamento 
da imaxe valedora coma expresión artísti-
ca. · 

Tiña eu noticia del qende ríloi novo; 
pero coñecino persoalmente t?rde, alá po-

. los anos 70. FalamoS-daquela dün posíbel 
cine galega e ámbolos dous coincidimos 
en· que o que compría· facer, erá un Cine 
de Galicia. Viña isto a canto por un feíto 
que .caracteriza ó noso país, mais que nón 
é. exQlusivo del: a _emigración. Así cqncluí
mos que esta podía se-la .soedade, e que
un podia pasa-la vida enteira tratando c;le 
explicar . e e·xplicarse este tenómeno tan 
universal coma noso. Achacóuselle entón 
que fixera· unha película -"Torero"- pre
tendidamente sobre .do rnundo dos tou
ros, cando o tema central era a soedade 
e o tempo, e feita con técnica exclusiva
m~nte docu~ental. Era o medo que tras
lucía coma soporte do tempo en que un 
está para· un sen estar cun, ¡:fara todos sen 
se estar. Porque eu pregúntame se o tem
po -irreal convulsión dé sucesivas mar
tes- ten unha relacion estricta co futuro. 
Se o tempo é todo un, ou se o futuro é 
outro tempo, e se é tempo. Se é tempo, 
por tanto, o que ha vir, ou xa foi ese tem
po. ¿Medra ou decrece dede o seu fin ata 
nós) fatal realidade d.e tempo? ¿Será a 
eternidade somentes un intre da nosa idea 

. de tempo? Quizais, 'máis alá · de nós, só 
se é u'nha agonía de amor por un agora 
que se está, non chega. E así, entre dis
gresións, concluía Velo, tan vitalista coma . 
discípulo predilecto da mellór escala de.fi
losófica do esc~pticismo, que a realidade 
primeira é a marte. E a marte ·é soedade. 
E a soedade e a morte son e. teñen tempo 
en si mesmas. 

Coinciqindo co~ noticia d.a súa- marte, 
que me chegou tardía por estar eu fóra, 
funme un ha noite mira-lo filme "Gallego". 
Acababa de ser estreado aquí, "Madrid, 

BANDA DESEÑADA 

AS IRRTA RUG-AS ~ ... 
.... UF, OF .... 

capital éultural de Europa", e senda as 
dez da noite a empregada da taquilla dí
xome que non me despachaba entrada se 
nuns minutos,non chegaba máis xéñte. E 
non chegou. O día seguinte, e coa mesma 
intención, fun a outra sala, tamén de es
tr:ea, e entón puden entrar, inda que xa na 
escuridade. Cando ó remate, alcendéron
se as luces, ollei ó meu arredor e só albis
quei_ un . vello emigrante galega e dous 
máis que habían selo. Díxor:ne o primeiro: 
"Que sós estabamos alá". Atinei· namáis á 
lle contestar: "E agora". Digo que deste 

.. füme compre dicir que é o tipo de -cine que 
endexamais faría Velo, · que non se debe 
facer. O meu vello distinguiu nioi ben en
tre refle~ar a soedade e provocala. 

Penso que nGn é doado extenderse non 
escrito de urxencias sobre do fondo in
menso do ci'ne de Carlos Vello. Merece un 
estudo en profundidade que teremos que 
facer: Quizáis hoxé importe . suliña-la 
coherencia da súa vida respecto do nacio
nalismo, que tamen considerou nunha.trá
xica e alongada soedade. Pero isto nada 
millar que resgatar da revista. "Vieras" que 
el dirixia eri l'y1éxico, unha car:ta que nos 
maRdou ·a un fato · de mozos, daquela 
cr~ntes cegos dunha Terra que ós pou
cos, coma a el, foinos abrindo os olios ata 
deixalos desorbitados. Ollen que fe, que 
xeito de narrar · en imaxe documental, ·e 

.· 
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que soedade na ausencia: 
"Meus queridos .mozos: Eufonía saudo

sa dos nomes labregos. Cando- lemas 
pola radio de México os vasos poemas, 
paréceme escoitar ó fondo a música dos 
canteiros de Sande, os abixouros de No
velle, as pescantirias de Salvaterra i os 
teares de Lobeira; sinto tamé·n os cheiros 
ás apoutigas ·na alfamada, ós berberechos . 
de Ortigueira, as froumas orballadas de 
Cartelle i o viño .'a ferver na cuqueira. To
ponímias esvaídas na· imaxe, teñen agora 
gasto . de pan centeo quente, filloas de 

.~angue de pareó, cachucha fría e sardiñas 
asadas na lareira da miña nai. Sodes as 
voces novas que isperta11 os meus sensos 
·daquel tempo ditoso, que endexamáis 
ben quixen ata perdelo. Eiquí desde as lo
nxanas Américas sabíamos dos manifes
tos e da colección poética que tedes feíto. 

, Mais tivo que chegar o infatigable amigo 
Luis Soto, do seu viaxe pola terra, co gallo 

. do primeiro número de "Vieiras" par-a que 
trouxese os cinco· libros da vosa colección 
e un retrato, garimosamente platicado 
como solo il . na súa paixón sabe facelo, 
de cada un dos Brais Pinto pra que entón 

, . sentísemos a ledicia do voso ·existir, a 
emoción infinda do reencontro con unha 
mocedade que a Galicia tiña que parir ou 
senón morrer. 

