
ANO XI• 21 D~ABRIL • 1988 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

O próprio Conselleiro de Economía critica en Bruxelas a actitudé. dos eurodeputad~s galegas 

A ineficácia dos· nasos: políticOs déi>canos 
sen vias de comunicación_ para' ·a ano, 2000. 

A úniqa das sete autoestradas peninsulare? declarada "non prioritária" é a rranscantábrica, non semntempla a.coGstrución dé nengunha autovia e 
nenguri dos proxectos de RENFE terá en canta á Galiza 

Vicente Quiroga: 
"Se se desen as 
condicións de 
Catalunya 
entraria en CG" 
Vicente Quiroga apareceu na 
política con certa ·son a de gale
guista. Chegou á Alcaldia nas 
listas de AP, despois de ter un 
acercamento ao PSOE. Nestas 
últimas eleicións recuncou 
como presidente de corpora
ción grácias ao apoio socialista, 
ainda que ia nas listas da Coali
ción Progresista. (C.P.G.). Agora 
todos os partidos o 'pretenden. 

\ 

PSOE e , 
PSG-EG pactan 
en- Vigo as , 
·grandes liñas de 
actuación 

· política 

Francisco 
_ Vázquez pon .as 

chabolas xitanas · 
a resgardo das 
mi.rada dos 
forasteiros 

O PSOE e o PSG-EG subscre- o Axuntamento de A Coruña 
beron un pacto no Concello de derribou o poblado xitano de 
Vigo, que se ben formalmente Vioño e pretende trasladar aos 
limítase ao orzamento para seus viciños aoghetto de Pena-
1988, ten un alcance que se 
proxecta moito máis alá, tanto moa, algo ao que eles se ne-

. no ámbito do deseño da cida- · gan, Con e~ta medida, alentada 
de, como no propriamente polí- ' por unha campaña viciñal inte-

, ~ico. resada. · 

CADA 4 MINUTOS .... 

Pondalpublicou 
un adianto do que 
foron Os Eo¡¡1s no· 
1858 

No traballo de Maria Teresa Ló
pez e Manuel Ferreiro que ago
ra publicamos, recóllese unha 
importante novidade sobre a 
bibliografia pondaliana de tras-
cendéncia para a avaliación co
nxunta do seu corpus poético e 

~ 

"'~'-

" dp seu emprego do idioma ga- · 
.... . ,~~,:!~go;~ ~~~~ qgora "A_ campána de 

Anl_lons ~ra a obra considerada 
como prima no 1;1so· do.galega; 

~ a aparición na revista "Galicia 
· \": Médica,, de várias séries . de 
~ versos do que despois foron 

"Os Eoas" -ainda inéditos
. supoñen unha importante novi
, dade na investigación da nosa 
literatura. 
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A península, recén · 
incorporada económica e 
políticamente a Europa, 
·quedará. .. dividida por un_ 
corte que figúradamente 
abarcará desde Asturies a 
Faro· no Sul portugués en 

- duas partes xa actualmente 

diferenciadas e das que 
Galiza será_o ángulo máis 
escuro. Madrid, Sevilla, _ 
Barcelona e Bilbao, e as . 

·liñas que cruzan os Pirineus, 
serán os eixos sobre os que 
se desenvolvan os plans" de 
redes viárias actualmente 

previstos. O naso país, por 
contraste, non está 
comprendido na rede de 
autoestradas europeas, nen 
no Plan de Transporte 
Ferrov¡ár:io para o ano 2000, 
nen nos proxectos .de · 
extensión' do tren francés de 

G. LUCA DE TENA • M. VEIGA 

alta velocidade, nen os 
parlas de Vigo .e Coruña son 
potenciados. Os plans de 
comunicación interiores 

:-brillan topicamente pala sua 
auséncian e as . 
argumentacións de que non 
·ternos vias de comunicación 

porque nom hai indústrias 
que as precisen convírtense 
nunha argallada tranquilizante 
en contradición coas máis 
·elementais leis económicas 
que definen a infraestructura 
viária como premisa 
imprescindíbel do desenrolo. 

A ineficácia dos nos9s. políticos 
déixanos sen vias deJComunicación 

.para · 00 
A única _das sete autoestradas peni~sulares deelarad~ prioritária" é a T ranscantábrica, 

. : · - non se contempla a construción de ñéngunha autovia 

Para o· ano 92, Madrid e Sevilla 
mellorarán definitivamente a sua 
comunicación por via~ de trans
porte terrestre de alta velocida
de. Os 'plans do governo central 
prolongan· este eixo ao Levanté, 
Barcelona e a comarca de Per- · 
pignan por unha banda e na di
rección dos Pirineüs Atlánticos 
pala outra. A calidade e eficién
cia das comunicqcións previstas 
consolidarán a concentración 
metropolitana e os níveis de ren
da máis altos da clasificación re
xional da Europa dos 12. 

As rexións económicas situadas 
nas costas deste eixo de ·comu
nicacións rápidas e desenvolve
mento, aparecen un ano si e ou
tro tamén nos vinte últimos luga
res das 107 divisións eco'nómi
cas do" MC. Galicia é unha delas, 
perto do Peloponeso, Tesalia, 
Extremadura, León; Centro, 
Alenfojo, Norte e Algarve de Por-·
tugal, e Calabria entre outras. 
Esta ,Europa mal comuni~ada no 

_interior, cos riláis baixos indicatt
vos de PIB por habitante, foi en 
datas non lonxanas obxecto de 
políticas que prometian a mellara 
da distribución espacial da acti
vidade económica e evitar a ere-; 
cente ·polarización do creciment6-

-e da concentración metropolita
na, Sen embargo as metas da 
macro-economía considéranse -
hoxe mais importante que os pa
liativos (sempre iheficaces, polos 
demáis) contra o desen,volve- . 
mento desigual do capital ·. e da 
indústria.· 

e nengun dos proxecto_s de R.ENFE terá en canta á Galiza 
Xunto con estas preyisións en 

matéria de· transportes, que dei
xan á Galiza na áréa .qa inmobili
dade e o abandono para os· vin
deiros dez-anos, hai que consi
derar- outros elementos de im-

portán'cia para o desenvolvirrien
to como serán os gaseoductos 
de acceso por Andalucía Sud
Oriental e Euskadi, que tardarán 
quince anos en chegar á Galiza 
(ver ANT nº 331). 

· O ferrocarril e a desculpa 
orográfica 
·Noventq e dous parece ser o nú
mero cabalístico que marcará a 
entrada práctica da Península -

ou alomenos dunha parte dela
na Comunidade Europea. O novo 
trazado ferroviário que unirá Ma
drid con Sevilla terá ademais ra
mificacións ás principais cidades 
de Andalucia, ,ca cal millorará 

_ UNHA HIPOTECA DO DESENVOLVIMENTO 

Poucas reivindicacións mantiveron, 
contra tempo ~ cámbio históriéo, fan 
·vixente.- actualidade e · xustificación 
como a dunhas comunicacións viárias 
capaces e suficientes. A car~ncia de 

· camiños dura· tanto coma o central is- · 
mo e mentres sexa · Madri,d ·o embigo 
do estado~ a hipoteca das estradas 
seguerá a ser reálidade. Poderia, con
tado, ser doutra maneira. Os romanos _ 
penetraron via maris e desde o actual 
Portugal. Desde Braga as calzadas 
romanas comunicaban toda Galiza 
coa Lusitánia e co .resto da Península. 
Esas calzacfas son ainda recordábeis 

. no triángulo de estradas que _ten -
como base Ourense-Vigo e vértice · na 
Corúña. · 

Logo do sometimento galega ao 
centralismo español xa ·nada seguiu 
igual. o ferrocarril tivo que ser radial 

. desde Madrid e chegou tarde e mal. 
Desde 1873 a 1962 foron constituín-

dose os tendfdos actuais dunhas vias 
férreas inconexas, dunha só direción. · 
As caréncias son graves, e a desaten-

. ción dos . proxectos do Governo cen
tral cara Galiza é irixustificábel. . 

As relacións galegas ·coa Europa fo
ron -- sempre basicamente marítimas e 
polo camiño francés._ O plan redia, · 
1967, os accesos a Galiza, 1970, e a 
Autopista, deixaron de lado a comuni-

. cación da Galiza coa Europa, via_ te
rrestre. Tanto a solución sobre o Ca
miño de Santiago (por· León e Bur
gos), como a cantábrica sobre a cal
zada romana que unia Galiza coa Ta
rraconense, deberian resolver esta 
necesidade. · · 

tico; hai várias propostas. Galiza ten 
direito a unhas comunicacións efi
cientes, por mar, por -ferrocarri 1 e por 
estradas. Os portos, estradas e cami- · 

- ños· de ferro a Portugal, Europa e cara 
Madrid son o esquema de esixéncias 
mínimas. Os proxectos do Governo 
central e autonómico e as alternativas 
da direita esquecen a prioridade bási
ca: a intercomunicación das diferen
tes partes do própio país e desde aí a 
conexión co exterior. Unha rede viária 
como apéndice de Madrid será sem
pre unha estafa. Galiza precisa comu-

_ nicarse consigo mesma e, desde as 
· SUé!.S necesidades, co resto do mundo . 
e prioritariamente, co resto do estado 
e con Portugal'. Estamos moi lonxe de 

·ter satisfeitas as necesidades mí ni-

Están en debate hoxe certas obras 
de finalizaGiófl da rede viária galega· 
dos accesos e da autopista do Atlán-

, mas. Carecemos da infráestrutura 
esencial para un despegue económi

. có. Sen isto re.salto, a nasa economia 
non pode levantar o voo do desenvol
vimento. O 
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CuNHA 
OROGRAi=IA 
SEMELLANTE Á 

O c·RISTO DOS TEMPOS MÓDERNO.S 

GALEGA O 
XOSÉ RAMÓN QUINTANA 

FERROCARRIL A históriado ferrocarril na Galiza é a história dunha 
ALCANZARÁ_E_N____ frustración constante e un síntoma da debilidade e 

EUSKADI CASE O 
das dificuldapes que para . a sua .... modernización 
apresenta á economía galega desde meados do 

DOBLE DA · século XIX. A sociedade g¡;tlega contemporánea de-

v=-E=L-=-O=C:...:_l_D_A_D_E __ --:---- senvoive-se ao lprgo da centúria. decimonónica nun 
permanente e cada vez maior estado de crise entre 

MÁXIMA NA GALIZA a inadecuación daqueles elementos herdados do 
L Antigo Réxime e aqueles outms derivados do irise-

toda a infraestrutura vjária da Es- rimento subordinado da Galiza nun marco econó-
paña meridional. No programa mico e político estatal máis desenvolto. 
de modernización hai que incluir Desde meados do XIX, e por die-e-lo con palabras 
0 eixo Madrid-Zaragoza-Barcelo- da época, perante o estado de postración e aba· 
na que enlazará cos ferrocarris timentq no que Galiza se atopa, o ferrocarril ; ese 
cat.aláns dependentes da Gene- Cristo dos tempos modernos que diría Curros, 
ralitat, e que comunican á maio- apresenta-se na opinión pública como a panacea 
ria das cidades e vilas catalanas. que solucionaría todos os males, como elemento 

A destacar, polo seu. interés central do progreso material e moral do país. Des-
comparativo, 0 novo acceso que de considerá-lo "milagroso", como opinaba Nicolás 
será construido para enlazar Pardo Pimentel, até unha valoración máis poderada 
Euskadi desde 0 sur. En palabras da sua incidéncia real no conxunto económico, 
do Ministério "o estrangulamento como era a opinióñ de Pedro Pozzi, a posición é 
que supón 0 actual porto de Or- . rotundament.e favorábel ao ferrocarril. 
duña, dada a topografía do te- Porén, a primeira característica que resalta da 
rreo, fai inviábel o seu desdobla- construcción dos camiños de ferro na Galiza é o 
mento, resólvese a meio dunha seu carácter seródio en relación ao resto da rede · 
variante Bilbao-Vitoria que se de- española, resultando que durante o primeiro 
seña con velocidades de 160 "boom" ferroviário de 1885 a 1865 acontecido no 
Km./h .; a mesma velocidade pre- conxunto hispano, no que se abren a maioria das 
vista para as demais vias, agás liñas radiais, o país galego vai ficar á marxe do 
a intención nalguns casos ae al- mesmo. Nen Galiza posuia un grupo económico 
canzar os 220. Lembremos ago- próprio da entidade suficiente para acometer en 
ra as coñecidas declaracións do solitário un proxecto que dotase ás terras galegas 
Ministro Abel Caballero de que dunha comunicación e vertebración férreas, nen o 
"a velocidade a alcanzar en Gali- interese das grandes compañías contrutoras e ex-
za é a máxima posíbel tendo en plotadoras do tendido férreo se dirixia á Galiza, se-
conta a orografía galega". Esa nón a outras liñas que apresentasen menos dificul-
velocidade posíbel é a de 90 dades de construción e máis garantías de rentabili
Km./h a excepción do traxecto o dade inmediata. Finalmente, Galiza tampouco ofe-
Barco-Monforte onde se pode- recia, dado o seu estancamento económico, un 
rán alcanzar os 11 o. mercado potencial para produtos do ·exterior o sufi-

Neste momento as remodela- cientemente tnteresante- que acuciase ás .burgue-
cións Latín-Santiago e Vigo-San- sías foráneas a insertar axiña nos seus circuitos á 
tiago -proxectos xa remata- Galiza. 
dos-, asi como Ourense-Lalin, Haberáque agardar até o período 1873-1886, no · 
están previstas para unha veloci- que se abre ao tránsito o 55% da rede actual de 
dade igualmente non superior a via ancha, para que a Galiza coñeza unha auxe na 
90 Km./h. construción da sua trama férrea. O papel do Estado 

O Plan de Transporte Ferrovia- vai ser fundamental nesta etapa. Fundamental e, 
rio (PTF) terá a sua principal inci- tamén, pouco decidido. Se ben nas décadas ·finais 
déncia na Galiza a bastante dis- da centúria chegou a aterecer subvencións que, en 
táncia -do território da comunida- casos, alcanzaron o 75%, inicialmente forori de es-
de, concretamente a variante a casa cuantía e, sobretodo, non levou a cabo unha 
construir no Guadarrama e que política firme que abrigara ás compañías éonstruto-
permitirá recortes horários nos ras a cumprir co estipulado. Estas últimas, produto 
traxectos Galiza-Madrid. As de- da sua debilidade-financeira e escaso grau de con-
mais reformas quedaránse nas solidación, non serán capaces de levar adiante un 
portas: en Puebla de Sanabria, traballo o máis continuado posíbel e operativo na-
chegando nalgún caso até Man- construción do tendido férreo, enfocando as suas 
forte. actividades máis ben a práticas de tipo especulati-

0 Oeste peninsular só será pe- vo que á intención de rematar nos prazos fixados 
netrado co proxecto que unirá ás os tramos adxudicados, interesando-lles, máis que 
duas capitais: Madrid e Lisboa. 

Ü CONSELLEIRO 
DE ECONOMIA 
LAMENTOU NO SEU 
DISCURSO EN 
BRUXELAS A 
ACTITUDE DOS 
EURODEPUTADOS 
GALEGOS A 
RESPEITO DA 
TRANSCANTÁ-B-Rl_C_A_ 

Nen doble via, nén 
electrificación 

nada, a recepción de sub~enció~s estatais e a aca'" 
paración de concesións para negociá-la posterior
mente a outras empresas, coa máxima eficácia lu- · 
crativa. Est~ ?titude pasiva do Estado a ·re.speito 
d~ fer.rocarnl galega? quizáis poqa ser explicada. En 
pnme1ro lugar, a obtencióo de efeitos sobre as acti
v.idades económicas na Galiza mediante o férroca-.. .. 
_rril non será · ~,n elemento prioritário no plantexa- · 
mento da acc1on estatal, xa que, tendo en coñta o 
esta!lcamento ecor:iómico galega, Galiza non se 
~presentaba como unha zona ponta no desenvolvi
mento económico visto desde unha perspectiva 
global e estatal. As accións gubernamentais esta
rían encamiñadas -a promover máis intresadamente 
o tendido férreo noútras zonas que ofer.ecesen un 
n:iaior nível e pbtencialidade económicas, como xa 
·sinalara La~as Carvajal no seu dia. P9r outra parte, 
o peso que os cativos s·ectores burgueses .g~legos 
terian na toma de decisións do aparato estatal era 
subordinado e de escasa eficá'cia. Debido · a todo ' 
isto, e levado tamén pola pretensión de minimizar 
o m,áximo posíbel a construción do ferrocarril o Es
tado optará .por unha prática que lle resultas~ máis 
económ_ica,. cal é a ~ de axudar economicamerite, 
con·cedendo constantes prórrogas, ás compañías, 
antes que levá-las á creba e incautá-las. 

Asi e todo, desde 1883, ·Galiza contaba xa eunha 
infraestrutura mínima ferrocarrileira que potencia
ba. unh~ maior integración polít~ca da_ mesma no 
Estado español e, sobretodo, a sua integración 
eyonómica..no mercado español e mesmo mundial. 
A sua incidéncia no conxunto económico galego foi 
dobre. Se ben por unha parte supuxo un papel cla
ve no inzo da indústria con.serveira galega qué -con
. quista os mercados peninsulares e na orientación 
mercantil- da produción gadeira galega tamén aos 
mesmos mercados; pola outra parte, dará-lle un 
golpe de marte á esniorecente indústria textil rural 
do país ao conquistaren os produtos cataláns o 
mercado galego. . · 

En todo caso, non se logr.ou a vertebración inter
na férrea a Galiza, senón unicamente a sua comuni
cabilidade co exterior, que fose quen de articular 
as diversas áreas económicas internas. -Esta defi
ciente comunicación inferior xa tora sinalada pala 
"Real !?ociédade Económica dé Amigos del País de 
Santiago", quen no 1889 elaborou un acabado pro
xecto titulado Informe sobre la red de ferrocarriles 

. secundarios milis convenientes a la región gallega. 
· A maiores, e apesar dunha infraestrutura mínima 
de comunicación externa, ·as deficiéncias de esta 
non deixaron de seren sinaladas ao longo da actual 
centúria, tanto por algunhas Cámaras de Comércio 
como por autores como. Luís Peña Novo, quen no 
1925 denunciaba que "Galicia tiene solamente la 
·cuarta parte de los ferrocarriles que debiera tener 
denro de un trato .de justa igualdad'. Todo semella 
indicar que o Estado español ten unha débeda his
tórica coa Gal iza que xa vai sen do. hora de pagar e 
non de someté-la a novas e irreversíbeis mal'Xina
cións. o 

Xosé Ramón Quintana é historiador 

Dado que cada dez ou quince 
anos é necesária unha renova
ción das vías, isto tamén afecta
rá á Galiza, pero non de forma 
que permita superar o límite dos 
90 km./h. De feíto os plans pre-
vistos·· non só non ·axudan 'heste 
sentido 1senón que imposibilitan 
as tareas de modernización; tal é 
o caso da elevación e centrado 
das vías nos t.úneis, c;:o que se 

En moitos anos non serán postas. as condjcións para evitar casos coma este._ 

. aforran car.tos, gáñase en rádio 
'de curva, pero impídese a insta
lación de doble vía e a electrifica
ción. Aspectos estes ·dous · últi
mos de capjtal in:iportáncia e nos 
gue_ Galiza queda absqlutamente 

,marxinada. Lembremos que o 90 
por cento do tendido galego está 
sen electrificar e a doble via só 
existe no traxecto Vigo-Redon
tlela. O aforro só· se conseguirá 
co cerre dalgunhas' estacións de 
menor importáncia, non existin-· 
do ,tampouc6 -0n deseño claro de. 
eliminación de pasos a nível ou 
de esta!;:>elecemento_ de rnuros 

de contención .suficientes que 
mitiguen os derrubes tan fre
cuentes na nosa terra polas ca
racterísticas do terreo. 

Autoestradas: todas 
menos a Cantátirica. 
O pasado 23 de Marzo o Canse:.. 
lleirb . de .Economia, Fernando 

. ~INDA ESTÁ SEN 
RE;MATAR UN 
TRAMO DO PLAN 
RÉDIA DO 67 ·E 
·OUTRO DO ACCESO 
CENTRAL 

Salgado deJendia, en Bruxelas, a 
importáncia da construción da . 
autopista Transcantábrica qúe 
üniria · lrun con lisboa, con pon
tos intermédios en_ Bilbao, Coru
ña e Vigo. Fernando Salgado re
feriase á "importáncia capital 
desta via _ cara ao -desenvolvi
mento d© Noroeste peninsular". 

O Conselieiro facia esta refe
réncia por saber que na reunión 
da Asocjación -Transeuropea á 
que asistía, definianse sete pro
xectos para a península: A (lrun-~ 
Madrid-Alxeci~as), B (Barcelona
Madrid-Lisboa), C (Narbona-Bar
celona-Valéncia-A1xeciras), D 
(lrun-Burgos-Braganga-Porto), E 
(lrun-Burgos-Coimbra-Lisboa
Faro); f> (lrun-Bilbao-Coruña-

. Vigo-Lisboa) e G (Salamanca-Se.: 
villa-Alxeciras). Todos eles alcán
zaban a categoria definida como 

. "prioritária", agás, precisamente 
o "F" que era considerado "non 
prioritário", senón exclusivamen
te de "importáncia comunitária". 
Nun alarde de honestidade pou
co frecuente, Fernando Salgado 
sinalou na sua_ intervención que 
"quen lles fala non pode deixar 
de lamentar a actitude dos euro
diputados ga[egos". -Esta vez a 
tópica a.nálise que culpa a un su
posto "fatalismo galaico" das na
sas desgrácias foi respostada 
polo próprio conselleiro con pa
labras precisas. 

Para Galicia non se 
. contemplan autovias 
Falar de autoestradas retrotráe
nos á polémica sobre a sua perti
néncia. Pensemos que se está á 
traballar na autovía Madrid-An
dalucía, Madrid-lrún ou Madrid
Barcelona. Sen embargo, para o 
caso .gafego actualmente non se 
contempla nen un só proxectb · 
de via destas características. A 
Transcantábrica en caso de reali
zarse, ou os- tramos no interior 
da Galiza actualmente en pro-

- xecto (Santiago-Pontevedra e 
Coruña-Ferro!), serian de peaxe, 
característica que noñ posuen as 
¡;¡.utovias. 

A experiénc;;ia de autoestrada 
na 'Galiza pode afirmarse que veu 
motivada en gran medida polos 
benefícios obtidos palas cons
tructoras. Se ben é certo que a 
concesionária quebrou, caso de 
Autopistas del Atlántico, a asun
cíón das suas perdas polo esta
do supuxo vários miles de mi
llóns, ªº que hai que engadir que 
concesionária e constructora ti
ñan significativas coincidéncias 
entre os accionistas. Detalle cu
rioso, adernais, é o caso de que 
Autopistas del Atlántico, h.oxe en-· 
mans ,Qo Estado, sexa a única 
qLJe non proporcionou nen· un só 
tramo sen pago . de peaxe (pen
semos na gratuidade do recorri
do Madrid-Escorial de 50 Km.). 

Anos despóis · da sua constru
ción a autoestrada demostrouse 
repetidamente deficitária, o que 
se ven erigad.ir ao feíto de que a 
construción dunha autovía é 800 
millóns por Km. máis barata que 
unha autoestrada (ségundo da
dos- do plan _de estradas do $4). 
Lembremos que a autovía com- · 
prende dous carrís por dirección, 
sen vallas e con pasos ao mes=- · 
nio nível. 

Os plans actuais non contem
plan nengun proxecto-de acceso 
á comunidade, estudándose ex
clusivamente a millora das vías 
existentes. Vacío absoluto que 
non surprende, se termos en can
ta que ainda non está rematado' 

_ o Plan Rédia do 67 (continuan as 
obras nun dos tramos de acceso 
a· Lugo por Pedráfita) , nen tam
pouco o Acceso Central Ponfe
rrada-Monforte-Ourense que de
bería ter finalizado no 1975. Ac
tualmente as obrqs Ourense-Os 
Peares ma.1·chan a bon ritmo, 
pero do tramo Os Peares-Cana
bal, o máis dificultoso; non se re
c'oñece ainda o proxecto. O 
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Concentración e presupostos millonários, recetas .do capital para o atraso das comunicacións 

·A ordenación territorial, cOndición . prévia. dos plans . de .· estradas 
Unha política de desenvolvi
mento económico baseada fun-' . 
damentalmente _na acumúlación · 
de factores de produción e pro
curando o benef ício dos polos 
de crecimento está a producir a 
concentración da poboación ga
lega en áreas metropolitanas, a 
desertización do resto do terri
tório e a xerarquizaciÓn do siste-

. ma de cidades. As razons do 
crecimento nestas grandes 
áreas hai que buscalas na léxica 
do desenvolvimento capitalista 
que produce a monopolización 
e a concentración do capital. A 
revalorización, dase dun xeito 
moito máis acentuado nas con- . 
centracións asi como as· expec
tativas de benefícios para pro
pietários do solo urbán. 'As ac
tuacións. dó Estado na solución 
dos problemas destas áreas, 
faise en contra do resto. Oeste 
xeito prodúcese unha nova divi
sión social e espacial. · 

O sistema ~je tran~porte de 
que hoxe dispón Galiza permite 
apenas a relación da povoación 
sobre distintos espácios, pero 
favorece o desenvolvimento da 
especulación inmobiliária e a 
conexión ca mercado próprio e 
español. Como é ben sabido a 
política de transporte· aplicada 
polo Estado tense caracterizado 
pala .prioridade ao transporte 
por estrada. Esta eleición non 
procede , da maior eficiéncia 
deste tipo de transporte senón 
dos intereses económicos rela
cionados co sector. 

Estradas e ordenación 

en canta do modelo territorial é 
un intentoo que nace fracasado. 
Tal é · o pensamento exposto 
pala esquerda no debate do 
Proxecto de Lei do Plan de Es
tradas para Galiza, debatido no 
Parlamento o vinteún de Outu-

. bro Glo oitenta e seis. O grupo 
parlamentário Mixto, a iniciativa 
de Camilo Nogueira, presentou 
daquela· unha enmenda á totali
dade na que-criticaba a propos
ta dun Plan de Estradas sen que 
existise previamente unha Lei de 
Ordenación do T erritório nen· 
plans económicos sobre os que 
prever o desenvolvemento terri
torial, agrário e as previsións de
mográficas e imp~ctos ecolóxi
cos do próprio desenvolvemen
to. "Queremos facer -explicou 
Camilo Nogueira- un Plan de 
Estradas· e a própría Leí, e.ando 
non existe unha Lei de Ordena
ción Territorial de Galicia. Na 
elaboración c·oncreta ·do Plan 
nót"ase esa eiva. Non ternos de
finida-las comarcas, non ternos 
definido nen solucionado o pa
pel das Deputacións, non ternos 
definidas as relacións entre· a . 
própria Comuñidade Autónoma, 
o Governo Autonómico e ós 
concellos. Queremos facer un 
plarr de estradas cando non 
existe unha -Lei de Estradas que 
regule, planifique e proxecte a 
construción, a conservación, a 
financiación, o uso e a explota
ción das estradas". 

Nesta enmenda do ~rupo 
Mixto criticábase tamén a falta 
de coorde.nación do Plan co 
plantexamento ·urbanístico mu
nicipal o non establecer unha 
coordenación qoa rede estatal 

Ponte de Tui. As comunicacións Galiza-Pórtugal seguirán a ser un 

guén · negará · esta necesidade, 
tendo en contra sobre todo -
argumentaba Suárez Vence-
as nasas características orográ
ficas e demográficas peculiares 

· coh máis de trinta e duas mil en
tidades de povoación que xeran 
multiplicidade de redes. Haille 
que engadir a unha rede auto
nómica de cinco mil quilómetros 
transferida, oito mil catrocentos 
seténta e seis que pertencen a 
redes provinciais das Deputa
cións, - e quince mil trescentos 
trinta e tres de titularidade muni
cipal óu doutros organismos. 
Ese conxunto, apesar dos fortes 
investimentos realizados pala 
Xunta nos últimos anos, respos
ta a unha xeometría antiga e a 
unha anchura medida de calza
da obsoleta". 

Tres administracións 

Nun informe presentado ao 
Parlamento suliñábase a urxén
cia dun plan de obras aducindo 
unha velocidade media de 30 
quilómetros hora, para 800 qui
lómetros -de rede, e a confluén
cia de titularidade de tres admi
nistracións (autonómica, provin
cial e local), xa administrada 
pola Autonomía noutras partes 
do Estado. 

A proposta de investimento 
~ da Coalición Popular era de 
~ 67 .575 millóns para o Plan de 
a: Estradas. Catro mil vinteoito mig llóns estaban asignados ao Fon
..... do de Compensación lnterterrig torial, 1.620 por fondos próprios 
u; da Xunta para reposición e máis 
0 de 1.800 de nova financiación. 
~ O plan supon oito mil millóns de 
~ pesetas por ano para as estra-

O modelo de desenvolvirjien
to territorial, especialmente o
metropolitano, entra en crise 
como consecuéncia do seu ele
vado custe, en especial aparti
res dos anos sesenta. A alta ne
cesidade de inversión, os custos 
de funcionamento e os . déficits_ 
de explotación agravan o cadro 
económ.ico do complexo siste
ma de transporte. Reconsiderar 
a política de transporte sen ter 

MIL CINCOCENTOS 
. QUILÓMETROS DE 

. destacado tema pendente 

nen -con outros médios de co- rada vía entre Zamora e Ouren-
municación como 'O ferrocarril, -
etc.·. Tense dito que os ferroca
rrís sen estradas son como os 
ríos sen-afluentes. Esa pode ser 
unha das explicacións do esmo
recement9 da longamente .espe-

se. 

das. Unha das condicións recla
madas desde a esquerda á Coa
lición de governo anterior é a 
aprovisión lexislativa prévia dun
ha Leí de Estradas na que se 
delimiten competéncias para a 
malla de carreteras de 1.500 
quilómetros que seguen integra
dos na rede de estradas do Es
tado. D 

ESTRADAS SEGUEN 
INTEGRADAS NA 
REDE DO ESTADO 

· A filosofía do Governo de 
coalición anterior ao propor a 
Lei de Estradas, pala contra, ba
seábase na urxente posta en 
funcionamento de tal Pfan .. "Nin-

GALIZA, GRANDE CIDADE 
CAMILO NOGUEIRA 

·Vivimos na Galiza un momento de crise. A entrada 
na CEE, a própria evolución interna da economía 
galega: a reconversión industri?I-. a capacidade cul
tyral das novas xeracións de galegas, provocan 
unha viva reflexión sobre o noso futuro como na
ción libre, un ·debate sobre o asentamento dunha 
economía galega aLitocentrada e desenvolvida. . 

O desenlace -deste debate depende tanto do -
mprco externo español e europeu que condiciona. 
a nasa' econ'ómia, como da conciéncia cultural e 
política interna sobre os nasos problemas. 

A CEE condiciona a economía galega, pero esta 
determinación terá consecuéncias radicalmente 
·distintas segundo a conciénCia política e a_capaci-
-dade e liberdade interna da nasa nación. - -

_,~Creq, en todo casp, qµe. riesa dialéctica' o:deter
minan,e,é a conéiépCia 'poJítica de autogqberno que 
~xiste en Galiza. . . 

Nun marco económico inevitábelmente aberto, a 
lib~rdade como nación e o desenvolv_ilT!ento econó
mico de Galiza precisan mais que nunca do auto
gobertlo como espazo de decisión própria ao servi
z,0 dun prox~~to ,naciOr:lal e tje tranformaqión social 
dif~ren~iaqci · ; __ .· .. - · · · -- ·:·.> :· ~ ·· _ 

Sirvan· é~ta!?·ieflexign~ p~~vjas como introduéión 
~ . par?digITiá para · o pro~fen:;i;{ das corn~mc:;~ci_óns 
e do transporte en relación ébó Galii;a. : · · . 
· O· nqsa· país ten prañtexados dous prohleim;¡s 'C:Je · 

~ comunicación -decisivos. As comunicacións, sobre-· 
~ todo terrestres, con Europa, por unha banda, e as 
~ comunicaqións internas por outra. 
o Os dous problemas precisan · dunha solución ur-
~ xente e simultánea. · 

· CEE, a auséncia de comunicacións rápidas por au
toestrada e camíño de ferro resultaría profunda
mente negat.iva para a economía galega. 

Pero este achegamento físico á Europa non ga
rantiza un ef.ecto positivo na economia galega de 
non mediar un desenvolvimento económico interno 
imposíbel de conseguir sen unha rede de comuni
cacións própria, hóxe inexistente. 

Galiza precisa de comunicacións internas que fa
gan posít>el un desenvolvimento autocentrado, tal 
como no paradigma anterior precisaba .de autogo-
_ berno para facer frente á dependéncia no espazo -
economice aberto no que estamos inseridos. 

Máis ainda, Galiza necesita convertir-se nunha 
·grande cidade através de vias ·de .comunicación 
que unan todas as suas cidades e vilas, que enla
cen a costa. e o interior; que concentren ás múlti
.ples aétividades económicas, culturais, deportivas, 
políticas,_ récriativas; de criatividade humana, que 
nos definan. · 
· NÚn momento en que as grandes cidades mun

diais son as determinantes da criación e propaga
. cjón das grandes pprr:.entes culturais, tecnoló~icas 
e e.corióinicas que dét~rminan a· nOSO· xeito tj~ vida, 
Galiza pre~".~? du~.1:1~ ~r~nde cida9~! .~~x~_,.~~Q~~~~

. de, .~umarJa, cuxa pn~tJwdade e capac1d~~e~sexa_ o 
soporte que necesitamos como nación. ' · · · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~rido G~~a no espazo económ~o aberto a· 

· ·Pero en -Gali:za, o paí~ rural por exceléncia 'esa 
grande :cidade é Galíza mesma. Para lograr isto, as 
comUnicacións son unha clave principal. Unha cla
ve materiai, porque todo d~pende, finalmente, de 
decisións políticas que só a cónciéncia do autogo
berno que proporciona hoxe en Galiza o nacionalis
mo de esquerdas pode facer realidade no futuro. 

r· 

I' 



Plan de Saude Mental 
a exame (páx. 7) 
A Garda Civil confisca 15 fanzines (páx. 9) 
Estebánez: "Os benefícios económicos 
causa da droga" (páx. 1. O) 

·QALIZA POLTTICA 

Vicente Quiróga, alcalde ·de ·Lugo 

·. Os estudantes elixen claustro (páx. 1 O) 
- Solidariedade policial 
no xuicio de El Nani (páx. 12) 

Kutznesov: "Os órganos do estado 
soviético son plurinacionais" (páx. 12) 

'$e na Galiza se des~n as mesmas condició.ns que en ~ Catalufl_a ,entrat:"ia en CG' 

Vicente Quíroga apareceü 
na poi ítíca con certa so na 
.de g'aleguísta. Chegou á 
Alcaldia nas listas de AP, 
despoís de ter= un 
acercamento ao PSOE. 
Nestas últimas eleicións 
recuncou como presidente 
de corporación grácias ao 
apoio .socialista .. ainGfa que 
ia nas listas da Coalición 
Progresista (C.P.G.). ·Agora 
todos .os partidos o 
pretenden. Nesta entrevista 
explica como ve o seu 
futuro poi ítíco. 

-Para cando pensa definirse 
por un has siglas concretas?. 
-Pois realmente teño que dicer 
que non o sei. Teño unha série 
de razóns para esta indefinición 
qué poderia explicar: 

Desde que hai democrácia no 
único partido que militei foi en 
AP, ainda que fose, un pouco, 
dunha forma non pensada ... ti
ver:i unha série de conversas nas 
que se falou dun certo xeito do 
partido na Galiza; un partido 
descentralizado e galeguista 
case. Algo que compartian Xosé 
Luís Barreiro e Vázquez Porto
meñe. Despois xurdiron unha 
série de problemas. A direción 
de Lugo non compartia esta vi
sión, senón unha bastante máis 
dura e centralista do partido. 
Rematei por sair do partido. 
Poís hai algo que quera deixar 
claro; ninguén pode dubidar de 
que son un demócrata conven
cido. Antes das primeiras elei
cións xerais estiven no PSOE, 
pero non como socialista, senón 
como demócrata para pór o 
meu grao de area. A miña idea 
hoxe seria a de militar nun parti
do de centro ... non teño a tjefini
ción moi clara, nen sequer se 
pode dicer claramente hoxe cal 
é o centro. A min gostaríame 
colaborar con algo que fose 

progresista e galeguista. En algo 
que .fose un partido nidiam-ente 
galego, ainda que pudese estar 
federado a outros partidos. Pero 
de momento non existe nengun 
partido que teña unha coinci
déncia clara coas miñas ideas. 
-Nengun? Nengun, que lle tire 

" ? . ~ ma1s ..... 
-Penso que pode existir un 
partido nacionalista de centro 
perfeitamente articulado, pero 
non o vexo claro, non o vexo 
posíbel de momento. Non me 
aledo por dicer lsto, senón que 
penso que é lamentábel, porque 

o certo é que a Galiza non tivo 
unha burguesia como _tivo sem
pre Catalunya, por pór un exem- _ 
plo. 
--Entón, vostede non lle dá 
crédito ao futuro de CG?. 
-Pois ... a verdade, non lle vexo 
unhas espectativas il]lec;liatas de 
futuro, no senso de poder- ser 
unha alternativa clara de poder 
na Galiza. Como partido bisagra 
pode ir pouco a pouco, median
te unha travesia, longa; moi lon
ga... axuntando pensamento e 
xente arredor desa idea que te
ñen . 

. Convocada folga xeral para o próximo dia 26 

Redondela: ... 

baixo dos pés. ao adversário. 
· Cacharro segue· unha política 

"Fraga é a antítese 
da descentralización" 

de sumisión, pero esa política 
-Os · seus compañeiros de s.empre acaba es.tragando a que 
Coalición, Ulloa, Vence, Carrei- a aplica. ¡Eu non quixera verme 
ra, parece que están escollen- na pel do señor Cacharro cand,o 
do lugar. Non terá que acomo- non teña o pÓder!. 
darse vostede, antes ou des- -Véxolle logo moi.difícil o seu · 
pois nalgunha formación?. futuro político. Terá que ache
-Repito que iso resulta· difícil. garse a alguén. Por exemplo a 
Claro que -.se uFl pudese dicer.:. AP sen Cacharro. 
o que · me gasta é isto e, hala, -Non, a AP, non. Seria un con
crialo de forma rápida; xa esta- trasentido, case diria que impo
ba. Pero non é asi. síbel. Outra cousa é o CDS, non 

·De AP nada. Fraga, con todos seria tan difícil de e~plicar se ta
os respeitos, é a antítese de cal- lasen comigo. Pero, ·repito, non 
quer organización descentraliza- teño unha idea clara, se as cau
da. Por outra· bánda 0 PSOE sas fosen realmente doutro xei
ainda que ten unha estrutura to, se na Galiza se desen as 
teoricamente federal, nos feitos condicións de Catalunya, quiza 
non é tal, e coas vistas no próxi- ·o rñáis fácil seria ubicarme en 
·mó congreso da Toxa vemos C.G., por suposto!. 
comó que.reh tronchar calquer -Pero ultimamente parece 
brote autonomista. o CDS... que até está perdendo capital 
·nestes momentos-é unha incóg- político. Sucédense as críticas 
nita, só ten estrutura en Madrid, contra a alcaldia ... 
é unha · orga.nización pratica- -Hai críticas de duas catego
mente inexistente. Penso qúe 0 rias. Unhas lóxicas, que ternos 
medre se debe só ao carisma·de que receber os que estamos na 
Suárez. política, outras que non se . po-
-Pero no Governo Municipal den calificar. como tais, senón 
ese certo "parasiti~mo político" que son zancadillas que nos in
entre vostede . e· 0 PSOE,' vai tentan pór dia a dia .. _Fano por
desaparecer ar.t~es das próxi- que lles molesto e selles moles
mas 'eleicións ri..-unicipais". Non to é que un teñ certa importán-
cre?. ' cia. 
.-Si. O que realmente está a pa- -Parece ter VQstede bastante 
sar en Lugo é que existe un go- . belixeráncia coa Comisión -de 
verno de coalición. Para as pró- · Partidos. 
ximas eleicións tanto eles coma -En democrácia a representa- · 
nós intentaremos conseguir ·a ción está claramente definida 
maioria . . A coalición, normal- mediánte os sistemas eleitorais. 
mente, é para unha lexislatura. Para min os representantes lexí-

timos do povo son os que sen
-E, Cacharro Pardo que? Non tan no Salón de Sesións do 
foi moi lonxe rebelándose con- Concello. Son perfeitamente 
tra o que parece o home forte · respetábeis, pero o que pasa é 
da dereita na província?. que me mandan uns escritos co 
·-Cando un se enfrenta a al- ·encabezamento de Comisión e 
·guén que ten un poder político unhas firmas ilexíbeis, que pare::
amplq_, sempre se corre un ris- ce que teño íil abriga de saber 
co; pero se pensásemos sempre -~ traducilas. Paréceme que ises 
neses riscos faríamos poucas señores o que fan é pasarse un 
cousas en política. Eu o que in- pouco. D 
tento é socavarlle a terra por de- FRA~CISCO ARRIZADO/LUGÓ 

o comité de viciños · pede a demisión do alcalde -

-• Pre-ac·ordo parlamen: 
tário. sobre o uso do gale~ 
go polos axuntamentos. 
Segundo o texto aGordado en 
comisión, as convocatórias das· 
sesións, ordes do dia, mocións, 
votos particulares, ·própostas de 
acordes e ditames das comi
sións ioformativas e actas das 
entidades locais redactaranse en 
gale.go cando asi o acorde a ·cor
poración. Ainda que tamén se in
dica que será "sen. perxuício de 
faceto na outra língua oficial". 

O Comité de Viciños de Re
dondela está a pedir a demisíón 
do Alcalde Xaime Reí (PSOE), 
por negarse a negociar tres pon
tos básicos que teñen totalmente 
alporizado ao município cho
queiro. O primeiro é o que consi
deran os membros deste Comi
té, qué agrupa a unhas cinco mil 
persoas e que esperan facer a 
sua asamblea fundacional para 
antes do verán, a "suba desorbi
tada da . . contribución catastral" 
que nalguns casos chega ao mil 
por cen. 

Reclaman un aumento propor
cional á suba dos salários, pois 
non entenden que o Governo fixe 
a retribución dos traballadores e 
deixe ao libre albedrío ·a suba 
dos impostas. 

Os viciños solicitan tamén a 
aplicación da leí 12/87, que afir- · 
ma que, no primeiro ano en que 
se eleve o .trabuco do valor ca
tastral, este pode ser disminuido 
nun 1 O por cento.. _ -

Hai,. tamén, outros dous pon
tos máis na reivindicáción viciñal. 
A 'problemáhca da tr~ída de Au- · 
gas, cuxos recibos foron aumen
tados até nun 800 por cento, -. 

cando o abastecimento segue 
totalmente na mesma: "auga sen 
clarar, vertidos nos ríos de em-· 
presas e cemintérios e chama
das do proprio concello pa~a que 
non se consuma sen ferver", -se
gundo os representantes do 
CVR. 