·si. Ehí Estades Brais Pinto. ~dos 
en Madrid. Onde van os afiador ~~'nan
tes de percorrer o mundo. Onde hai que 
loitar e alcender fogueiras. Ehí estades co 
vaso maioral César Arias, loxístico, férreo, 
executivo -como é preciso ser nistes tem
pos. Sabemos por Soto como Arias man
tén intransixente ·a galeguidade indeclina
ble do fato. Eixi ficará como un espello ní
dio pras mocedades galegas das Hespa
ñas e da emigración. Por ahí vai, dende 
México · ..unha aperta de irmandade na 
mesma espranza, polo mesmo porvir. ( ... ) 

O trisco do Brais Pinto é un pano piñoto 
de volta da vida, ou a pedra lucente dun 

· afiador de Nogueira de Rainuín. É pavo. 
Nos seus tecidos e nos seus brilos, desin

.. tégrase a grafía romántica, polo arte novo 
de Ramón Patiño. ( ... ) 

Benqueridos rapaces, pero sabedes 
que dende esta . bocarribeira oceánica 
aquiles hom~s que quixeron vivir na liber
dá, pra quenes todo se foi perdendo na 
noite, fican agora acoitelados na espera, 
agardando na cidade das gaivotas o paso 
das bandeiras neboentas. 

¿Sabedes cecais, qu.e istes vellos afia
dores que vos len endexamáis enterraron 
as suas afiadas fauces? ¿Matinades vós 
cantos anos levamos outeando pro houri
zonte, uliscando o vento das queimadas, 
pra botar ó mar as dornas, cos nasos. fillos 
e netos, rumbo ás apertas dos irmáns? 
Coidamos que si. Sigamos pra adiante, 
deica atapar a ditosa encrucillada. Decote 
voso amigo Carlos Velo." 
· Ata sempre Carlos Velo. Saibas que as 

, fauces seguen afiadas; mais van collendo 
·a ferruxe do tempo. O 

Tokio 

ZOSCARLLEA 
UN PAQUISTANI 

MARGARITA LEDO ANDIÓN 

H -ai uns días que Rawalpindi 
existe. Rawalpindí existe para 

' que saibamos que se esfare
lou atrav~sada por míseis, obuses, 
morteiros, ferralla na mañá do do.:::.. 
mingo, 1 O de Abril. Munición para 
todos os gvstos, a de Rawalpindi, 
que tronza en dous un ministro no 
seu auto blindado, que luxa sés di
plomáticas, que calcina árbores, ca
sas, persoas durante sesenta minu
tos, xusto o tempo que dura un tele
film, nunha performance única de 
homaxe ao cine-veríté en versión fin 
de festa. · 

Porque agora sabemos que Ra
walpindi é do Paquistán. Sabemos 
que o cidadán do Paquistán, denan
tes servo inglés, agora amigo do 
USA americano, pode compartir a 
sua vida islámica cun arsenal do 
exército onde se acobillan os mísiles 
Stinger que Reagan lle remesa á 
COl)tra afgana. 

O cidadán de Paquistán non lle 
gusta o _arsenal e reclamou que o 
mudaran de sítio, pero ten que se 
afacer á inseguridade mentres fale 
por el o presidente USA, mentres o 
presidente USA diga "ocupación es
tranxeira" ó -·se referir_ao apoio da 
URSS ó goberno de Afganistán, 
pero nen teña que falar, o presidente 
USA, de que os seus Stinger matan 
tamén en Paquistán. Resto de pa
quistaní, resto non contable, porque 
no idioma inglés os mortos non se 
cantan se son paq·uistanís. 

Escreber The Death, os mortos, é 
unha das cousás que se poden facer 
co idioma inglés. E foi o que fixo 
Joyce. Senón, o inglés é o mellar 
idioma para, nó diálogo cotián, res~
mir nunha só frase a historia racista, 
a impostura colon ial, o desprecio 
lampo e saxón polo innecesario e 
cando se quer decir que hai causas 
doadas 'de facer, que iso o fai cal
quera, pódese botar man dunha fra
se feita: é tan doado como zoscarlle 
a un paquistaní. Eis a educación bri
tánica. Porque paquistaní quere de
cir submerso na corca a te deixar 
zugar e a te deixar zoscar. Por iso, 
no inglés victoriano é doado zoscar
lle a un paquistani. E no inglés ame
ricano é ainda máis doado partilo en 
dous. lt 's dead easy. Doado como a 
marte. Outra frase feita que encaixa 
como anel ao dedo cando o cadavre 
é paquistaní. O 

. VOLVER AO REGO 

Ninguén se ocupu nos media 
dun dos asuntos laterais 'que 
xerou a viaxe privada en 

Mystere oficial · por parte de Alfonso 
Guera. Foron as declaracións de 
Txiki Benegas en rolda de prensa. 
Ber.egas extendeuse sobre a prerro
gativa que de colarse ou de . facer 
uso . exclusivo de avións movidos 
polo combllstíbel que pagamos to
dos deben gozar os membros do 

. governo central e máis os presid~n
tes dos governos autónomos de 
Euskadi e Cataluña ... non sei se me 
explico. O que é ofensivo e vergo
ñante é que tal privil~xio non se faga 
extensivo ao, tan presidente como ·o 
que menos, Gonzáfez Laxe. Pobriño. 
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