Por outra parte reivindican que 
a oficiña que ten a empresa 
Unión-Fenosa en Redondela non 
sexa trasladada para Vigo. Os vi~ 
cinos ven esta decisión empre
sarial como algo que lles vai cau
sar numerosos transtornos. En 
primeiro lugar porque terian que ' 
desprazarse a Vigo para pagar 
os recibos correspondentes e 
gardar longas colas. Despois 
pQrque significaría que as averías 
que se produciran neste concello 
terian que agardpr ao dia seguin
te para seren amañadas, pala 
inexisténcia de retén de arra
nxos. 

A corporación: en pleno, pro~ 
. nunciuse por unanimidade con

tra esta decisión do pligopólio 
eléctrico. Pero o governo munici
pal parece, segundo acusación 
do Comité d~ Viciños, ·que ainda 
non fixo nada por arranxar o pro-

blema. 
Reclaman negociaCión 

·Os viciños reclaman unha ne
gociación co alcalde. Manifestan 
unha e outra vez qu~ están dis
postos a negocia~ estes tres 
pontos globalmente. 

Pero parece ser que Xaime 
Rei, que antes de ser o máximo 
mandatário presidiu a Asociación 
de Vic-iños, non está disposto, de 
momento, a buscar unha saída 
conxunta cos representantes do 
CVR. . 

Dende que se .levantou dunha 
mesa negociadora alegando que 
tiña unha reunión urxente, o 
. CVR, acúsano de non voltar a 
saber ·_nada d~I, nen tan sequera 
de contestarlles a un escrito 
onde· ,pedían unha reunión para 
tratar os problemas. · _ . 

Asi as .. causas a mobilización 
popular ·foi medrando desde a 
asamblea celebrada ·o . dia 7 de . 
Marzo. O dia · 12 do mesmo més 
houbo unha manifestación á que 
asistiron unhas 4.000 persoas. O 
26 de Marzo unha cacerola.da. 
As asambleas sucédense e to
dos os grupos da oposición · 

(BNG, PSG-EG, PTG, AP e CDS) 
mostran o ~eu apoio ao Comité . 
de Viciños facendo un chama.:. 
mento a negociación. ó PSOE, 
nesta asamblea, móstrase con
trário a que se negócien estes te
mas. Decídense así convocar. 
unha folga xeral. ·º dia 14 . "de 
Abril convócase unha nova 
asamblea á que non quer a$isUr 
o Alcalde porque, segundo a 
CVR, afi mou que el "manda e 
ordena e non vai asistir a rien
gu.[lha asamblea popular". 
· Accrdouse convocar unha 

nova cacerolada para o día 23, e · 
unha folga xeral para o 2o. A fol
ga xeral é apoiada J)ola INTG e 
pola Asociaéión de Empresário~ 
de R~dondela, faltando por ma
nifestarse as demáis centrais que 
foron invitadas. 

Sim9n Sánchez Pérez, porta
voz do Comité de Viciños, ·afirma 
que "cando gañamos esta bata
lla, ternos outros importantes 
asuntos en carteira, como son ... a 
suba do imposto -de circu~ción 
nun 100 por cen". Os viciños de 

. Redondela parece que encontra-
· roh un novo canle de participa
ción. D 

Ao mesmo tempo estabeléce
se nesta proposición de lei que 
xa 13ropiciara a derrota do execu
tivo galego, que a Xunta adopta
rá as medidas oportunas para 
que nos concursos de aceso do 
funcionarado a Ádministración 
Logal se garanta o coñecimento 
do galego. . , 

As enUdades que non· se en
contren en condicións de incor-

, porar o gleg.o como língua oficial 
en todos os actos escritos, dis- . 
pprán dun prazo de dous anos. 

Na exposición de motivos ~fír
mase que "a língua galega cosn
_titue o principal património cultu
ral da nosa comunidade como 
sinaf de identificación e diferen
ciación da Galiza", ainda que a 
máioria dos partidos non 
fix .esen nada nos concellos que 
rexen por galeguizar a vida muni
cipal. ~ ' D 
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QACIZA POLiTICA 

PSOE e PSG-EG. pactan en Vigo 
as grandes liñas de actuación política 
O PSOE e o PSG-EG 
subscreberon un pacto no 

a sua ·situación con . mecanismos 
transitórios, ainda que non se lle 
garante a nengun a continuidade · · 
no emprego, polo menos na teo
ria. · · · 

Tras vários meses _de govemo en precário 

O PSOE· de Allariz ~ 
pactou a alcaldia con AP -
O .PSOE pactou con AP a 
alcaldia de Allariz, ainda que 

. tentou mantelo en segredo 

, Concello de Vigo, que se ben 
·formalmente limítase ao 
orzamento para 1988, ten un 
ªlcance que se proxecta 
moito máis alá, tanto no 
ámbito do deseño da cidade, 
como no propr.iamente 
político. 

entidades é onde verdadeira
mente se deseña a pQI ítica que. · 
van seguir~ Asi a entente .do 
PSG-EG co .PSOE marca a políti
ca do conéello vigués nos temas 
esenciais. O próprio Alcalde Soto 
afirmab.a qµe o -acordo responde 
á "maioriq de progreso tan soña
da"; ainda que b máximo rexidor 
vigués 9ostaria de ir un pouco 
máis ala. Ambos partidos criarán 
unha comisión de seguimento 
para asegurar o cumprimento do 
aGordo e impulsar as nego_cia
cións complementárias para o 
seu desenrolo. E ainda que o 
pacto advirte que os signatários 
manteñen a sua autonom'ia nos 

· Taméri ch~garon un acordo o 
PSG-EG e o PSOE na confeción 
do boletiri municipal, que vai ser 

. por í!lOr da repercusión 

os intereses caciquis locais ·e 
provincip.is, que viñeron presio- ' 
nando aos edís da direita desde 
que en Decembrc:i do ano ·pasa
do dimitira o anterior alcalde por 
imposibilidade de governar. 

replantexado. · 
Outros dos pontos que o PSG

EG puxo sobre a mesa de nego
ciación foi o de recortarlle os po
deres áo Concellal Arca, que viña 
realizando obras · a boleo, sen 
que s~ realizasen os proxectos 
pertinentes, ou, cando os habia, 
variándoos ao seu antollo. Acor-

· popular. Péchase .así un 
proxecto de, mudar unha 

. situación de dependéncia 
caciquil que -viña a sofrer 
este concello desde hai · 
tempo. 

Por ~ste pacto, que se _podia 
calificar de contra natura, se se 
tivesen en canta as manifesta-

Na !etra impresa do pacto asina
do .por Camilo Nogueira e Ma
nuel Soto, recollen un programa 
de investimento, en dous anos, 
de 3.000 millóns de pesetas, 
destinados ao rncremento de do
tacións e do património munici-
pal. . 

No presente ano ·investiranse 
1.600 millóns de pesetas e ou..: 
tros 1.400 no vindeiro. No pri
meiro caso 1.200 millóns sairán 
dUnha renegodación das condi~ 
cións da amortización da débeda 
coa Caixa de Aforres .de Vigo. 

-asuntos non expresados no tex
to, o certo é que haberá moi 
poucos pontos relevantes da po-· 
lítica municipal .que non toquen, 
ainda que sexa tánxencialmente, 

. douse aplicar "mecanismos de 
racionalidade", confeccionando 
os proxectos técnicos eón sufi
ciente cualificación, ademais de 
realizar un 'seguimento pontoal 
das obras. · 

. cións do PSOE e as suas prome.:. 
sas eleitorais de acabar co caci
quismo, a primeirá tenentia de 
alcaldé perteneceralle aos socia
listas, cobrando un soldo de se
senta mil pesetas mensuals, algo 
que tamén parece ter o seu peso 
á hora do acordo. · 

Posteriormente haberia una 
nova eleición do máximo manda
tário na que o actual presidente 
da corporación; Xosé ·Luis Cid 
Cid, votou con outro concellal 
aliancista a favor do candidato 
do BNG. O PSOE votaría ao seu 
candidato, frustrando así un 
cámbio que parece demandar o 
povo alaricano. Cid Cid ameaza
ria con demitir, pero as presión 
recebidas, con continuas viaxes 
desc;ie a Deputación Provincial e 
desde a sede de entidades ban
cárias, cambiaron a sua decisión. 

-ao orzamento. Sen entrar na , valoración da 

O pactado 
-política aprobada, ainda que pa
rece que tenderá a racionalizar
se, pódese dicer que. este acor- _ 
do abre unha nova. etapa na cor
poración viguesa, onde o PSOE 
estaba en minoria sen posibilida
de de deseñar poi ítica e con 
bastantes temas nos que a opo
sición, sobretodo o PSG-EG, o 
estaban· desgastando. Agora se
mella encontrar o balón de osixe
no · que -Manuel Soto estaba 
agardando, até-o ponto de ·que 

- . En principio, o PSOE negába
se a firmar a moción de censura 
contra _o actual acalde, alegando 
que o · BNG non pactaría con 

Ainda que o BNG tiña manifes
tado a posibilidade de retirarlle o 
seu apoio a dous alcaldes do 
PSOE que están en minoría, 
como son o de Ribadávia e Ra
mirás, un portavoz da frente na
cionalista afirmou que "non nos 
movemos por revanchas, senón 
que actuamos en cada caso se
gundo as circunstáncias, asi en 
Ribadavia saímos da comisión 
de Governo, pero non por este 
motivo, senón porque aquí ta
mén o PSOE se aliou con AP e 
cos intereses caciquis sendo nós 
uns convidados de pedra á hora 
de tomar decisións. En Ramirás 
a situaci9n é diferente". D 

Ademais prevese· a criación de 
600 mil metros cadrados. de zo
nas verdes mediante un investi
mento de 720 millones de pese
tas; .co critério de recuperar as 
mancha~ ainda non · edificadas 
no casco urbano consolidado e 
habilitar novos espácios na peri
féria, entre eles a Bouza, finca 
conflitiva nos últimos tempos. 

e non escrito 

. eles. Cando os nacionalistas lo
graron sentalos na mesa nego
ciadora e Hes puxeron enriba 
competéncias de cada forma
ción, programas, etc., os socia- _ 
listas negáronse a con.testar e 
nen tan sequera puxeron as suas 

Estes -serian os rasgos xerais 
do acordo impreso. Pero o pacto. 
ten 1.Jn alcance moi superior pois 
pode afirmarse qúe desde esta 
semana Vigo conta cunha nova 
maioria no Governo. Adoita a di
cerse que nos presupostos das 

Tivo que entrarse asi en temas . 
espiñentos que viñan enfréntan- · 
do aos dous consócios, como 
era a ilegal oferta de emprego. 
Algo que non se cita para nada 
no documento, ainda que no -
apartado de persoal tivo que ser 
tratado existindo unha referéncia 
a que o cadro de persoal e a re
lación dos pastos traballos será'n 
negociados por ambos grupos 
ao abeiro dos critérios estableci
·dos no anteprÓxécto de convé
nio colectivo. 

un portavoz socialista afirmase 
que o acordo "pode considerar
se éomo un ensaio cara futuras 

, pretensións. Quedaba asi imiali
dada a moción de censura, pois 
o BNG necesitaba a firma dun 
concellal máis dos catro con que 
canta. , , 

_Parece _que a saída encontra
da para "os ilegais" é· regularizar . 

. colaboracións na poi ítica auto

. nómica, sobretodo despois das 
-próximas eleicións". D 

A.E. 

·Presións desde Decembro 
Saíanse coa sua, deste xeito, 

TRIBUNA 

DE EXCESSOS \ÍERBAIS E OlJTROS EXCESSOS 

Caminho do Algarve, num dia de chuva, 
vou meditando sobre dos últimos suces
sos que están a conmover a familia na
.Cionalista galega, a nossa familia. 

Os xornajs, os graffite e outros meios 
de comunicazóni dam conta dos exces
sos verbais de uris e outros 'que entron- . 
cam ca.a intra1;1sixéncia e o dogmatismo 
que nos leva perseguindo há anos. Os 
outros excessos entroncam coa insatis
faczom e .a. frustrazom do povo, coa tra-

. dicional falta de seriedade da meirande 
parte dos políticos galegas, coa histórica 
incompreensom da política -espanhola 
em xeral e coa. intemperáncia e intransi
xéncia do so.cialisrno -espanhol en pa.rti
.cular, o seu demostrado anti-galeguis
mo. _ · 
· Vem a conto esta meditazóm das ma- : 
nifestazóns de Xosé Manuel Beiras e 
Bautista Álva'ret no "Diário de Galicia" 
sobre o Exército Guerrilheiro do Povo 
Galega 8eive e da polemica desatada. 
Nom conhezo aos integrantes disse gru
po e-fique bem claro que eu som por na
turéza pacifista e ecoloxista, polo que 
estou en contra de toda. violéncia, de 
calquer violéncia (ainda que da minha lo-:
nxana ·formazón cristiana reste umha ac
titude favorável fronte ao tiranicidio e de
rivados). E penso que nom se pode qes- _· 
calificar á xente por sirilpre discrepánda 
de métodos. Considero · excess6s ver
bais" ós de Béiras e Bautista nessas_ de
clarazóns e moi especi~lmente na As-

. semoleia do BNG no Carvalhinho, consi
derazóm que estendo ás P.intadas apare
cidas em Compostela 9ontra de aquiles. 

E chamo "oütros escessos". á activida-
de do E.G.P.G.G.' . -

Na familia nacionalista · somos procli
ves aos excesos verbais, á$ descalifica
zóns. Lembro que haberá alá por vinte 
anos, un médico ourensám que daquela 
militaba no PSG con certa categoría no 
organigrama directivo, irritado porque eu 

NEMÉSIO BARXA . 

me decantaba para a UPG, facendo fra- _ 
cassar os seus esforzos para levarme 
cos socialistas galegas (polos que sinto 
e sentia todo ·respeito), dixo de min que 
era "um confindente da polizia" (esto 
mais que um excesso foi umha canalhi-

. ce; no Dicionario do Dr. Figueiredo "ac-
9ao própria de canalha" que é "pessoa 

·vil e infame"). Bem que fronte · a esta afi
tude venha a pór a do. P. Seixas que le
vaba co_m cristiana · resignazóm que os · 
mozos que íl convertia ao galeguismo 
passasem dispóis tamen para as filas da 
UPG. Passados anos, discrepantes va
rios membros com que a "Asociación 

. Cultural de Vigo" se converte-se em "co
·bertura legal" da U.P.G. por considerar 
que a sua lavoura proselitista para o mo
vimento galeguista e nomeadamente 
para a ·UPG; era mais eficaz baixo o -seu 
aspecto cultural e independente, candi
é:Jatáronme de nóvo para a presidéncia 
da Directiva na que cessaba por cumpri
mentó .do prazo; derrotada a nossa op
zóm tivem que escoitar de. beizos do 
meu velho amigo Paco Rodríguez; com
panheiros de demoradas -veladas e de 
momentos difíciles, que "ganhamos os 
nacionalistas"; descalificándoflos amine 
a outros discrepantes como naéionaíis
tas. E ainda hai poucos dias, 'na apres
sentazom dum fermoso livro do tamen 
amigo Manolo Guede, tivem que escoitar -
ao meu muito querido e ademirado ami- ' 
go Méndez Ferrín un violento ataque 
porque optei polo reintegracionismo no 
idioma, acusándonos a min e aos reinte
grac~onistas como inimigos de Galiza, 
mentras se ponderaba a actitude cultu
ralista a prol do galega .de· certo Presi-
der:ite de Deputazóm. · · 

Seria excussado, mas. quera sublinhar 
que Ménd~z · Ferrír:i e Paco Rodríguez, 
aliás de que conmigo cometeram "exce
so verba1:·' son'l meus amigos e pessoas 
·muito estimáveis; nom. é o caso do califi-

cado médico. E non quera que o dito loita estéril. E coido que é dever daquiles 
poda considerar-se como unha acusa- que tenhem umha certa responsabilida-
zóm a Beiras, Bautista, Ferrín ou Paco, de na familia nacionalista aconselhalos, 
aos que tivem a oportunidade de defen- nom descalificalos: pider-lhes que diri-
der ·xurídica e exitosamente em diversas xan o seu esforzo, a sua entrega e o seu 
ocasións; simplesm~nte manexar datos sacrificio para ir bisbarra por bisbarra, 
para .dar a opinión de home que ama víla por vila, aldeia por aldeia e pessoa 
profundamente á Galiza e entregado á por pessoa, predicando nacionalismo, 
causa nacionalista. , recuperando para a nossa xente a ilu-

Porque aquela -é tristemente a nossa sóm e a dignidade de ser galegas, de-
constante. Descalificar a Beiras. ou a Ca- nunciando aos "féridos e duros, imbéci-
milo ou a Ferrín ou a Abaló ou a Barrei- les e escuras" a aos traidores á nossa 
ro ... ou aos do Ex.ército do Povo Galega patria. 
Ceive, cando os inimigos de Galiza som Eu nom som ninguém, mas a vós, que 
outros; som o reconverso de Fraga e o . vos supon~o rapaces polo que de renún-
seu neo-branhismo; ou os Antolines ou cia e sacrificio tem a vosa decisom, pido 
o socialismo espanhol ou os acólitos e que deponhades a violéncia e oferezo-
mandarines q~e servem aos senhores me a peregrinar con vós polo nosso 
éentralistas ou os partidos políticos cen- chao pátrio , para contar-lhes pacifica-
tr<;llistas e o capital que li.xan as nossas mente, de viva voz e polo miudo ás nos-

, costas, enganan aos nossos convizin- sas xentes o evanxeo do galeguismo, fa-
ho~. chantam indústrias parcas e zugam . cenc;jo realidade a idea de Castelao de 
nossos recursos. Esses son nossos ini- . "petar na alma do povo até produzir um 
migos, nom Cam.ilo nem Béiras nem estado de opinión revolucionário". 
Abalo nem Foz nem, por suposto, eu; E aos meus amigos Bautista, Beiras, 
ainda.que discrepemos no accesório to- Camilo, Ferrín, Abaló etc,, que nos dei-
dos· coincidimos na mesma loita: Galiza. xen de liortas, descalificazóns e dogma-

Nem tampoucó son nossos inimigos, tismos, que son mais as causas que nos 
e cáreQemos de lexitimidade para des- unem que as que nos separar:n e que se-
calificalos, os que integran o Exército_· xamos capaces de formar umha frente 
Gerrilheiro do Povo Galega Ceive, xentes unida, respetando as nossas discrepán-
que tamben están loitando a prol de Ga- cias o produzindo um debate nacional 
liza, · ainda que a sua loitá e seus plante- sobre os pontos realmente importantes 
xamentos sexam, ao meu ver, errados;- para artelhar o futuro dumhaz Galiza cei-
penso que. nom existem ás condicións ve. 

, obxectivas para essa. loita, que é umha Mentras nom .sexamos quem para fa-
cer .ísso seguiremos · ·a viver no absurdo 
.país,. que. referia Cunqueiro,, que tem os 
pés no rio .·do esquecimento e a cabaza 
no "finis terrae1

', isse país que, si b~m 
referido _ a l?ortugal, me lembraba Lobo , 
Antúnez no seu livro "As Naus" · "um 
país .desfeito, fragmentado er:n n~mes, 
em persoagens que v~o dando as praias 
de onde um día se partiu; ignorado polós 
que habitam ... ". · D 

' .NA.FAMIUA , '_ · .. , . 
NACIONALISTA. SOMOS. 
PRÓCLIVES ÁS . 
DESCALIFICAZONS (.· .. ) 
MAS OS INIMIGOS DA -
GALIZA SOM 'OUTROS' 
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TRIBUNA 

O PLAN GALEGO DE SA_ÚDE MENTA~ 

·UNHAREFORMA INEXISTENTE 
No mes de Xuño 1987 rematá
base o "informe" da Comisión 
Asesora en Matéria de Saúde· 
Ment"al da Xunta que, conxun
tamente co SE.GA.SAM. (Serví
cio Galego de Saude Mental) 
preténdése conformen o Plan 
Galega de Saude Mental. Unha 
"comisión" constituida exclusi
vamente por técnicos (10 psi-

. quiatras e 1 psicólogo) selecio
nados en fu0ción dos cargos 
que ostentan nas institucións e 
organismos implicados (funda
mentalmente Xunfa, INSALUD e 
Diputacións) e sen ter en canta 
ao resto dos estamentos do 
sector, organizacións sindicais 
da Sanidade, usuários, etc .. 

Boa proba de cales son en 
realidade os auténticos alicer
ces da "reforma" psiquiátrica 
en Galiza é que cando ainda 
estaba sen rematar o devandito 
"informe" xa estaban inaugura
dos 6 centros de Saude Mental 
(CSM) e máis a Unidade de 
Hospitalización Psiquiátrica no 
Hospital Xeral do INSALUD en 
Compostela. As "presas" pala 
sua apertura non eran de tipo 
asistencial senón palas convo
catórias eleitorais en portas 
(para os Comités de Empresa · 
nos centros do INSALUD, mu
nicipais e Parlamento Europeu). 

Das múltiples contradicións 
do PGSM xa ternos constata
ción no noso país onde moitos 
traballadores da Saude Mental 
que acreditaron, e incluso 
apoiaron a reforma, síntense 
hoxe defraudados e engaña
dos. 

Oeste xeito os CSM, cuxa 
"teórica" función debería ser 
preventiva e comunitária, están 
nestes momentos masificados 
(con "listas de espera" que nal
guns casos superan o mes) e 
reproducindo idéntico modelo 
asistencialistaa que os triste
.mente coñecidos consultórios 
de neuropsiquiatria dos ambu
latóriós (hipotecando a práctica 
multidisciplinar E!n equipa e a 
sua integración "teórica" nas 
equipas de Atención Primária). 

En canto á ''Alternativa" asis
tencial apresentada polos "co
misionados" para os interna
mentos psiquiátricos se reduce 
á criación de UHPs (Unidades 
de Hospitalizacións Psiquiátri
cas) nos hospitais da rede sani
tária xeral cando >,<a no 1976 o 
Comité de Expertos en Saude 
Mental da OMS (Organización 
nada sospeitosa de esquerdis
mo) recoñecia que estas "Uni
dades", talñ e como están con.
cebidas, non están capacitadas 
para asumir toda a demanda de 
internamentos nunha area de
terminada de povoación ade
mais de non ofertar por si mes- , 
mas un modelo de asisténcia 
diferenciado e alternativo ao 
manicomial. 

De aquí que aos pouco~ me
ses da sua apertura, a UHP de· 
ComRostela xa estuvera satura
da de doentes, incomunicados 

RAMÓN MUNCHARAZ 

Nas próximas semanas será debatido no Parlamenta· de 
Galiza o Plan Galega de Saúde Mental.· O psiquiatra, 

'Ramón Muncharaz, analisa no seguinte.artig,o as 
características do Plan é o contexto no que pretende 

titucións máxime tendo en can
ta o absolutamente imprésentá
bel nivel · das suas prestación~ 
asistenciais. 

. Se engadimos a todo isto o 
progresivo medre do sector 
psiquiatrico privado (a própria: 

aplicarse. · 

co exterior (só · poden sair en 
grupos supervisados dun xeito 
despersonalizante á "vella 
usanza" manicomial), con espá
cios de "exclusión" (habitacións 
acolchadas para casos "axita
dos" ) e absoluto predomínio 
dos tratamentos psico~tarrna
colóxicos sobre dos de orienta
ción psicodinámica (utilízase o 
electro-shock). 

Proseguindo co sinfin de 
contradicións do PGSM atopá
monos coa "solución" que os 
"comisionados" ofertan para as 
probelemáticas de Saúde Men
tal dos xóvenes, nenos, vellos, 
toxicómanos .e alcoólicos de 
ambos os dous sexos do noso 
país e que (copiando dun xeito 
rigurosamente "científico" o In
forme da Comisión Ministerial 
para a Reforma Psiquiátrica) 
clasifican coma "problemáticas 
específicas" dispoñendo que o 
seu tratamento debe ser reali- . 
zado en institucións e por per
soal especializado, confrade
ciAdo os máis elementais prin
cípios de actuación en Saude 
Mental. 

Pero cando mellar defineri os 
técnicos da Xunta a sua "avan
zada" e "comunitária" concep
ción do traballo comunitário en 
Saude Mental é decidindo can-

"Comisión" recoñecia. que non 
menos ·do 50 dos psiquiatras 
da Galiza cornpaxinan o traba
llo en institucións públicas coa 
práctica·privada) se comprende 

· que estas cuestións non se "to
' quen" ante o perigo de resultár 

salpicados todos. pala mesma 
"matéria fecal 

Unha "refor,ma", pois, da 
Asisténcia Psiquiátrica· quet non· 
existe por ningures, nun Pl1an 
Gal~go de Saúde Mental cuos 
obxectivos . moi distintos aos 
que desexarian os doentes psí
quicos, os seus familiares e tra
balladores · da Saúde Mental. 
Porque,. o que está en xogo ' é 
"quen"--e "como" se vai contro
lar política, económica e admi
nistrativamente a r:eforma da __ 
AsistenCia .Psiquiátrica na-Gali
za. E (coma .xa deciamos) non · 
para promover:. a sua desmarxi
nalización e dar solubións axei
tadas ás problemáticas de Sau
de Mental no noso país senón 
(seguindo as directrices da po
lítica sanitária xeral do PSOE) 
integrar este sector no proceso 
de progresiva privatización da 

w Sanidade Pública da man do 
:) corporativismo médico-psiquiá
ul trico e capital inversor (auténti-
0'.l cos e únicos beheficiários da 
8 "reforma") 
~ Oeste xeito entramentras 
~ unha elite de especialistas 

.~ "confabula" unha · "reforma" 

"NoN SE PRETENDE 
A 
DESMARXINALIZACION 
SB\fóN A ENTRADA 
DO SECTOR NA 
PROGRESIVA 
PRIVATIZACIÓ_N_D_A_ 
SANIDADE PÚBLICA" 

celar durante 5 anos todos os 
plans de reabilitación comuni
tários e adxudicar a responsa
bilidade dos mesmos aos mani
cómios criando neles "Unida
des" para tal fin. Os manicó
mios que secularmente estive- . 

. ron especializados en cronificar 
e institucionalizar os trastornos 
psíquicos acadan agora unha 
"renovada" función: clasificar e 
institucionalizar "o teabilitábel". 
· b inventário da Asisténcia 
Psiquiátrica Galiza complétano 
os 4 manicómios provinciais, as 
tristemente coñecidas consul
tas de neuropsiquiatria do~ am
bulatórios do INSALUD e a rede · 
de clínicas psiquiátricas priva
das. Resultaria de inxénuos 
pensar que os "comisionados" 
da Xunta realizarían ·unha anali
se en profundidade destas -ins-

para Galiza copiando literal
mente os documentos da políti
ca de Saude Mental do- PSOE 
e se reparten (en función da sua 
afiliación ou "compromiso") os 
cargos de responsabilidade nos 
organismos de planificación e 
xestión, unha parte importante 
dos traball.adores/as Joíta por 
un pasto de traballo estábel e 
incluso pola sua supervivéncia 
coma estamento profesional 
(caso dos Auxiliares Psiquiátri- -
cos dos manicómios). · · 

Os doe11tes psíquicos do 
noso pals deberán següir, pois; 
esperando a "reforma" pasean-. 
do polos pasillos dos manicó
mios', sentados (esperando tur-
no co numeró 30 na man) rios 
d~spersonalisantes ambulató.,. 
ríos do "seguro" ou agora des-
follando · unha margarida e· dec~
dir se suicidase ou esperar para 

· se consultados nun CSM do IN
SALUD. 

Pero que ninguén. se alarme 
nen preocupe pór todo i$.to. En 
último de contas o cidadán do 
noso país ten todo o direito a 
pénsar que a Asistencia Psi
quiátrica é "cousa de tolos". ' 

Ramón Muncharaz é Psiquiatra, 
Xefe Clínico no manicómio de Conxo 
Delegado da Sección Sindical da INTG 
na Fundación Pública· "Sanatório Psi
quiátrico de de Corixo". 

-. Regale. unha sus·cripción d.e A ROSA TEBBA,, 

• O Parlamento pidelle a 
Xunta que anule o proxe·c-
. to do .Burgo das Nacións. 
Segundo unha.propo::;ición apro
bada pola Comisión Parlamentá
ria de Ordenación do Território, 
a Xunta deberá de anular as xes
tións feitás até agora pola Uni
versidade de Compostela para a 
contratación e adxudicación sen 
concurso prévio do proxecto de 
nova residéncia de estudantes 
no Burgo das ·_Nacións. 

A proposición, apresentada 
polo B.NG, contou cos votos en 
.contra do PSOE e CG. 

Segundo o texto da proposi
ción aprobada, ·a Xunta deberá 
proceder, pola via.legal pertinen
te, a paralizar e anular ·todas as 
actuacións administrativas leva
das a cabo polo reiterado en re
lación ·co proxecto de nova resi:. 
déncia de estudantes. 

A este respecto sinálase que o 
Reiterado deberá de convocar 
un concu~so público _.aberto de 
ideas, semellante ao- convocado 
para a reforma da sede do Parla
mento. 

Pola sua banda fontes do Rei
torado manifestaron non estar 
dispostas · a ?Catar a decisión 
parlamentária, . baseándose na 
a\,Jtonomia universitária. O 

• Dos oito aspirantes as 
TV privadas só tres mante
ñen os seus. proxecto$. Dos 
oito grupos empresariais espa
.ñois que proxectaban ·criar unha_ 
nova canle de TV privada, só tres 
manteñen a sua oferta, mentras 
qué dous retiráronas e o resto 
estuda a. posibilidade de unirse a 
outros consórcios. · 

Pésié· as críticas dqs grupos 
empre~ariais que califican esta 
leí de "excesivamente regula
mentarista, restrictiva e arbitrá
ria", manteñen os seus · proxec
tos para as tres empresas con
tef!lpladas pola leí. 

qs tres consórcios que mante
ñen as suas ofertas son a "So
ciedad .de Estudios de Televisión 
Independiente", da que forman 
parte Tevisa, Espasa Calpe e Ra
dioteíevisión de Luxemburgo; 
por outra banda está "Antena-3 
de Televisión", formada por An
tena-3 e o xornal La Vanguardia 
e finalmente "Univisión-Cana~ 1" 
do Grupo Z. O 

• Solicitan que se decla
re a Ria · de .Pontev~dra . 
como zona de especial 
proteción ecolóxica. A Aso
ciación_para a Defensa da Ria de 
Pbntevedra solicitou a represen- · 
tantes de cinco partidos ·con pre
séncia no parlamento da Galiza 
-faltou á convocatória Coalición 
Galega- a declaración de "zona 
espei;;ial de pr9tección ecolóxi-

. ca", ou "zona ecolóxica en decli
ve". Tamén lle . p~diu aos parla
mentários · presentes que lles 
trasladen ás suas formacións p.o"
líticas a iniciativa de levar ao par
lamento un plan urxente pára a 
salvaeión da Ria de Pontevedra. 

1 
·Todos aqueles suscriptores que queran 'agasallar a ~n amigo ou · 
familiar que esté .fóra da Galiza (só no estado español). Ctistaralle_o 
50% do précio da asitrntrura .no_primeiro ano. · 
Escreber ou chamar ao teléfono (986) 43 36 24._ A NOSA TERRA 

... 

- tenda. material fotográfico 
estudo . reproducíóns 
diapositivas de textos 
revelax.e . cibackome 

./coruña 19 baixo telf. 9861233105 viga 
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Se o Con~ello non negócia cos Vendedores 

· Vilagarcia pode quedar 
·sen ,mercadino. · 
Os vendedores ameazan 
con non acudir ao 
mercadiño de Vilagarcia, 
que se celebra duas veces. 
por semana, se o " 
axuntamento seg"1e co que 
eles califican de prepoténcia 
e i/egalidade e non se avén .-. -
a negociar as taxas que lles 
fai pagar e que consideran 
desorbitadas. O 
contenciosó está dando · 
lugar a numerosas accións · 
de protesta na~ que -
participa bo~ parte .do pavo 
aurosán. · 

seguinte os axentes da Policía 
Municipal impídenlles instalar os 
seus postos. No vindeiro dia de 
mercadG, o sábado, vólvese re
petir o impedimento e suspénde
se o habitual mercadiño. As ven
dedoras de peixe da Praza d.e 
Abastos solidarízanse e tamén 
suspenden g¡s suas actividades 
entre cargas das policias r;iacio
nal e municipal,_ a raíz das .que 
resultou contusionado Manuel' 
Ríos, apresentando deúncia no 
Xulgado contra a actuación da 
policía. · 

P..erante a situación fórmanse 
dous bandos: o grupo de AP 
apoiado por unha asociación de 
empresários que, coas suas ma-

A equipa de governo aliancista nifestacióÍls deixan-ver.a posibili-
gañou as eleicións dicindo que ia dade de suspender 0 mercadiño 
flexibilizar a.s taxas e impostas e, un dia á semana ao negarse a 

· en menos dun ano, subiunas en- dialogar ou negociar. Pola outra 
tre o 20 e o 112 por cen. A res- . os partidos da oposición, os am-
posta popular foi imediata. As bulantes e a maioria do vicindá-
asambleas informativas feítas río .de Vilagarcia que atopan no 
polo BNG e o reparto de miles mercadiño solución a moitos dos · 
dé follas informativas deu lugar a seus problemas e .non queren 
unha resposta sen precedentes que desapareza. · 
en Vilagarcia, chegando a sus-

. penderse o pleno onde se ian Prepárase unha maniféstación 
aprobar as subas, por non coller para o sábado t6. Centos de 
a xente no· salón de 'plenos. o al- persoas saen da ·praza do mer
cal de, Rivera Mallo, tentou conti- cado cara o concello. Encabeza- -
nuar o pleno a porta pechada, ba a mobilización unha pancarta 
negándose a oposición e solici- co texto de Castelao: "está tan 
tándolle que o celebrase na Casa cerca o meu fin que' ás veces 
da Cultura. Rivera fixo caso omi- sintb ganas de poñer Juto por 
so, e voltou convocar o pleno min". Sen se rexistar nengun in
para o dia seguinte ás dez da cidente solicítase que o alcalde 
mañá, na sala de concelleiros, receba aaos ver:idedores. Coa 
onde callen apenas unha dÚcia .. porta chea de Policia municipal, 
de persoas. Este feito agrando u os p9rtavoces: da oposición que
ª resposta viciñal e o alcalde pe- , ren mediar pero o tenente· de al
chou as portas do concello ase- calde non os .recebe e o alcalde 
gurándoas coa policia municipal. xa marchara. 

Ante esa situación a opo..sición . 
municipal de BNG, EU e PSOE . 
fóronse do Pleno e apresentaron 
denúncia xudicial. Despois de 
vários recursos plantexados po
los partidos políticos e pala Cá
mara dé Comércio municipal a 
alcaldía decidiu resolver sen fa-

. cero máis mínimo caso. Chega
do o momento da aplicación, os · 
vendedores ambulantes ven 
como das 150 pesetas que pa
gaban pásase ás 375 e por ven
da de tecidos, calzados e cacha
rros de louza e barro te.ñen que 
pagar, pala ocupación de catro 
metros cadrados por día, 800 
pesetas. A isto engádeselle unha 
taxá ilegal de 30\) pesetas por re
collida de lixo na via pública. 

Paralización no · · 
mercadiño e das peixeiras 
Os vendedores ambulantes deci
diron non pagalas e ao martes 

O caso é que u_n e· outro né
ganse a unha mínima negocia
ción. Os vendedores ambulantes · 
inténtano de todos - os xeitos. 
Propoñen · unha regulación do 
mercadiño ou ben que os reci
bos de- pago, aos· que non !les 
poñen data -polo · que non !les 
serven para facer a deélaración 
do fisco- !les baixen a taxa ou 
ben negociando o pago do reci
bo legal da recollida do lixo. 

Pero no concello seguen ne
gándose a recibilos. Diante desta 
situación os ambulantes seguen 
con .medidas de presión. O mar
tes dia 19 pechároríse nos locais· 
da Gasa Consistorial e, ás dez da 
mañán, como estaban totalmen
te tomados todos os acesos ao 
mercado; un notário levantou 
acta para un posíbel querella . 
·comtra o alcalde Rivera mallo. o 

C~flLOS MÉNDEZNILAGARCIA 

A-NOSA TEliBA 

Á VENDA EN 
MADRID E BARCELONA 

MADRID 

Benito Fernández: 
ALCALÁ, 111. 
Eduardo Alcalde: 
PLAZA DE CIBELES, 2. 
Angel d~ la Usada: 
ALCALA 50 
(BCO. DE ESPAÑA). 

· Francisca Gabriel: 
P.UERTA DEL SOL, 1 . 
Angel Agudo: 
PRINCESA, 65. 
Isabel Sancho: 
G. DE CUATRO CAMfNOS 
(ESQU!NA S. EUGENIA). 
Kiosko de pre·nsa: 
GRÁN VlA , 27. 

BARCELONA 

Torrentá: 
RONDA SANT ANTONI -
PR.A<;:A UNIVERSIT AT. 

Mundo: -
RAMBLA - FRENTE AO 
CENTRO GALEGO . . 
Miguelañez: 
AVDA. PORTA DEL ANGEL -
FRENTE A GALERJAS. 
Galiana: · 
PASEO NACIONAL -

, MAQUINlSTA. 
Principal: 
RAMBLAS -
PRAC::A DEL TEATRE. 
Sepu: 
RAMBLAS -
FRENTE ALMACENES SEPU . . 
Ronda Sant Universitat: 
PRAC::A CATALUNYA -
RONDA UNlVERSITAT. 
Canaletas: ' 
RAMBLAS - . 

. PRA<;:A CATA.LUNYA. 
P.roven~a: . 
PASSEIG DE GRACIA -
PROVENC::A . 

O Axuntaments fomenta un ghetto n~s ~foras da cidade 

· As·~chabolas xitanas da Coruña 
. . . - . 

non serán vistas polos forasteiros . 
O Axuntamento de A 
Coruña derribou o poblado 
xitano de Vioño e pretende 
trasladar aos seus Viciños 
aoghetto de Penamoa, 
algo ao que eles se negan. 
Con esta medida, alentada 
por unha campaña viciñal 
interesadá, non se yai 
erradicar o chabolismo, 
senón que o único que 
pretende Francisco 

- Vázquez é que 0$ 
forasteiros non vexan as 
chabolas. 
,Aproveitando as protestas dos 
viciños da zona e, sobretodo, -
dos profesores, alumnos e 
país do Instituto Diego Delica
do, polo pres.unto tráfico de 
drogas no asentamenta xitano 
de Vioño, moi cerca do popu
loso bairro dos Mallos, o Axun
tamento de A Coruña proce
deu, hai case unha semán, con 
paleadoras e lorte v_ixiáncia . 
policial ao desmantelamento 
de meio cento de chabolas 
que compoñian o asentamento 
e que albergaban a outras tan
tas famílias. 

O responsábel municipal do 
tema, o concelleiro Eduardo 
Blanco, manifestaba mentres 
se realizaba a "operación derri
bo" que a intención do axunta
mento é propiciar que todos os 
chabolistas da ·cidade, arredor 
de dous mil, se concentren no . 
asentamento cigano , eriado 
polo próprio concello, hai uns · 
tres anc;>s, nunha parcela mani
cipal en Penamoa, nas aforas 
da cidade, mui perta do basu
reiro municipal, e onde o úne
co reclamo son unhas cantas 
duchas · e mexadeiros. Tam
pouco tivo rubor o concellal 
Eduardo Blanco en manifestar 
qúe con esta concentración 

' dos ciganos nu11ha zoa deter-
minada, a intención do axunta
mento er~ tamén poder exer
cer un maior control. 
, Parece que o concello coru- _. 
ñés quer erradicar o chabolis
mo na. cidade alonxándoo o 
máis posibel da vista dos resto 
dos viciños e criando un ghet
to, un ha espéoie . de Gaza ou 
Cisxordánia, onde ter recluido 
e controlado un sector da po-

, voación pouco vistosa nunha 
cidade que o actual alcalde, 
francisco Vázquez, quer _mu
dar, dunha forma case para
·r:ioica, na "millar cidad~ do 

Ü CONCELLO 
CRIOU HAI TRES 
ANOS O PRÓPRIO 
GHETTO COS 
CIGANOS 
EXPULSADOS DA 
PARCELA NA QUE 
SE EDIFICOU "EL 
CORTE INGLÉS" 
mundo". 

O clima que propiciou o des
mantelamento do poblado xi
tano de Vioño foron as reitera
das denúncias por un presunto 
tráfico de drogas que deu lu-

- gar nos últimos mesés a case 
diárias manifestacións dos 
alumnos e profesores do Insti
tuto Diego Delicado, ubicado 
moi perto do asentamento ci
gano, e o recoñeciménto do 
próprio goberno 'Civil como 
"punto negro" da cidade. 

As denúncias deron lugar, 
unhas poucas semáns antes 
do derribo, ao nacimento dun
ha especie de cuadrilla ciuda
dana que chegou a queimar al
gunhas chabolas á maneira de 
actuar do Ku-Kus-Klan, contra 
os pretos en EE.UU. 

Por aquelo de. que as com
paracións son inevitábeis, Vio
ño recorda, por outra banda, 
ao que sucedeu hai dous anos 
no bairro ferrolán de Caranza, 
onde · o tráfico de droga deu 
orixe a numerosas manifesta
cións cidadáns. Supoñemos 

. que ao axuntamento do Ferrol, 
por aquel ·entón tamén socia
lista, nen se lle pasou pola ca

- beza contratar paleadoras para 
proceder ao derribo das torres 

· de edificios que compoñen o 
bairro senón que elexiu o ca
miño da investigación policial 
qúe, co tempo, chegou a dar 
froito: · a desarticulación dunha 
importante banda que actuaba 
na zona. 
- Todo indica que· o axu.nta-· 
mento coru.ñés aproveitou este 
clima e a tradicíonal oposición· 
viciñal á preséncia ,de chabo
listas, para que o derrube dos 
asentamentos de Vioño pare
. e.ese un alarde de boa actua-
ción 'múnicipal, disfarzando asi .. 
a verdadeira dimensión dos 
problema: o oferecimento .dun·
ha saida digna para as familias 
·xitanas. 

No asentamentó que o 

axuntamento coruñés ofereceu 
como alternativa para vivir ás 
familias de Vioño, en Pena
moa, xa moran desde hai uns 
tres anos case trescentas fa
milias xitanas, a maioria proce
dentes do antigo campamento 
da parcela de A Cuvela, onde 
hoxe está instalado "El Corte 
Inglés". Daquela, como agora, 
o único que fixo o concello foi 
deixar o terreo e construir un
has cantas duchas e níexadei
ros, como se a maneira de 
erradicar o chabolismo fose 
que se ollase menos. 

Como solución só se tala -
ainda lonxana xa que nin tan 
xiquera existe o compromiso 
político- de que, co tempo, a 
Conselleria de Ordenación do 
Território construa un grupo de 
vivendas para albergar estas 
famílias nunha vivenda míni
mamente digna. 

Mentres esta posibilidade 
non se faga realidade -e pa
rece que vai para longo- as 
famílias de Vioño, que en todo 
momento desmentiron a exis
téncia de tráfico de drogas no 
poblado, non queren ir para 
Peñamoa, xa que para nada se 
ten en ,canta a particular ou 
soamente distinta forma de vi
vir e de costumes sociais da 
étnia xitana: como a existéncia 
de case insalváñbeis rivalida
des entre famílias. Os desalo
xados habitantes de Vioño ta
lan de graves enfrentamentos 
entre as famílias que xa habi
tan en Penamoa e que, non hai 
moito, tiveron tamén eco nos 
meios de comunicación des
pois dunha loita entre duas fa
m ílias na que chegou a haber 
tiros. · 

Por outra banda· dénúncian 
tamén que all tamén hai "droga 
e navallas", e, de feito, unha 
bóa parte das famílias optaron 
por cambiar a asentamentos 
distintos que os propiciados 
polo Axuntamento. 

Desde que remataron as ta
refas de derribo moitas famí
lias de Vioño-estanse instalan
do neutros ·pontos da cidade 
como a Ponte do Pasaxe, ,á 
entrada de A Coruña ou nos 
des.campad9s dos Paseos das 
Pontes na xona de Santa Mar
garida, a escasos metros -de 
Riazor. 
- A cidade de A 'Coruñ~ ten un 
asentamento chabolístico me
nos, pero non ten menos cha
bolistas. O 

SABELA FOXO/A CORUÑA 
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Na primeira ocupadón dun loc31 que se produce ~a 'Galiza. 

A Garda-G.ivil desaloxou a cen xóvenes e confiscou· 
. ,, "' . 

15 fanzines en ·Arte·ixo· · 
O pasado 8 de Abril e entre o si
léncio da prénsa, pésie á presén:.. 
cia dun fotógrafo dun coñecido 
diário, un grupo duns cen xóve
nes, entre eles os componentes 
do grupo hardcore "Ataque Fron
tal", foron desaloxados pola Gar
da Civil dunlia fábrica abandona
da situada entr.e as 'localidades 
de Arteixo e nA Coruña tras duas 
horas e média de ocupación. 

"Ho.ubo que buscar local para 
unha actuación e para apresen
tar o fanzine "Akrata", indícanos 
un metnbro deste último colecti- · · 
vo". "Non conseguimos un local 
onde poder escoitar ao grupo e 
ao mesmo tempo pór un bar 
para sacar algo de diñeiro e 
apresentar a revista. No traxecto 
de Arteixo á Coruña hai várias fá
bricas vellas, abandonadas, 
unha delas foi a ocupada para 
montar todo. A ocupación come
zou ás oito da tarde e ás nove 
empezou a tocar o grupo. A iso 
das dez e média chegou a Garda 
Civil, unha patrulla rural ou algo 
asi, primeiro preguntaron e pedi
ron informes e -logo mandaron 
desaloxar, quedáronse con 15 
"Akratas"; dixeron que os confis
caban por se contiñan algun ele
mento subversivo ou ilegal e 
houbo que desaloxar todo, sa
cando os instrumentos por se 
acaso os querian confiscar ta
mén". 

Non hai locais 
Os organizadores desta ocu-: 

ll!!!illllllll 
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. , / . . 
pac1on foron o colectivo coruñés ne. A ocupación é a primeira-que 
Xuventudes Apátridas e "Akra- se produce ·na Galiza, ainda que-

timos anos, entre a mocidade de 
diferentes países~ ante a falta de 
locais onde reunirse. o. cia" de Vigo, que elabora o fanzi- . ·é un fenómeno frecuente, nos úl-

a· cargo de Buster e exposi- · 
cións de pintura do mesmo au
tor son algunhas das activida
des nas que col~boran diver
sos colectivos como Akráta de 
Vigo, Loita Verde de Gangas, 
Milícias Kropotkin de Campos-

. tela ou Xuventudes Apátridas 
da Coruña. -
. Perguntámoslle a Alex que 

pensa dos fanzines que houbo 
antes por aí, por exemplo en 
Vigo. "A maioria sairon de lo
·cais da movida, para promo-. 
cior:iala. Era o clásico burgués 
que necesita darse unha pub.li
Cidadé a conta do fanzine". 

Fanzine "Akrata" 
"A movida· viguesa, di tamén 

Alex, sempre a montol,J a xente 
·de pasta, elitista e para os de 
sempre, festas reservadas 
para -un grupo de · xente. O 
Akrata queria recoller outro 
tipo de público .. A .movida era 
un cartel para que a -xente xa 
non vira nac;fa máis. 

"A >sente nova ~stá para ouvir e calar'' 
De cor verde e formato alonga
do "Akrata" é un fanzine que 
vai xa polo número 4. Alexan
dre R. Moa, un dos encarrega
dos da sua elaboración, co
menta as dificuldades para fa
cer os primeiros números. 
Pero non buscaron subven
cións, "porque non . nos dá a 
gana". "Akrata" non é un fanzi
ne exclusivamente musical, 
trata todo tipo de temas, des
d~ unha oposición sana, liber-

tária, anormal e informal · que 
bota un palde de palabras 
frescas ·e críticas por riba de 
tanto posibilismo e -mediocri
dade envoltas en plástico fino. · 

Apresentacións en locais 
como o Alma ou o TarasGa de 
Compostela, audicións de rock 
radical basca no · pub- Uf de 
Vigo, exposicións de fanzines 
de- todo o país e tamén de 
fóra, especialmente Euskadi -e 
Portugal , audicións de poesía 

-Que necesita a xente 
noya? , 

-Unha causa da xuventude · 
adecuada e aberta, con parti:.. 
cipación da mocidade no que 
fai o concelh A xente nova 
está para ouvir e calar sobre o 
que outros montan. En música 
non tran grupos que lle intere
sen á xent.e e. tampouco hai lo
cais. 

As enfermidades renais 
non respetan a ni~guén. 
Este ano son moitos os enfermos 
que necesitan urí ril. 
Pendentes. d.unha máquina 
van _esmorecendo. 
A súa vida está nas tuas mans. 

· Non deixes. qu~ '..se apague. 
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• Antecedentes deseo;. 
ñecidos de Saavedra.Estase 
a. falar n·estes días dun viciño de 
O Grove, Saavedra, acusado do 
asasinato duns peristas de valo
res roubados. No historial deliti
vo sairon á luz antecedentes do 
acusado; coñecido como .o "la
.drón de xoias da catedral de 
·oviedo". · -

No remonte xornalístico-poli
cial, na história publicitada d~ste · 
rapaz, . non figura a causa do séu 
primeiro apres;;imento, condena 
e represión. Saavedra foi apaña
do polo párroco titular de San 
Martiño, tiña seté anos, por ir a 
procura das "galletas brancas". 

Non houbo caridade cristiá 
nen ·perdón. No reformatório, da
quela Tribünal Tutelar de Meno
res, comezou unha história da · 
que hoxe so é contada a última 
parte O 

·• A XI Semana Ver.de ce
lébrarase en Silleda do 1 
ao 5 de Xuño. A feira agrícola, 
gadeira, forestal e alimentária ten 
cada ano maior importáncia e 
transcendéncia neste sector ca-· 
pital para a Galiza. O ano pasado 
·os vi.sitant~s superaron os 300 · 
mil, · asistindo persoalidades de 
toda a Europa. _,, 

Cando nasceu, · en 1978, só 
participaron -57 firmas _exposito
ras, para concorrer· na X edición 
358 empresas: 
~ A Semana Verde serve, ao lon

g-e do ano todo, de conexión-en
tre 'a qgricultor e o gadeiro, con 
canles "de comercialización, as 
mellares técoLcas e a posibilida
de de qu~ o lioso -agro acade 
melloramentos. As( a Lonxa 

· Agropecuária ven servindo de 
veículo para a concertación . da -
oferta e a demanda. p 

I\!il!i!iii! 
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Chama a calquera destes teléfonos d~ ALCEA: 

UNTé 
DEGAUCIA -

.U 

A Coruña 298759 • 243231 Lugo 

Ourense 245536 • 253888 ~~~ev~;a 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
DIRECCIÓN XEÁAL DE ASISTENCIA SANITARIA 
-E SEGURIDADE ~OCIAL 



/ 

_1_0_. _~-~-~_:_AUA_BR_IL_D0_19_88~~~~~·· ~~~~-~~~~__;~~----,-~~~~~~---.,~~-
ENSINQ ~_Autora do primeiro programa para toxicómanos 
Eleicións. de estudantes para o claustro 

Grupos dé diferente 
signo agrúpanse para. 
facer frente ·aos G.A.F. 
O dia 20, cando este periódico 
saia á rua, celebraránse as elei

- cións ao claustro un~versitário 
- entre o estudantado. A eleición 

incl.ue taméh, e por primeira vez, 
a ccinstitución dos departamen-· 
tos. -(entidades esté;ibelecidas por 
áreas de coñecimentos que· 
agrupan, t~nto a profesorado 
das distintas facultades con 
asignaturas afins, como a a estu
dantes). 

· té agora o 80 por. cento da· 
representación ·do alumnado co
rrespondía aos Comités Abertos 
c;ie Faculdade (CAF) que nas 
suas primeiras aparicións puxe
ran de moda o lema "pasou o 
tempo da rosa, chegpu o .da. mi
mosa'.', en clara alusión aos so
cialistas que governaban o reito
rado. 

A preséncia maioritária· dos 
CAF no claustro, onde contribui
ron en gran medida á formación 
da candidatura reitoral AUGA (Al
ternativa para unha Universidade 
Galega), xunto cos demais esta
mentos universitários, supuxo 
unha forte e plar_iificada oposi
ción á equipa de Carlos Pajares, 
o que conduciu, nesta ocasión, 
aos s·ocialistas e outras forzas a 
plantexar entre os éstudantes al
ternativas afins que apoiasen ao 
actual grupo reitoral. Novas can
didaturas, en substitución das 
até agora fracasadas, compuxe
ron un cerco, potenciado desde 
todos os pontos, .. entre eles os 

,,. meios de comunicación, que ce
rrara o paso aos Comités, orga
nización asambleária e de corte 
nacionalista que canta .co apoio 
de ERGA-BNG, PSG-EG, MCG e 
unha maioria de estudantes in
dependentes. 

Todos contra o CAF 

É esta por tan~o , a primeira vez 
que na universidade se produce 
unha tan ·importante polarización 
entre CAF e candidaturas apoia
das por PC, AP, CG, USO, 
CCOO, UGT e sobretodo PSOE. 

A unión "contra natura", ante a 
· . preséncia ·do nacionalismo, fíxo

se patente fundamental.mente na 
KRD (Kandidatura Reinvindicati-

que· nalguns cas@s, e por certas 
diferéncias, . compiten entre si, 
pésie a compartir un carimbo no
meadamente socialista. 

Os CAF apreséntanse a este 
pro'qeso eleiforal r cun · programa 
moi elaborado e:-- coa afirmación 
da sua éstrütura "aberta e orga
·nizada"' . tras as acusacións de 
anos anteriores de excesivo 
"acratismo e desorganización". 
Na sua· última Asamblea Nacio
nal definiuse esta estrutura de 
"orgar.iización estudantil universi
tária a nível nacional", con pre- · 
séncia en todos os campus, airi
da que non sempre baixo a mes-· 
ma denominacion. En Vigo, por 
ex~mplo, a existéncia dos Gru
pos Abertos, de caracter hexe
mónico, intégrase na política xe
ral dos CAF. 

Unha das diferéncias funda
mentais de programa entre CAF 
e candidaturas opositoras sitúa-
se no asamblearísmo dos primei
ros e o asociacionismo dos se
gundos. Para os CAF o asocia- · 
cionismo é o intento de derrubar 
a prática organizativa tradicional 
dos estudantes, eon vistas a 
criar asociadóns legalmente 
constituídas que permitan un 
mellar control do estudantado 
por parte da Universidade, (é! par-
tir de subvencións e recoñeci
mento _ institw.cional, etc.). Para 
estes grupos o asamblearismo 
só representa á minoria de estu
dantes, que asiste ás asambleas. { 
.Un representañte dos CAF afir
maba ante esta apreciación que 
"se ben é certo que ás asam
bleas poden asistir voluntaria
mente as cen persoas máis inte
resadas de entre mil estudantes, 
por exemplo, e tendo ·en conta 
que a pasividade ou o abs~enció
nrsmo existe en todas partes, o · 
certo é que sempre resulta máis 
democrático que o asociacionis
mo que só representa aos cinco 
que forman á asociación, ainda 

. va e Democrática), pero tamén . 
noutros grupos como a • AEPG 
(Asociación de · Estudantes Pro- · 
gresistas · Galegas) e AGE (Aso
ciación Gallega de Estudiantes), -. que sexa, co apoio do rector". O 

Pilar ··Estebánez 
·'os benefícios económiCos 
son ·a cauSa da ex1ensión da droga' 
Os benefíc::ios económicos que pode producir o tráfico 
de estupefacentes so-na causa principal de ac~so da 
povoación ao mundo da dróga. A doutora Pilar 
Estebánez, que dirixiu en Madrid o primeiro pro.grama 
que se fixo no Estado para toxicómanos, considera ql:Je · 
esta recente modificación da via de aceso á toxicomania 
é un ha realidade ·relacionada co paro e situación de 
márxinación de bÓa parte da' povoación. Pilar e 
Estebánez participou no ciclo sobre penalización e 
saúde na droga, organizado polo Instituto de 
Bacherelato Alexandre Bóveda, no que interviron tamén 
Cándido Conde-Pumpido, Ventura Pérez Mariño, Xurxo 
Cabrera, Chita Cruces e Xesus Cancelo. 

-Vostede considera a toxi- . 
comania coma unha enfermi
dade. 

-Hoxe cómpre considerar a 
toxicomanía coma unha enfer
midade ·crónica e recidivante; 
quer dicer, que vai ter as suas · 
crises. Ternos que considerar 
que será un tratamento a longo 
prazo con recaídas e pasos 
atrás, e que será preciso man
teros tratamentos. As familias 
teñen que coñecer isto. Non 
poden pensar que co primeiro 
tratamento se pode reso.lver 
todo. 
· . É posíbel discriminar o ris
co por grupos sociais? 

-Na medida en que a per
soa estexa máis san, terá moi
tas máis posibili.dades de cu
rar. A situación de risco está 

-relacionada directamente coa 
situación sócio-económica. 
Cal é o risco de desenvolv.er 
unha adición, sobretpdo como 
enfermiaade?- Hai xente que· 
pode consumir calquer tipo de 
droga. Os sectores da socie
dade máis vulrierábeis á adi
ción son os-mais marxinados: 
os parados, os_ mesmos forma
dos, os· desfavorecidos. Neles 
é onde os· parados; os menos 

. formados, os desfavorecidos. 
Neles é onde se está a_ dar a 
meiranqe incioéncia neste mo
mento. 

Ó tráfico, coma erigadó 
-Pero haberá un mecanismo 
de adición que alcance a to
dos. 

-Outro ·problema importan
te nestes momentos é· que a 
?<ente que se está a meter na 
droga, priméiro empeza a trafi
car, a pasar. Porque dá moi-· 
to.s cartas. Un raparigo de ca
torce ou quince anos, que non 
ten nada que·facer e que ade
mais está sen cartas, empeza 
a pasar unha papelina e xa 
ten duas mil pesetas ·ao dia. 

-Esa forma de velo contra
di a opinión xeral de que se 

·'0NOSO 
OBXECTIVO É QUE 
O ENFERMO DEIXE 
A HEROÍNA, PERO 
NOS PERÍODOS DE 
RECAÍDAS TEMOS 
QUE MANTELO EN 
SAÚDE' 

trafica para poder satisfacer a 
adición. 

-Eu creo que moita xente 
se está a meter polos benefí
cios comerciais que oferece o 
custo tan alto da heroína. No, 

· · contexto dos xitanos vese con 
·toda claridade. En Sevilla hai 
un · grupo que comezou trafi
cando e logo todos eles rema
taron coma ionquis. 

-Como governador de 
Nova lorque, Rockefeller ofe
recia un salári.o a todos os. 
traficantes, a cámbiq de 
abandonar o comércio da 

· droga. 
-Coido que todo . o trata

mento da toxicomanía require · 
un replantexamento a n ível 
mundial. Perante un problema 
tan . grave, e importante, que 
non se consegue controlar e 

__ que se estende cada vez máís, 
haberia ,que analisar o custo en 
pesetas que supqn a loita con
tra a droga. Debemos conside
rar o que sucedería. se ese . 
custe e ese .. investimento se 

· destinase · alternativamente a 
disminuir as povoacionés de 
risco á droga. Neste momento, 
ter a droga ' penalizada ten uri 
~usto . ~lt,isimo: en policias, en 
· áduanas, en todo ·o ·que se 
leva. Pero de cara aos toxicó
manos non se · está a . facer 
nada: 

-Nos Estados Unidos hai 
tod9 un movimento de opi
nión que fai esta mesma críti
ca. 

( . . ' 

-. -En todo o mundo. Aparte 
dos danos que produce a 
adicción á heroína, hai que ter 
en conta que conleva unha sé
rie de problemas sanitários, 
delictivos, sociais e psicolóxi
cos. Dentro dese paquete hai 
problemas asociados como 
son os do tipo de droga que 
se está a consumir. A transmi
sión de enf~rmidades granves 
coma o SIDA, a hepatite, a tu
berculose, os problemas de 
sobredose e de mal consu
mo.. .. lsto hai que informalo 
ben. Cómpre asumir claramen
te que ternos · o problema da 
droga. Pero non debemos es
quecer estes problemas aso
ciados para prevelos. Cando 
tratamos un bronquítico cróni
co, que é que plantexamos? 
Tratamos a bronquite e irnos 
loitando porque deixe de fu
mar. Coa droga ten que ser o 
mesmo: o noso obxectivo é 
que o enfermo deixe a heroina, · 
pero nos períodos de recaida 
hai que mantelo en saúde. 

Delinquir ou prostituirse. 

-Nos tempos da administra
ción exclusivamente farmaco
lóxica dos opiáceos (até o 
18), os inquéritos daban adi
cións prolongadas á morfina e 
a heroína sen patoloxias, e 
con comportamentos sociais -
plenamente integrados. 
-A heroína cria adicción , e 

polo tanto necesitas cada vez 
máis. lsto é unha realidade. 
Pero é certo que a meirande 
patoloxia que se está a produ
cir actualmente non é pola pró
pria adicción senón pala forma 
en que se está a consumir. 
Pero o principal problema que 
ternos socialmente é o de deli
to- heroína. Neste momento 
e aquí, un heroinómano ten 
que traficar, que delinquir ou 
prostituirse. Non che hai outra 
forma de conseguir heroína. 

- lso· lévanos a solucións 
intermédias coma a de Ingla
terra no 60 ou a de Amster
dan, ae prover dunha cartilla 
aos toxicómanos e entregar
lles doses seguras. 

-En Amsterdam o que dan 
é metadona. lso non é resol
ver Ó problema da heroína, 
porque_a metadona non cura. 
Críase un conflito grande por-

. que acuden ali toxicómanos de 
todo o mundo. Haberia que 
analisar os problemas asocia
dos á administración de meta
dona. É .certo que en Amster
dam o problema do SIDA é 
moho máis baixo que aqui. Ao' 
mellar non se resolve coa me· 
tadona o problema da heroína 
pero ·si outros problemas sani
tários. Co problema d~ droga 
córnpre pór unha balanza e 
ana'lisar pros e contras en cal
quer actuación. Se a heroína 
se despenaliza, haberá un au:
mento de adicción? Pode ser. 
Pero ao mellar pódes~ tratar 
de reabilitar a máis toxicóme
nos porque hai rt:iáis caí-tos 
para iso. Se ese investimento 
que hoxe se emprega por facer 
frente ás máfias e ao tráfico 
clandestino se utilizase para 
evitar a adicción? Haberia que 
v.alorélr ~sa posibilidade eri ter
mos de reotabilidade económi
ca e social. O 
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A raíz das negociacións a.bertas pálo Comité de- Astanó .e ·a· PSOE · 

Afloran de novó as discrepáncias entre · 
. ~ 

'·· ... . -,,.. -· . 

as duas tendéncias de CCOO 
. oNTR' ,,, . · 
r . ~ ~ " 11." '' 

REINOUSTRIALl?A CION . . 
·u COMARCAL FfRR CL As diferentes vias de negocia

ción que se están a lev.ar adiante, 
buscando solucións para a difícil 
situación do sector da constru
ción naval e dos traballadores 
que en 1-984 foron declarados 
excedentes, .veñen de facer sal
tar á luz as discrepá11cias laten
tes no seo de Comisións Obrei
ras, entre os sectores que haoi
tualmente se denominaban carri
llistas e xerardistas. 

. As diverxéncias céntranse no 
marco da negociación que debe 
ser utilizado, pois a maioria das 
federacións do metal de CC.00. 
defenden unicamente a Comi
sión de Seguimento da Recon
versión, mentras os afíns ao PTE 
manteñen a posibilidade de 
combinar esa comisión e a via 

aberta polo Comité de Empresa Nese momento estabelécense 
de Astano e a l;:xecutiva Federal os contactós .onde ,se achegan 
do PSOE. Nun princípio somente moito as posturas dos tres sindi
estaba aberto ao marco do Co- catos estatais (CC;OO., UGT. e 
mité de Seguimento da Recon- USO) e da cúpula soCi~lista. 
versión; marco que era contesta- . . . . 
do desde os sindicatos naciona- O proprio Presidente do Com1-
listas, lf\!TG e CXTG, negando a_, t.é de ~mpresa de Astano, Este
posibilidade de que· nese foro se ban Vazqu~z •. de CC.00., decla
pudese discutir o futuro indus- ra: que. o urnco qu~ falta pa~a 
trial dos estalaitos e de Astano asignar un acordo e a garant1q_ 
en particular. Quizá pola presión de_ emprego_p~ra uns -400 ex~e
das centrais nacionalistas, pero dentes . . Pero a1 xurde o ·confllto, 
tamén polo conflito da UGT-Me- pois en . CC.00. de Astaño a 
tal, que deixou a estes sindicato's maioria pertence ao sector "ca
sen dirección e sen representan- rrillista", e a federación do metal 
tes na Comisión de Seguimento, que s~ ~~nte marxi~ada de~~s · 
foi preciso abrir outra vía de ne- negoc1ac1ons. O seu Secretario 
gociación para solventar a forte X~r~I, lgnácio Fer~~ndez Toxo, 
conflitividade do sector e o con~ fa1 unhas declarac1ons nas que 
seguinte desgaste ao executivo s~ amo~a .contrário a substituir 
central. unha mesa negociadorda como 

é a Comisión de Seguimento por 
uns "contactos informais". Este- . 
ban Vázquez resposta reivindi
cando a lexitimidade- das xes
tións do Comité de Astano, indi
cando que a federación do seu 
sindicato nunca ll~s . pediu que 
abandonasen a mesa criada cos -

· dirixentes socialistas: De mo
mento as espadas séguen en 
alto, ain.da que unha vez qué a 

· xestóra da .LJGT-Metal tomou xa 
as rédeas da - federación voltá
ronse abrir simultaneamente as 
negociaciórís Comité de·-Astano
PSOE e os contaét-0s coa-comi
sión de Seguimento da Recon
versión, sen que, polo móment0, , 
en nengun dos dous foros se re-

. xistase acorde. O · 

ENRIQUE SANFIVFERROL 

UN -CONSELLO 
-.oE RELACIÓ.NS LABORAIS 

PARA ccoo·' E UGT 
MANUEL MERA 

O mundo laboral galego estaba falto dun ConselJo de Relacións labo
rais ou dun Consello EconómicG e Socíal (que ·contase cünha comi
sión que se ocupase especifica_mente des~os temas); calquera dos 
dous organismos, fundamentalmente o segundo, permitiria i'mpulsar 
as relacións laborais na Galiza, fortalecendo deste xeito o Marco Ga
lega de Relacións Laborais. 

•Ferro( voltou a · sair a rua 
pedindo solución ao par.q 
da comarca. Unhas dez mil 
persoas, cantidade que xa ben 
sendo habitual, sairon ás ruas de 
Ferrol para pedir, máis unha vez, 
inversións que solucionen o paro 
ria comarca. A manifestación 
apoiada ·esta vez pola totalidade 
de forzas. políticas e sindicatos, 
entre elas o PSOE e a UGT, tivo 
como punto importante de de
núncia. o trato humillante que en 
Madrid recibiron os representan
tes de Astano,' sindicatos e alcal
des da comarca por part~ do Mi-

.. nistro Croissier que nen sequer 
lles deu cita. 

Con vistas ao futuro anuncia
ron que as mobilizacións non pa- · 
rarán até que teñan logrado unha 
solución satisfactória. D 

Cedeu a Caixa e finalizar9n 
a _folga c;te fame os 
traballadores sancionados 

O Parlamento Galega aprobou hai poucos dias un anteproxecto 
apresentado pola Xunta, e que seguramente se debaterá nas próxi
mas semanas en comisión, que frus..tra calquer esperanza de que o 
Consello de Relación Laborais da Galiza cumpra o papel ao que nos 
referíamos no párrafo anterior. O proxecto, am·plamente contestado 
por sindicatos e partidos naoionalistas, define. un Consello falto de 
competéncias e que, ademais, pretende marxinar á INTG e CXJG da 
Permanente. 

FALTA DE COMPETÉNCIAS 

O texto apresentado pola Xunta valeira .de contido ao Co~sello de 

• Os ensinantes voltaron 
á folga. Diante da postura do 
Ministério de non ne.gociar as rei
vindicacións, os ensinantes dos 
centros públicos voltaron a folga 
os dias 19 e 20, uníndoselles 
nesta última data os profesores 
de Universidade. 

Os sindicatos nacionalistas ta
mén convocaron a torga en soJi
tário o día 21, nunha actitude de 
marcar as diferéncias que se ba:.. 
sean sobre todo na negativa a 
que existan discriminacións sala
ríais entre o próprio carpo do- _ 
cente. 

A Caixa de Aforras de Vigo 
chegou, finalmente, a un 
acordo coas centrais 
sindicais para levantar as 
sancións aos traballadores 
sancionados, horas antes 
de se celebrar o acto de 
conciliación previsto e 
despois da folga de fame 
de nove días protgonizada 
por dous deles e as 
mobilizacións que 
aderezaron a reivindicación. 

Manuel García Camiña e Xosé 
Manuel González Veleiro, perma
necían nunha roulotte ao pé do 
edifício central da Caixa de Afo
rras desde o pasado dia 11, pro
tagonizando unha folga de f~!11e 
en protesta contra as .. sa~_c;ons 
que lles impuxera a d1r~c10~ , da 
-cAV, despois das mob1llzao1ons 
que protagonizaran, hai meses, 
en solidaridade con Miguel Anxo 
Quinteiro tamén afiliado á ce.ntral 
nacionalista CXTG como os san
cionados desta volta. 

As· sanciÓns a catro traballado
res, de tres meses de suspen
sión de soldo e emprego, en tres 
dos casos, e seis meses no ou
tro, producíranse despois de vá-·; 
rias acdóns de solidaridade do 
colectivo de trabaliadores da 
CAV con Quinteíro, que no seu 
dia chegar~ a un acorde econó
mico coa CAV. Caravanas de 
veículos rodeando a mazán do 
edificio da Caixa Vigo e un enc~
rro de delegados sindic9is che- . 
gados de toda a ~aliza TIQ_ pátio 
central de operaGIOnS, que para
lizaron toda · a actividade durante 
duas horas, ·lograron forzar, pese 
á ríxida actitude da dirección que 

enviou, en primeira instáncia, a 
negociar ao xefe de seguridade 
da entidade, concertar unha en
trevista coa dirección. Horas an
tes do acto de conciliación en 
Maxistratura, chegouse a unha 
solución entre a direción e a 
CXTG, que non se fixo público, 
en palabras de Agustin Malvido 
"para non capitalizar o acorde, 
pero ·que en todo caso supón o 
levantamento das sancións e a 
imediata reincorporación aos 
postas de traballo". 

A sanción levántase cando se 
previa unha relativa radicaliza
ción das accións de solidarida
de, extendidas a toda Galiza, .e 
co anúncio dunha folga; agora 
desconvocada, para o 23 e 30 de
Abril e o 7 de Maio. 

Cámbios na direción 
A resolución deste coriflito labo
ral , un dos~ máis graves no cam-. 
R_,º das entidades de aforro, ten 
moito a ver coa actual situación 

. de impasse que se produce na 

. cúpula directiv~ da CAV. A in
transixéncia prolongada durante 
unha semana, e mesmo as sor
prendentes sancións, forón dur?l- · 
mente calificadas e vencelladas · 
aó actual' director da entidade, • 
Sr. Gayoso. Hai uns meses apre
sentouse unha duta batalla para 
a renovación dos postas de dire
ción e o próprio P$0E -no go
verno municipal- apresentara 
unha longa lista de Conselleiros 

_.. contestada polos partidos da 
.oposición, áinda· que foi acwsado 
de non arriscar nada na solución 
do cónflito laboral. O último 
anúncio nesta sinuosa batalla 
polo ~poder na Ca:ixa parece pos
tergar até dentro de dous anos a 
necesária reoovaci9n. . . q 

· Relacións Laborais. A Xunta non ten obrigación de inform.ar periodica
mente ao Consello sobre temas relacionados co mundo laboral e os 
traballadores asalariados. Non se reflexa a necesidade de impulsar 
un Marco Galego de Relacións Laborais. Carece de comp.eténcias en 
materia de seguimento, control e proclamación ·dos resultados. da 
eleicións sindicais, etc. Comparado este proxecto de Consello con 
outros que están en funcionamento, como o de Eus.kadi, por pór un. 
exemplo, resulta evidente que a Xunta pretende criar· un organismo 
falto de competéncias. · · 

Segundo o texto apresentado, o · Gonsello estará composto por 7 
membros dos sindicatos "mais representativos na Galiza" (aqueles 
que teñen o 10% e máis de 1.000 delegados na nación), outros tantos 
pola patronal e un presidente nomeado pola Xunta. En total 15 mein
bros. Os sindicatos . nacionalistas pedíamos en -representaciór:i da 
Xunta, xa que entendemos que esta non só actua como. patronal dun . 
número moi importante de traballadores, senón que ademais ten unha 
responsabtlidade directa sqbre temas que teñen a ver coas compe
téncias do Consello, como son:· emprego, formación profisional, segu
ridade e hixiene, etc. · 

MARXINA.R AO NACIONALISMO 

Non obstante,. o aspecto mái,s-negativo do texto apresentaQo poia 
Xunta (un texto que coincide en todos os ·aspectos coas posturas da. 
UGT) é a pretensión de criar unha Permanente onde: s~ exclu~ ao 
sindicalismo nacionalista. A Permanente estaria formada-por 2 repre
sentantes polos sindicatos "máís representativos" (CC00 e· UGT), 2 
pala patronal e o secretár~o. O rúmero reducido de membros..J,;io Ple
no non xustifican esta Permanente que, evidentemente, ten como úni-

.. ca finalidade excluir á INTG e mais á CXTG dun organismo que s~ 
reune cada mes (o Pleno cada tres meses) e ten i.Jn eminente carácte( 
executivo; ou sexa, é onde se cacen os temas. · 

A administración non variou en 
nada as suas posturas desde o 

· comenzo dunha folga que pode 
tornarse en indefinida. o 

• Os galegos p~gan máis 
1 

pola luz. Mentres no resto . os 
cidadáns abonan cerca de 
100:000 pesetas, na Galiza teñen 
que abonar 2&0 mil. O Consellei
ro Oujo Bello sinalou que o custe 
da distribución da enerxia é máis 
alto· qu.e neutros pontos do esta

' do pola complicada qrografia, 
climatoloxia e dispersión povoa
cional. · 

Pero tamén se puxo de ·mani
festo que a Galiza é a primeira 
comunidade produtora, cun 20 

· por cento dª produción estatal, 
e que consume un 30 por cento 
menos que · outras comunidades 
e que seria moito menor a pc;>r
centaxe se non se contase Alú- · 
mina-Aluminio, exportando_o 50 
por cento -da produción . . 

Para paliar isto van ~ser súb-
UN ANTECEDENTE NEGATIVO vencionadas con . 5 mil millóns de 

- pesetas as empresas· 'eléctricas 
Non se pode pe.nsar que as competéncias ·e composición que teña para que intensifiquen a electrjfi-
este Consello carecen de 'valor, xa que a sua formulación vai s_ervir de cación .. rural, saindo asi estas di-
modelo a outros posteriores (Seguridade e Hixiene no traballo; Serví- rectamente beneficiadas. 
cios Sociais, lnsalud -cando sexa transferido-, etc.); ademais, por A orografia galega, má para a 
parte da Xunta e os partidqs e sindicatos estatais (nisto . hai plena. distribución eléctrica, é a que 
coincldéncia, mesmo nos qu't:l están na oposición máis belixerante) sen embargo posibilita que na 
estanse medindo até que. ponto nos poden pechar o ingreso -ás insti- Galiza a produción sexa catro 
tucións, pretensión que non é nova na vida política. galega. veces máis barata que no resto 

Por todas as razóns expostas, ten import~ncia que os sindicatos _e do estado, pois en 'gran parte é · 
partidos políticos nacionalistas evitemos que se consolide esta nova de extracción hidroeléctrica, 
discriminadón, que pretende, máis unha vez, marxinarnos das institu- cuns· encoros moito · máis · rendá-
cións e restar deste xeito incidéneia social. a aquetas forzas que repre- b~is polo caudal regular e con 
sentan os intereses reais da Galiza. · O menos ·cus.tes na sua fabrica.:. 

__ • -------- ___ MaoueLMera é,4ecretário..XecaLda..INIG~- ...._ción = ·~ - ~ ------. - -:-D- _:.... 



"' 

ANOSATEBBA 
Nº 338 - 21 ABRIL DO 1988 

ESTADO 

'os procesaaos reciben un trato esp~ial 

Solidariedade p91iciaf 
no xuíci·o de·. 

-·santiago Corella . 
Os setes van correctamente vestidos de azul escuro.cu gris: 
Levan traxes de .corte clásico, cbaqüeta c·ruzada; zapatos 
negros e o cabelo s~n nengunha concesión á modernidad~. 
Sot;l, vistos asi, o prototipo de policia fóra de servício.· E 
están "fóra de servício// desde hai un par de al)os. Tres 
deles, incluso, "á sombra" en Logroño, e agora en 
Guadalajara que está máis perta de Madrid. Son os sete 
policias que sentan no banquiño no xuício pala desaparición 
de Santiago C.orella, "El Nani", e as torturas e maos tratos 
á~· demais· persoas detidas aquel 1'2 de Novembro do 19~3-

Durante un par· de anos, case -
tres, a desaparición de Corella · · 
par.ecia "perfeita". . Os policías 
hoxe. procesados permitíronse 
incluso o luxo de protestar diante 
dos seus xefes cando determina
das informacións de prensa em- -
pezaron a futgar na história e os 
set,Js nomes zapuxáronse nos ar- · 
tigos_ Curiosamente, foi a raíz , 
desta queixa policial, e non da 
· denúncia que os familiares' de "El 
Nani" apresentaron pola desapa
rición, cando a Dire_ción Xeral da 
Policia_lniciou a sua investigación 
interna, que foi despois arquiva
da con parabéns para todos. 

En Xullo do 1986 os esforzos 
do xu.íz Andrés Martínez Arrieta, 
en cuxo · xulgado de instrución 
estaba o caso, aceleráronse e 
pouco despóis, tras das declara
cións de dúcias de policías, a 
sección cuarta da Audiéncia Pro
vincial de Madrid procesab9 ao 
comisário Javier Fernández Alva
rez -''o mellar policía de Espa
ña" segundo o seu avogado de
fensor- e seis inspectores da 
Brigada Rexional da Policia Xudi
cial. A acusación p~rticular, en 
representación das irmás de Co
rella, e a Asociación contra a 
Tortura,-que e;xerce _a acción po
pular, tiñan solicifªdo o procesa
mento de alomenos 24 inspecto
res. 

Santiago Corell.a 

porque son incertas e falsas':- En 
várias ocasións Fernández Al.vq

. rez acoHeuse ao direito constitu
cional a non respostar a pergun
tas (cómo cando se inquiriu so
bre as suas relacións co aristo
crático fugado Ja.ime Mesia Fi
gueroa) neutras escudouse nun
ha _socorrida frase: "Por razóns 
de técnica (oU' ética noutros mo
mentos) policial non podo preci
sar ináis". Mentres nos estra-

Por. fin se chegou ao trámite dos van debullándose as per-
da vista oral. Un xuício que, ade- guntas e as respostas, nos ban-
mais das dificuldades -que e.n si cos de$tinados ªº público é pa-
entraña, poderia' ter incluso que tente o corporativismo e solida-
repetirse. o maxistrado presi- riedade policiais_ Alomenos nas 
dente da sala, Salvador Domín- primeiras s~sións, sen contar as 
guez, xubílase 0 próximo 20 de duas dúcias longa.s de xornalis-
Maio. o xuício ten de estar con- tas que seguen o xuício; a mei-
cluído para entón, xa que se en- rande parte do público constaba 
tra un- xuiz novo ao tribunal hai de policías, da mesma bri~ada 
que repetir todo para que 0 novo que os procesados e doutras bri-
poda presenciar directamente 0 gadas. Senta .todos xuntos, ao 
que ali se diga. Ten habido certa pé dos familiares dos procesa-
precipitación, non cabe dúbida, dos_ Por baixo das suas cazado-
que encobre un anterior retraso, ras ou chaqueta~ fanse perceptí-
pero ·ademais é que . un xuício de beis os bultos das armas apesar 
"campanillas" é un bon broche a de que se supón que ninguén, 
unha carreira xudicial. o calen- agás os policías de custódia, po-
dário que se estabelecera ficou : den estar armados nunha sala de 
completamente roto desde os. ~ xustíCia. E ademais·, estes poli~ 
primeiros dias do xuíci,0. Segun.. cias gravan todo o que se di na 
do o previsto, para o Venres 15 sala. -
tiñan xa que ter declarado os Os procesados en situaeión de 
sete procesados e só o fixera o· prisión gozan, po'lo demais, dun 
comisário. · trato especiálmente' esmerado e 

A declaración de Fernández considerado: non son ingresados 
ÁlvareZ, polo demais, resultou in- nos calabozos entre sesión e se- · 
dicativa de como pode desenvol- . sión, senón que permanecen c;:os-
verse todo. Hai unha versión ofi- demais· nunha- saliña e charlan 
cial, a de que Corella se fugóu, e tanto· con outros policías como 
non se van desviar nen un chisco - cos gardas civís que os custó
dela. Algunhas palabras do co- - dian. 
misário reflexaron tamén o seu Queda inda rrioito xuício por-
pensamento: "é mentira, afirmou, diante·. A aplicación da Leí Anti-
qu.e houbese maos tratos, que se terrorista, a responsabilidade d9 
tortura ·en comisarias."_ Cando a Ministérib do Interior e altos car-
acüsación popular e particular lle gas na desaparición de "El Nani" 
perguntou sobre este tema, 0 son duas cuestlóns que deberían 
comisário anünci6u rotundamen- ir clarexándose nas sucesiyas 
te que "non .vou volver contestar sesións. · O 
perguntas referentes a torturas - TERESA TODA/MADRID 
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~· 
Profesor de Ciéncias Sodais en·: Moscu 

Alexandr Kutznesov 
-'Os órgaos estatais da URSS son pl.urinacionais' 

"Estamos lraballando iqeoloxicamente 'pala un-idade dos 
pqvos da Unión Soviética e na liña·de loitar pala defensa 
dos direitós políticos, económicos e humanos de ·todas as 
nacionalidades da URSS", afirma Alexandr Kutznesov. 
Kutznesov, doutor 'en Ciéncias Filosóficas e profesor no 

. Instituto de Ciéncias Sociais de Moscu, ~stivo no naso· país 
para partic~par na V Semana Galega de Fil.osofia. Asua
intervención referida á identiodade nacional, nun momento 
de. actualidade- da cuestión na URSS, foi seguida con 
-grande interés e provocou un animado colóquio, versado 
especialmente na expósición de problemas concretos sobre 
educación, língua, autodeterminación ... Kutznesov destrue 
-con facilidade ná sua conversa os estereotipos criados en 
Ocidente sobre os científicos sociais-soviéticos e valora 
diferentes aspectos con linguaxe desprexuiciada e sen 
eludir nengunha das cuestións plantexadas. 

I 

-Dada a compÍexidade do pro
blema nacional e étnico na 
URSS, que proceso se seguiu, 
en .liñas xerais desde o 1917, 
tendo en conta o princípio de 
auto-determinación. 
-Desde o 17 a idea de igualda
de ás comunidades nacionais e 
étnicas na URSS ligouse estrei
tamente á -construción do novo 
rexime socialista e a idea de Le
nine era unir a todas -estas comu
nidades nese obxectivo comun_ 
Era a idea do internacionalismo 
baseada na igualdade dos direi
tos no .económico, no xurídico e 
n.o c1;Jltural. Durante un lapso moi 
longo, independentemente de 
quen encabezasen o noso esta
do e o noso partido, tamén se 
enfrentaron as tendéncias nacio
nalistas tanto no partido como' 
no aparato do estado. Non qui
xera que se c9nf1:mdir:a, pórque o 
termo nacionalista nós empregá
molo en senso distinto a como 
se· emprega na América Latina 
ou en España, nós empregámolo 
co matiz negativo. Nós non ne
gamos o orgullo nacional nen os 
eritirnentos nacionais, pero na
cionalismo nese outro sentido é 
un conceito de pensar na supe
riorioade dunha nación a respei
to dµtras, ten o matiz de ¡;hauvi
n/smo. Houbo unha tendéncia a 
esmagar estas inclinacións na
cionalistas burguesas_ 

Na URSS os Presidentes de 
cada ·República da Unión están 

- presentes no ..Presidium do So
vjet Supremo e á vez son vice
presidentes do Presidium, . e vá
rias normas constitucionais es
tán feítas para perseguir esa uni
dade na igualdade das Mcións_. 
Houbo tamén unha tendéncia 
cosmopolita de criar esa igualda-

"fi.11 GUERRA 
MUNDIAL 
PROVOCOU UNHA 
fNÉRCIA NEGATIVA 
NO PARTIDO E NO 
ESTAOO" 

de en base á _loita contra as ex
presións nacionais, pero esa in
clinación era comun a todas as 
nacións e non tiña preferéncia 
por unha outra nación hexemóni
ca porque na época de Breznev 
tamén era moi heteroxénea, en 
canto á composición- nacional, a 
conformación dos órganos esta
tais. 

A situación lingüística na 
URSS 

Na Semana de Filosofía, na que 
vostede ven dé participar, té
ñenlle plantexado a situación 
concreta no terreo lingüístico. 
Cal é nos diferentes níveis do 
en sino? . 
-No ensino · primário a maioria 
da povoación emprega a língua 
nativa, a autóctona da comuni
dáde, -tanto no rural como nas ci
dades_ Tamén existen, debido a 
uriha falta de homoxeneidade 
absoluta da povoación, escalas 
só en ruso, pero son de acceso 
voluntário e escóllese normal
mente nas famílias. No ensino 
médio, nomeadamente, e nas ci 
dades, que é onde se pode con
centrar máis povoación a/lea, é 
onde máis xente vai ás escalas 
rusas; nas que tamén se ensinan 
as línguas nacionais de cada co
munidade e son de aprendizaxe 

obrigada_ 
Estúdase tamén obrigadamen

te o ruso, corrio língua de comu
nicación da U'RSS. No ensino su
perior, especialmente nas maté
rias hun:lanísticas soe empregar
se nas aulas a língua nativa e nas 
matériás máis técnicas preférese 
o ruso-, en termos globais. 

-A escolla da língua como se 
eféctua? lnterveñen factores de 
diglósia en favór do ruso? 
-Depende da comunidade. Por 
exemplo Georgia e Rusia estárl 
estreitamente ligadas na história, 
pois xa nos tempos do Antigo ré
xime zarista os georgianos non 
consideraban á Rúsía como pri
són xa que entraron nela para se 
defender dos musulmáns. Por 
iso a nobreza georgiana e os in
telectuais que pertencian ás ca
pas superiores preferían ensinar
lle aos seus tillos a cultura uni
versal através da língua rusa: 
considerando que inevitabel
mente, dado que se educan en 
famllias georgianas, van dominar 
georgiano perfeitamente, · pero 
consideran que precisan o ruso 
como veículo necesário. lso en 
canto ás tradicións. Hoxe hai 
unha capa considerábel, mesmo 
os meus amigos georgianos, in
telectuais, que envía aos tillos ás 
escalas unilíngües georgianas. 

Factores de unidade 
e formas de cultura 
-En que senso se pode secun
darizar a igualdade que promo
ve o exercício da libre autode
terminación cando se contem
plan problemas que atinxen ao 
conxunto do estado soviético? 
-No caso da URSS hi que ter 
en canta que é un país socialista 
e nós non existimos no vacío: te
rnos problemas de defensa na
cional e sofrimos moitas inva
sións -ainda que eu non quera 
reiterar causas xa coñecidas-, 
portanto todos os que estamos 
polo poder soviético somos moi 
sospeitadores dass tendéncias 
segragadoras no terreo nacional 
dentro da URSS, e aplicamos, 
como dician os romanos o cuí 
prodest?, a quen lle interesa?_ As 
inclinacións sociais burguesa;:; 
ou daquelas poténcias que non 
son amigas do naso país, polo 
que hai que ollar con moita pre
caución eses problemas, e ta
mén ter en canta que non ten por 
que haber un pensamento abso-

_o 
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lutmente homoxéneo nas dife
rentes repúblicas. Estamos tra
ballando ideoloxicameente para 
traballar pola únidade dos povos 
da Uriión Soviética, e na liña de 
loitar pola defensa- do direitos 
políticos, econc,)micos e humaa
nos de todas as nacionalidades 
-Seria, pois, unha unidade ba
seada en aspectos políticos. e 
sociais, non de identidade na
cional comun? · 
-Pero as identidades nacionais 
non sofren senón sofre a xustícia 
social porque esta presupón a 
igualdade daquelas. 
- Ten se talado abondosamente 
dos problemas que se podan 
xerar coas repúblicas musulma
nes nun momento de auxe do 
protagonismo do islamismo, 
-Praticamente hoxe non existen 
problemas de choques e enfren
tamentos. Alguns poderes locais 
non cumpren as normas xurídi
cas que supoñen a liberdade de 
conciéncia. Para abrir templos · 
hai tamén unha série de normas 
administrativas dependendo do 
número de fieis ... Baixo a-influén
cia dalgurihas deficiéncias na 
vida social unha parte da povoa
ción inclínase aos círculos reli
xiosos. Pero se queremos incidir 
niso hai que facelo através do 
progreso e a ideoloxia, ou sexa 
loitar por unha cosmovisión no 
senso de António Gramsci, e non 
coa violéncia de esmagar unhas 
ou outras creéncias. Isa é o que 
provoca as deformacións da po-
1 ítica do próprio marxismo. 
-A penetración cultural prodú
cese de moitas maneiras, mes .. 
mo través da internacionaliza
ción das comunicacións, e ta
rnén podia talarse de formas 
musicais e especialmente nas 
grandes cidades Que política se 
segue na URSS a respeito des
tes fenómenos? 

-No que se retire a ese impacto 
nós non ternos unha posición 
única qu aglutine a todos os int"e
lectuais ou a toda a opinión pú
blica soviética, hai diferentes 
pontos de vista que provocan o 
diálogo nas páxinas da prensa e 
neutros foros. No último pleno 
da Unión de Escritores dedicado 
ao problema nacional tocouse 
ese problema dunha maneira moi 
emocionante. Dentro dos escri
tores hai os partidários absolutos 
da cultura de masas, ao meu xuí
'cio de moi baixo nivel, e hai os 
que expresan a inquietude por 
esa tendéncia. Persoalmente 
pertenzo aos círculos que sinten 
unha inquedanza importante a 
respeito das consecuéncias da 
influéncia da cultura de masas 
de moi baixo nível, sobretodo 
das formas musicais desa cultu
ra, como o rock. 

Pero hoxe non hai nengunha li
mitación. Hoxe en moitas emiso_-

.¡ 

"HAI QUEN ESTÁN 
A FAVOR DA 
CULTURA DE 
MASAS E QUEN 
NON" 

ras de rádio e televisión alguns 
programadores e locutores esa_. 
xeran o uso desas músicas por
que entenden que iso é máis 
progresista e praticamente es
quecen os prindpios das épocas 
ilustres no desenrolo do pensa
mentou europeu e ocidental, ou 
sexa a época da Ilustración que 
é ao meu xuício unha época fun
damental. Paga a pena lembrar 
alguns dos principios desenrola
dos por Diderot ou Rousseau ou 
Voltaire e non esquecer o papel 
educativo que ternos os intelec
tuais na educación da pov9ación 
no senso do humanismo e a alta 
cultura. 

O debate na sociedade 

-Un dos aspectos da reestru
turación na UR$S é a glasnost, 
a transparéncia informativa. Esa 
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nova sjtuación recoñeée de fei
to limitacións no debate ideoló
xico no pasado? 
-Nen en Ocidente nen Oriente 
se pode talar de transparéncia en 
termós absolutos. Na URSS po
dese falar dé. temas dos que te
rnos que debater se queremos o 
progreso social e nengunha de
cisión pode ser tomada - ainda 
máis se é trascendente- sen 
existir un debate prévio. Trátase 
do arranxo, en xeral, -das normas 
para comunicar e comunicarnos 
enfre nós, na vida social e políti
ca. Nós ternos boas- normas 
_constitucionais ~ o problema 
está en como deben ser usadas 
na vida cotiá, sen o domínio 
duns ou outros funcionários no 
nível que sexa. Ese .a problema 
xeral. 

Se talamos do tempo pasado, 
nas circunstáncias críticas e dra
máticas nas que a realidade im
puña a concentración do poder,. 
nós nos anos 30 e 40 estabamos 
vivindo como nun campo militar 
dadas as éircunstáncias extraor
dinárias do país e da Europa, :e 
ainda que houbese discusión as 
decisións naquel t~mpo de gue
rra tomábanas os Comités de. 
Defensa e de Traballo. E co ini
migo perta de Moscu ou Lenine-

grado non tíñamos tempo de 
discusión. lso provocou unha 
inércia dentro do Partido e do 
Estado, polo tanto todo debe sér 
analisado de maneira concreta e 
histórica, e hoxe teñen mudado 
as circunstáncias: · 

A própria · proibicfón do uso 
das armas nucleares· contra a 
URSS xera condicióris novas: 
hoxe vivimos na paz. No nosó 
país existen máis liberdades de
mocráticas e máis . toleráncia ás 
opinións, que se proiben 'nas 'cir
cunstáncias do .campo militar. 

-E a tendéncia é, nos terreos 
universitários ou da investiga
ción cara adiante, acelerada, 
con reticéncias internas? 

· _:Non todo pasa como unha liña 
recta. Cada un aprécia a realida
de , a história e a contempora
neidade unilateralmente, queirá
molo ou non. lso provoca discu-· 

. si~n, debates. O que l'mita o de
bate é non sair dos marcos do 
réxime do socialismo. 
-Como dicia Fidel castro: 
"Dentro do . socialismo, todo; · 
contra o socialismo, nada"? 
-1\Jon coñecia a frase pero é 
adecuada. . o 

XAN CARBALLA 

• · Pa·namá, laboratório 
para a guerra dos 90. o tipo 
de guerra que programan e ex-

-p~rimentan os americanos é .a 
guerra psicoló?<ica, que vai ser o 

· r:rios:J~l9 da estratéxia de inter- ~ 
vención a utilizar na América La-
tina. . 

Alguns governos latinoameri-
, canos, pota sua banc:ta, parecen 

terse convertído xa en vítim:as dü' · 
C!?mponente qe desinformación 
é presións diplomáticas e finan.:.. 
cieiras que son parte da estraté
xia en cuestión. 

Esta estratéxia aplicada ·polo 
governo estadounidense consis
te, en eséncia, nun proceso de li
banización d~ vida política do 
Panamá, desenrolada através da 
acción de figuras locais apoia
das, dirixidas e financiadas pala 
aparato estado-unidense de po-
1 ítica exterior. D 

• A Estrada poderia ir
manarse cunha cidade ni
caraguana. A Coordenadora 
Nacional de Organizacións pola 
Paz (CNOP) está a levar unha ini
ciativa no Concello estradense 
solicitando que 6 Pleno do Axun
tamerito aprobe o início de trá
mite·s para o · lrmanamento do · 
Concello da Estrada con outro 
nicaraguano. Na espera de con
cretar que cicjade seria a candi
data por parte de Nicarágua, que 
através da sua embaixada estu
da este proxecto. 

Elvira Fernández, alcaldesa do 
Concello Estradense polo PNG 
manifestou tamé.n a seu apoio, e 
proximament~ será tratado en 
Pleno. D 

• Os at~ques norte•ame
ricanos· no - Golfo Pérsi~o 
realizáronse para encubrir 
o asasinato dó xefe militar 
·palestino Abu Yi_had. Asi pa
recen confirmalo todas as infor
macións. Despois de votar no. 
Governo israeli a comenéncía ou 
noJl de realizar a acción de Tú
nez, foi informado· o Pentágor:10 
qué, para silenciar a opinión 
mundial, decidiu bombardear 
posicións rranies ao dia seguinte, 
sob pretexto de que .fara minado 
o Golfo Pérsico outravolta. Algo 
que non foi confirmado. 

Daria así o governo de Reagan 
o visto bon a esta acción, que o 
ex-ministro de defensa Ariel 
Sharon calificou como "facer 
xustícia", por máis que os seus 
comandos, integrados por mem
bros do exército regular opera
sen, como teñen xa costume, 
n..un país ~stranxeiro." · 

As poténcias mundiais, pola 
sua -banda, non tomaron ainda 
nengunha decisión para presio
nar a Israel. D 

Algunhas tarifas aéreas q vários pontos do mundo que pode visitar. Non 
están todos os que son e, ademais, existen sempre várias posibilidades 
de billetes a cada pontq. Aqui vai unha C4ltiva mostra a xeito de orienta
ción. Tocios · os précios de ida e volta. 
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CLUB DE VIAJEROS 

· Consúltanos sobre calquer proxecto de viaxe, 
podemos axudarte a organizalo. 
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CARTAS 

IND'IVÍDUO E LIBERDADE 

Hai uns .poucos diás reiteraron
me, aqui en Madrid: no.meu tra: 
ballo asalariado, unha afirmación 
que xa hai moito tempo veño es
coitando. Esta non é outra que a 
de nos colocaren o sambenito de 
"idealistas" e "altruístas" por 
exercermos nestes tempos de 
patriotas galegas. Tal teimosia 
por nos· encasillar" e.orno persoas 
non normais socialmente -algo 
asi como os novas cregos ou 
cristos · do século XX- a un, 
como é lóxico, non lie espanta 
nen lle extraña. O que si lles ·es
pantou, aos meus interlocutores, 
foi a resposta: -Mirade, dixen
lles, o que eu son verdadeira
mente é un egoísta integral. Pu
xeron cara de parvos. Tiv.en-lle
lo que explicar un pouco. 

escritora pola saa valente auto
crítica, mais non vc;>u facelo xa 
·que eu non a creo nen valente 
nen autocrítica. Pero non queda 
aí a causa, xa que lonxe de auto
criticarse o que fai é criticarnos 
a nós. Non é que a min me mo
lesten as críticas, pero o que non 
penl;)o tolerarlle a ninguén é que 
me faga unha crítica e me diga 
que é unha autocrítica. 

Cunha leitura superficial da en
trevista poderíamos dicer que a 
escritora fai demagóxia, pero se 
a lemos atentamente as conclu
sións son máis graves. E~ta se
ñora ignora por completo a reali
dade política e social daqueles 
tempos, non ten capacidade de 
análise política, e goza da inxe
nuidade característica do movi
mento nacionalista que se for
mou en torno a grupos como 
UPG, ANPG, BNG. 

Non é nengunha novidade 
hoxe afirmar que o home/muller 
somos animais sociais históricos 
que apesar da tendéncia de in
sociabilidade que ás veces aboia 
a muller/home rtrecisanios e 
queremos viver en sociedade. 
Claro , que hoxe non en Galquer 
sociedade porque se chegou a 
un tempo ·histórico onde se vai 
asumindo que quen facemos a 
hislória somos as muller~s e os 
homes e sen nengun tipo de de
terminismo teleolóxico xa-que só 
nos condiciona o intre histórico 
que n.os toca viver pero sen nos 
determinar necesariamente. E os 
que non acreditamos no determi
nismo, sexa este natural ou reli 
xioso, lottamos a pral dunha so
ciedade harmoniosa e concreta. 
Dita· sociedade non é unha -uto
pía · burguesa -algo inalcanzá
bel- senón que é u.nha ut_opia 
revolucionária -algo que se al
bisca. Como sociedade concreta 
ten un marco xeográfico e~pecí
fico: Galiza, no naso caso. Enes
te marco xeográfico e tempo his
tórico concretos onoe levamos a ' 
nosa "loita os patriotas galegas a 

Se cando di que "a esquerda 
en non estaba en absoluto capaci -
6 tada para tomar postas de res

-~ ponsabilidade" se retire a grupos 
en como UPG ou ANPG, estamos 

L _______ _:_ __ __:_ ____ ...:..__.:::::=--_-.-:.===--:.__ ______ ....:.:.::=----------'""" ~ de · acordo. Claro que dicer que 

AMPLI 

prol dunha sociedade desasüla
gada e descousificada por estar
mos nós arelantes de felicidade 
e harmonia para .o naso País, 
que é o mesmo que dicer para 
un mesmo, como veremos. 

Os fariseos · actuais perguntan 
. babexando en que pode sair be
neficiado o individuo .nunha loita 

.Tildar-nos, con boa ou má in
tención, de ''.altruísta~· e "idealis
tas" por estarmos a. bregar nun
ha suposta sociEidade ultra-indi
vidualista, co ·que seríamos uns 
anormais sociais -tolos-.. é, 
como pouco, ter perdido por in
teiro os eventos da história, por
que esta sociedade nasa actual 
non é tan individualista como 

- nos queren .facer crer, e-aí están -· colectiva. Non poden albiscar 
que canto máis baril, ceit::>e e so
berana é unha comunídade na
cional máis se ratifica cadansua -
individualidade. O revolucionário . 
sabe perfeitamente que. a ·persoa 
só se ratifica en sociedade e por ' 
isto . a teima. nasa de conque'rir · 
para hoxe -no . camiño histórico 
do mañá- G mellar ten;ipo histó-
-rico posíbel para a nasa comuni
dade nac[onal -que é o meiran
de acto de solidariedade interna
cional, ademais. 

A VISOAOS LElTORES 

Esta sección está ab·~rta a to
' dos aqueles comentários ou in
formacións que desexen for
mular os leitores. 

Pregamos incluan, ademais 
do nome,~ o seuenderezo, telé- . 
fono se é posíbel, e número de 
Documento. de ldentidade. D 

-~ION DE CAPITAL 
As novas accións emitidas serán oferecidas aos 

actuais sócios no exercício do seu direito de 
suscrición preferente polo seu valor nominal. 

Na medida na que o direifo de suscrición 
preferente non cubra a totalidade das accións 
emitidas, queda facultado o Consello de 
Administración para oferecelas a persoas alleas á 
sociedade cunha prima equivalente á JDefpde do 
valor nomiru!l, sendo pois o précio de 7. 500 Pta. 
por acción. 

O desembolso da totalidade ·do valor nom.inal 
das accións suscritas rematará o 31 de de Decembro 

·do 1988: 
Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe 

ingresar o diñeiro na conta que para tal fin terá aberta 
no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co 
nº 126906600053, especificando "Ampliació_n 

- . Capital Social Promocióiis Culturáis Gal~ S.A. 
111988". Contra o ingreso emitirase resguardo · 
provisório até a entrega dos títulos. 

Na Xunta Xeral Ordináriá de Accionis¡as da · 
Compañia M~rcantil Promocións Culturais Galegas 
S.A.; celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse -
~nha ampliación do Capital Social na cifra de 
10.635.(8) Pta.(deimillóns seiscentas trinta e cmco 
mil}, correspondentes a 2.127 accións cun valor 
nominal de 5.(8) Pta. c-ada unha. e nas seguintes 
condicións:· 

Pode recabar máis información no teléfono 
(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas -de A ROSA 
TEBllA, sitas na·Rua Ponievedra 4-5\ de Vigo. 

Vigo, ·a 20 de Febreiro do 1988 

todo tipo de manifestacións so
ciais epidermicamente visuais ; 
nen nascer, traballar, amar e loi.: 
tar se fai o mesmo nunha sacie.! 
dade con superestrutura capita
lista que noutra que estexa pon
do os alicerces; ou que xa os 
cohqÚistou: mellar! , dun miirco 
xurídico..:político e económico de 
e para as camadas populares. 
Asi que, nen estamos nunha so
cíedade con lixo até a gorxa in
capaz de cámbio sócio-político 
algun -nengunha sociedade 
está nesta situación: nen os 
EEUU, tan sequer-, nen ao 
home/muller nos dá o mesmo un 
modelo de sociedade que outro. 
Non dá igual, non!, ·porque se 
non hai traballo explotador e alie-

. nado un non é un traballador 
asoballado e cousificado; se non 
existe moralidade burguesa un 
ceiba-se de tendéncias anti-so
cia.is e amas máis e mellar; se o 
marco ecolóxico e antrópico é 
agarimado socialmente un dis
fruta ·del a cada momento; se hai 
conciéncia social un participa 
políticamente con ledícia; e mil 
exemplos máis. 

Canto menos asulagado este
xa o teu País, a tua sociedade, 
meirande é o grau de liberdade 
individual que un acada, xa que 
máis se disfruta do arredor natu
ral e social. Entón, ser patriota 
galega hoxe non é ter unha profi
sión social de tolos senón que é, 
polo contrário, o 'xeito de loitar
mos a prol da emancipación na
cional e social do noso País e 
das suas xentes e de nós mes
mos como seres ·persoais. Vela
qui porque un~ié un egoísta inte
gral: un quer viver nunha Galiza · 
harmoniosa e feliz e por iso a 
nasa teima social, única e verda
deira maneira de conquistarmos 
. uhha Pátria liberada e de nos li
: berar a un mesmo. . o 

ANTÓNIO LIZ V.ÁZQUEZ 
(Madrid) 

Mª XOSÉ QUÉIZÁN 
E O NACIONALISMO 

A propósito do artigo qi:Je sacá
chedes no Nº ·335 de "A NOSA 
TERRA" no que e'ntrevístades a 
Mª Xosé Queizán, quix-era expo
ñer o ponto. de vista dunha pe·r"
soa que militou na esquerda "es-
pañolefra"·. . · 

Pola estrutura da entrevista 
· debería comezar por felicitar á 

eses grupos eran ou son esquer
da, é para min inaceitábel. O na
cionalismo é un movimento que 
responde a intereses moi diver
SO;S e que depende da ideoloxia 
que predomina no mesmo, se se 
move cara as liberdades demo
cráticas chámaselle de esquer
das, pero se provoca e acentúa 
as desigualdades sociais cháma
selle de direitas. Todo depende · 
da ideloxia, un movimento sen 
ideoloxia non se pode calificar 
nen de esquerdas nen de direi
tas; será polo tanto manexábel. 

En canto aos · partidos da es
querda (a maioria desaparecidos) 
non só estábamos éapacitados, 
senón que nos estábamos pre
parando para tomar ó poder po
lítico (civil e militar) do estado. 
Non era a reforma actual a que 
reclamábamos, non aceitábamos 
aos partidos fascistas ou a divi
sión sindical. Tiñamos unha or
ganización militar, unha coorde
nadora de presos políticos e 
todo un program polític,o concre
to. Facíamos unha oposición 
frontal ao franquismo para lago 
construir unha república demo
crática. A tarefa fundamental era 
e segue senda acabar co fascis
mo . . 

E que quer dicer esta señora 
con iso de coller un tren distinto? 
Talvez que perderon o tren da 
transición? Non señora, voste
des non perderon nengun tren, o 
que pasa é que a transición via
xaba en avión, e aos nacionalis
tas como vostedes o único que 
lles interesou sempre foi facer 
ver que eran distintos criando or
ganizacións que levaran un G 
para impar (que noA expor) a 
existéncia da nosa realidade na
cional," inda que existisen movi
mentos semellantes e a custa de 
perxudicar a movimentos ·revolu
cionários xa esistentes. 
· Paréceme moi ben que esta 

señora queira ler a Marx e ade
mais pode aproveitar para ler' _ a 

·_Lenin, pero que non me veña in
ventando cousas raras para fa- . 
cerse a interesante, que eses no
vas caciques dos que tala non 
son máis que burócratas. Claro 
que como vostedes, "os gale
guistas auténticos", non enten
den de loitas de clases ... Ou é 
que pensa i·nventar un marxismo 

. nacionalista galega? · o 
·M.REIS. 

(A Estrada) 
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'Sempre Xonxa"', en-rqdaxe, 
estrearase en Febre:iio do próxirho ano 
173 · millóns custa;-á a primeira · lorigametraxe galega 

Cando Chano Piñeiro consiga finalmente asistir á estrea da 
-primeira longametraxe en galega que el está realizando-
Sempre Xonxa- ·aló polo mes de Marzo do próximo 1989, 
terá deixado atrás, :rron só l.ln esforzo de criadón e de 
traballo , senón unha ·aventura cuase novelesca para 'lograr . 
levar adiante un proxecto cinematográfico pioneiro : 173' 
millóns de pesetas de orzamento para un filme no que o . 
amor e a em,igración se misturan desde o realista e o 
simbólico. 

"Sempre Xonxa", a primeira lon
gametraxe íntegramente en ga
lega, está xa en plena fase de
rodaxe. Unha filmación comple
xa e custosa pois elabórase du
rante as catro estacións do ano 
e está suxeita en certo senso 
aos azares meteorolóxicos: a 
cena final da película precisaba 
unha paisaxe nevada e ten que 
se agardar ao próximo inverno 
para realizar as tornas. Nesta al
tura tense filmado o que final
mente constituirá a pq.rte final 
da pelicula...r con localizacións en 
Bustelo (Ouiroga). Petin, Santa 
Olalla (Petin) e Compludo (Pon
ferrada). neste último lugar nun
ha ferraría do século XII. 

Para o proxecto de "Sempre 
Xonxa" Chano Piñeiro xa ten re
escrito nove veces a sua idea 
inicial, que agramara no 1984 
cando estaba a real.izar a monta
xe de "Mamasunción". Desde 
aquel "Birutag!' inicial até o 
"Sempre Xonxa" que agora está 
en marcha Piñeiro ten traballado 
sempre só na elaboración dos 
glilons, "prefiro equivocarme 
só" . Unha prática imposta pala 
inexisténcia de calquer gramo 
de indústria cinematográfica . 

"Trátase dunha história -
contada moi en síntese- de 
dous homes. Pancho e Birutas, 
e unha rnuller. Xonxa. e as suas 
relacións desde infáncia, no 
1947, até a sua vida de adultos. 
A emigración nas suas duas 
vertentes de éxito e miséria, a 
complexidade das relacións hu
manas. o transfondo dunha so
ciedade en descomposición e 
sempre no ámbito da aldea, 
"pero sen que sexa unha pelícu
la tráxica. No desenrolo da idea 
tamén está o humor e un certo 
realismo máx1co, tan presente 
na sociedade galega". 

A película estase rodando es
pecialmente en Valdeorras, e 
Chano Piñeiro quer que sexa o 
galega desta bisbarra o que 
apareza na película "a filmación 
xa se fai, por suposto, en gale
ga , e despois na doblaxe irnos 
.procurar que sexa o galega dia
lectal de Valdeorras o presente 
no filme . Da mesma maneira 
que a .dóbraxe. ao castellano vai
se facer no castellano que · se 
tala no naso país". 

AmbiCión técnic.a 

As equipas técnicas teñen que 
ser traidas desde Madrid. asi 
como as· persoas que as mane-

. xan. Várias das cenas da pelícu
·la : plantéxanse con complexida-

. de. Asi, a · m3ucha para a emi-
, gración' 0unha d?s persc5,naxes, 
C:rue sé r.e.alizaiá no próximo ve- . 
rán en Vigo, aspira a recriar as 
imaxes-que Manuel Fetrol toma
ra na sua inesquecíbel reportaxe 
do ano 50. "Queremos realizala ' 
cunha cámara, tmha steady-

cam, que permite realizar todo 
tipo de movimentos, adosada 
corrio está ao carpo do operador 
sen que se perda a estabilidade. 
Pero só de aluguer diário ten un 
coste de 100.000 pesetas nunha 
toma na que aparacen máis de 
300 personaxes, co que implica 
de complexidade de movimen
tos, vestuário, etc ... Ademais , 
quérese realizar con verismo · 
máXimo, e nese intento está en 
estudo a posibilidade de que se 
empregue un trasatlálltico de 
verdade. Ou a cena final, que 
pospuxemos pala falta de neve , 
na que se precisa un helicóptero 
que, só de desprazamento a 
Valdeorras, supón 600.000 pese
tas. 

A fotografia da película vai 
ser de Miguel Angel Trujillo, en
tre cuxos traballos está Luces 
de Bohemia ou Las bicicletas 
son para el verano , a música de 
Pablo Barreiro Mfui (que xa tra
ballaran en Mamasunción e Es
peranza) e de Axudante de Dire
ción está Julián Núñez. 

Máis de 500 mulleres 
até dar con Xonxa 

Para elexer á protagonista prin
cipal da película realizou un 
casting no que entrevistoú a 
perta de cincocentas mulleres 
até dar con Uxia Blanco Iglesias, 
que ten unha directa vincula
ción co mundo do cine e o tea
tro xa desde hai anos. Miguel 
Insua, Xabier R. Loui:ido, Rober
to Casteleiro e Roberto Vidal Bo
laño son os protagonistas que 
completan o elenco principal, 
con Luchi Ramírez e Xairne No
gueira, que darán vida a Xonxi
ña e Migueliño, na primeira par"
te do filme 

A mecánica que Chano Piñei
ro seguiu provocara nó seu dia 
certa polémica, "ainda que xa 
se aclararon as causas. Se eu vi
ñese de Madrid -como ten pa
sado con El bosque animado ou . 
Divinas palabras-- eu teria que 
mirar á xente do teatro. pero é 
que xa. eu a coñecia . Portante 
precisaba by.scar, . e é algG co
m un en calquer produto cine
matográfico, unha cara que se 
fixese á idea que eu tiña da per
sonaxe" . 

De 3 a 173 millóns 

-·En pouco menos de catro anos 
Chano Piñeiro ten que pasar de 
manexar orzamentos de tres mi- · 
llóns (MamásunciÓn) aos 173 

' q\le custa "Sempre Xonxa" pa
sando polos 9 de , "Espera'nza", 
que despoiS de ano ~ médio ain
da · espera algun dos flecos ( 1 
millón) da subvención que se lle 
concedera.· 

Agora. e despois dos avatares 
que producira a redudón da 

Chano Piñeiro, Miguel Ínsua e Rqberto Vidal .,oiaño · nun momento 
da rodaxe. _ · 

subvención inicial concedida 
pala Corrsellaria de Cultura (40 
millóns) na etapa de Alexandrh · 
no Fernández Barreiro ,. o actual 
governo manifestou a sua von-
tade de restituir as cantidades 
iniciais ani:inciadas, para este e 
-outros proxectos ~upvenciona
dos, ' polo que se completáriañ 
40 .rriillóns: 30 da própria Conse
llaúa e io da TVG. ''.O que pasa.
é que se entregan dunha manei
ra ' na que case tes que demos
trar en todo momento que non 
es un ladrón .. e só·.de gastos fi
nancel.ros e 'tiuroctátic:;os vaise 
unha parte importante . A entre
ga dci°s 30 millóns da Consellaria 
desglósanse: 1/3 co proxecto 1/ 
3, co copión final e o resto. can- · 
do a estrea. Na TVG é piar: o 
3,5 só se entrega un ano e médio 

despois da estrea." 

Piñeiro aspira a levar a bon 
porto as xestións c0 Ministério 
de Cultura, "pépie ao tráfico de 
influéncias e de amizades no 
que ·hai que navegar . e no que 
eu non estou metido". Financia
ría asi, no mellor:ctos 'casos,_ un 
50 dos cartas (851ITill0p~~ e, .ª:in~-. 
da está tocando' outtas -·illstitU'=.·: 
cións e mesmo televisións estra- "' 
nxeiras . Asi a ZDF xa ten nas 
suas mans o guión en alemán 
de "Immer Xonxa" que seria o 
tít1.Ílo na Repúbl1ca Federal. 
Compás de.,. espera, pois, entre 
un labor de criación pexado de
mil dificuldades de financi~
ción, "pero a película hase re
matar no tempo previsto" . O 
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• Desaxuste Cultural 
Os responsábeis da "causa" cul
tural .do .Concello de Vigo se-, 
guen a facer alarde dun alto ín
dice de irresponsabilidades ·e . 
falta de seriedade própria · do· · 
cargo. Máis dun grúpo do país 
ten sofrido en éarne própria os 
"desaxustes''. ·na programación 
cultural do Concello · Vigués. 
Agora tocoulle ao grupo de dan
za contempor.ánea de Barcelo-

. na, Danat, que se achegou ao 
país para contratar unha actua
ción en Vigo e outra en Santia
go. Unha vez chegado a un 
acordo con ambos .os dous Con
cellos, regresaq ·a Cataluña. Só 
b Concello de Santiago lles en
vía o contr:ato asinado . Vigo 
cala. Mª Xosé Porteiro ñon se 
pon ao teléfono. A publicidade, 
que corría por canta dos cata
láns, estaba xa editada , o equi
po alugado para o desprazamen
to. o "caché" que-ian cobrar en 
Santiago estaba axustado con
tando ccia actuación de Vigo . . A 
concellalia de cultura viguesa 
non dá trazas de vida e , final
mente, unha secretária disculpa 
o feitQ de se botaren atrás por
que "a última hora estaba pro
gramada a actuación dun colé
xio". ·O grupo Danat Danza és
treou con éxito o seu espectácu
'Jo "Splitter" no teatro Principal 
de Santiago, o pasado dia 9 de 
Abril. . · O 

• Concerto da Xoven Or
questr~ de GaliciaEste sá
bado, 23 de Abril, apresentarase 
no Centro Cultural da Caixa. 'de 
Aforras de Vigo a Xoven orques
tr dirixida por Joam Trillo acom
pañada polo pianista. brasileiro 
Miguél Proern;:a. A Orquestra tiá 
asi a sua priineira actuación en 
Vigo, despois de que o pasado 
23 de Xullo fixese a sua primeira 
aparición oficial cun concerto 
na lgrexa de· San Martiño Piná
rio en Compostela, iniciando 
unha actividade ·cotián con dife
rentes concertos has Vilas e ci
dades galegas. 

Pala sua parte Miguel Proen
<;a é un dos máis nomeados pia
nistas brasi.ieiros , formado mu
sicálm.ente na. Alemánia, e esp
cialista na interpretacioón do 
mú'sic Heitor Villalobos, tendo 
gravados máis de 14 LDs adica
dos á música do-seu país e é na 
actualid_ade o encargado de cul-

. tura na ·éapital de Ria de 'Janei-
ro. o 

- • Carvalbo. Calero .e Xa
vier Rodríguez. Baixeras, , 
Prémios da Crítica. A nove
la "Scorpio" e o po~mário "A 
gándar-8. da noite" foron as duas 
obras que serviron para decidir 
ao xuri dos Prémios Nacionais 
da .Crítica na concesión· dos ga
lardóns aos autores galega?. A 
traxectó:r:ia - de investigación e 
criacl.ón de. Carvalho Calero é 
unha das máis sólidas do · pano
rama cultu.ral galega e enlaza 
xeneracionalmente cos momen
tos ináis importantes da litera
tur galega dl!rante nes~e século. 
En contraste con este prémio 
que atravesa o século nunha 

~· obra que o próprio au~or recoñe
ce cori pegadas autobiográficas, 
Xavier · Rodríguez Baixeras, 
nado en Tarragona pero resi
dente no naso país e instalado 
lingüísticamente no naso· idio~ 
ma desde xa hai moitos anos, 
representaría o prémio a un la
bor criativo que, aiñcia mdivi- . 
dualizado_ nun ·galardón, recolle 
o alento de toda unha xeración 
en ascenso - O 

( J 
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i!J·:l1~l!l!fii•fíM\i~.1gi¡¡ 
Pondal· public6u un adianto 
dO qlie foron ''Os Eoas" nó 1858 
Até agora .considerábase 1'A _c_ampana de -Anllóns" (1862) a sua primeira obra en galega 
·No traballo de Mana Teresa López e Manuel Ferreiro que agora 

· publicamos, recóllese unha importante novidade sobre-a 
bibliografia pondalia_na de ·tr¡;:iscendéncia para a avaliación 
conxunta do seu corpus poético e do ·seu ernprego do idioma . 
galega. Até agora :.A campana de Anllóns" '\3ra a obra 
considerada. como prima no uso do galega; a aparición na 
revista "Galiciá Médiéa '' de várias séües de versos do que 
despois foron "Os Eoas" -ainda inéditos- supoñen. unha. 
importante novidade na investigación da nosa literatura. 

Todos os estudiosos da obr:a 
pondaliana coinciden en sinalar 
"A Campana de Anllóns" como 
a primeira .. composición galega 
que o bardo bergantiñán deu a 
coñeciment0 público. 

Asi , o profesor Carballo Calero 
di : . 

"En 1862 pubrícase no Album 
de· Ja Caridad, "A Campana de 
Anllóns". composta, segundo o 
poeta dixo-.á Condesa dé Pardo 
Bazán, estando 'algo enamora
do' .e senda 'muy muchacho'. 
Ista é a súa primeira. composi
ción galega de que teñamos no
ticia, do ano seguinte ao da pri
meira composición galega que , 
Rosalía pubricou".'1' 

Como se sabe, tan ilustre 
como anti-galega escritora es
pañola profesaba unha fonda 
admiración por Panda! -moita 
menos por Rosalia e ·nengunha 
por Curros-, polo que non debe 
sorprender que saliente a tem
perá vocación do poeta de Pon
teceso ('muy muchacho') . Se 
cadra, teña isto algo que ver co 
labor propagandístico que Mur
guia levou a cabo cara . a desta
car o papel exemplar que Rosa,. 
lia, sua muller, tivera como im
pulsora da escrita en galega de 
autores dé "valia" que até da
quela só se manifestaran en es-
pañol': · 

"La Campana de Anllóns 
(. .. ) fue esc:rita entonces y en 
gallego ·y obtuvo su éxito. . 

( ... ) Aquel1os versos los escri
bió Pondal en gal-lego, siguiendo 
un venturoso ejemplo: con ellos 
dijo á todos que· acababa de ju
rar las· banderas de Ja pátria , y 
con ellos tambien se colocó á la 
cabeza de los combatientes"' '2'. 

Estas palabras. eremos que 
non ·hai dúbida, influíron decisi
vamente na consideración de 
que Rosalía fara a primeira en 
facer do galego un idioma de 
cultura. 13

' 

Nunha obra publicada por-en-
. tregas .en 1857, Galicia :tylédi

ca, da autoría. do Dr. Ramóff 
Otero Acuña, Catedrático de 
Patoloxia Ouirúrxica da Univer
sidade_ Compostelana'~'. apare
.ce, sen título , unha composición 
poética escrita iptegramente en 
galega asinada por E.P .. isto é, 
Eduardo Pondal. Estes versos 
forman .parte dunha pequena 
antoloxia de textos literários en 
galego que, xunto con diversas 
notas "histórico-etimolóxicas" e 
algunhas observacións sobre as 
orixes do "diaÍec~o" galego, ,o 
autor integra nun subcapítulo 
da primeira parte da obra sob o 
epígrafe "Lenguaje" . 

Os textos antolox-izados "que, · 
si bien no caracterizan la prosa, 
género en el cual se ha ~scrito 
poco ó nada en Galicia, por su 
poesia inimitable pueden · satis
facernos completamente. El · 
tono elégíaco, el lírico, el épico, 
son llenos por el sentimiento, lo 
mus;c3l y juntada robustez in
herentes sobre todo a esta len
_gud" .(p.71) divide-os o Dr. Otero 

en dous grupos: antigos· e mo
dernos . ·os antigos son "Cativo 
de miña -tristura" de Macias, 
"Respicem finem" de' Vázquez 
de Neira e "El chan. de Parafita 
de Morrazo" do Padr-ª Sa.rmien- · 
to. Como modernos, ademais· 
dos xa citados versos de Pondal, 
figuran "O desconsolo" de Al
berno Camino e "A los augustos 
desposorios de S.M. la Reina Úª: 
Isabel 2ª. y de su Escelsa Her-· 
mana Doña Luisa Fernanda de 
Barbón" de Vicente Turnés'5i. 

, Os versos de Pondal son unha 
prirrieira versión da obra que 
posteriormente titularía ·Os 
Eoas e , sen 9úbida, Otero Acu
ña inc!uiu:ono_s por considerar 
que eran un bon exemplo do 
emprego da .língua galega nun · 
rexisto . épico . Os versos póden
se ler ao pé da .páxina. 

Ouizais o máis importante ·e 
sorprendente.destes versos sexa 
o feito de estarmos 'ante unha1 

obra escrita en galega en data 
tan temperá, se consideramos o 
conxunto da produción poética 
pondaliaqa. Co seu coñecimen
to ,. probabelmente unha ·escolla 
dentro dunha obra que ~a tiña 
certa amplitude, hai que desbo
tar definitivamente a tan exten
dida opinión de seren os Ouei
xumes dos pinos a obra que 
marca a "conversión" - máis ou 

Os altos feitos d'aquel home canto 
Sempre ferido d'a traidora sorte, 

Que dando á Europa xeneral espanto 
O péito puxo.á temerosa morte 
D'aquel que aé:eso polo fago. santo, 
.O atlantico pasou sereno é forte, 
Por ver ó erara Jeito d0nae ó ardente 
Sol marre nas entrañas d'Oc.cidente. 

Musa ti que d'estelas·c·oroada . 
Miras envolta en azulado manto, 
Correr en nuite eterna edá pasada 
Cedeme a tua inspiración·entanto; 
Nesta mortal garganta conturbadé! 
Inspira sublimdo, inmortal canto, 
Dame valor e f ~, constancia ardente., 
Que iguale os feítos d'Española xente. 

Cifü~me de loureiro unha coroa, 
Ti que inspjrache o divino T arse, 
Dame a beber das fontes de Helicoa, 
Cá tua man, por encantado vaso; 
De rodillas te invoco, oi e perdona; 
Ti guia o meu axigantado paso; 
Insiname .os camiños para a gloria 
Dos feitos dignos d'inmortal memoria. 

E ti grande fspañol, oi un gallego 
Que do polvo e da nada se levanta; 
Perdona se son rudo e asi me entrego 
A celebrar á tua gloria santa: 
Se humilde e sin valor hasta ti chego, 

A tua natural largueza é tanta . 
Que esquecendolle acasó a os feus amigos, 

_A canta.ri os teus mismos anamigós. 

Cale á trompa da fama dos valentes 
./ Antigos Argonautas celebrados; 

E vos tamén, oh Lusitanas xentes, 
Rendede os vosos feitos sublimados; 
Baixade todos as altivas frentes, 

· Fenicios, e vos filias requeimados 
Da que fui centro do romano estrago, 
Grande afric~ma, sin igual Cartago. 

·. 

Eduardo Pondal no ano 1862 (Foto M. Bardoy) 

menos súpeta- de Pondal. asi 
. como 'o coriceito da mesma'7l. O ' 
feíto de acometer a redacción 
de Os Eoas en galeg·o e no ini
cio da sua andadura poética. 
resta accidentalidade tanto a "A 
campana de . Anllóns" como a 
calquer produción poética da 
sua etapa estudantil en Com
postela, feita case -exclusiva
mente en español. 

En resumo , Pondal foi durante 
un grande período de tempo un 

pota "bilíngüe" consciente que 
se converteu ao monolingüísmo 
(poético) galegoi!Itiizais nun du
plo proceso: o cárnbio de certas 
coordenada¡:¡ histórico-político
literárias --;-p.e. , a aparición e 
relativo éxito dun determinado 
número de libros escritos inte
gramente en galego-- e o ter 
chegad_o ~ sua madurez poética. 

Centrando-nos no caso de Os 
Eoas , sabemos que o proxecto 
dé! obra atravesou várias etapas. 

ENSAYO, FRACMENTO DE UN POEMA 
. ' 

· Ninive sepultada nas areas, -
Rastro d'antiga e d'inmortal colonia; 
Ruinas tristes· de memorias cheas, 

-De Menfis colosal e Babiloni_p, 
Regadas po las lagrimas hebreas; . 
Ensangrentados campos de Panonia; 
Móimentos cargados de grandeza, 
Incliná por un pouco a_ gran cabeza. 

- Asi se describe de seguida la 
partid~ de los audaces nave

. gantes. 

Corren deixando atrás Africa ardente, 
Dura nai de panteiras e elefantes, 
Cos seus rios d'incognita corrente 
Donde beben toStados habitante, 
Cuxo abrasádQ vento pes~\ente 
D'alas de fogo, mata os Garamantes; 
Os bosques d'areosa Mauritania 
E a~ praias da tigreisa Tinxitania. 

Ten nunha man a crús que a xente impía 
Por tormento lle dou e marte inxusta; 
O rostro santo do color do dia,-
Reluce o sol na sua frente auguSta; 
E revolvendo ·a .un tempo a vista pia, 
Sobre o mundo tendeu a mente xusta; 
E vé correr por mares tan distantes, 
Os intrépidos heroes navegantes. 

Veamos la descripción del Ar~ 
cangel Miguel. · 

. Apareceuse o arcanxel admirable. 
.. Da respetosa Omnipotencia diante; 
· Un lóstrego de risas inefable 

Despidindo das rosas do sembrantej 
Na nivea man a espada formidable; 
No.peiio unha armalílura de diamante; 
Vuligando na frente o branca veiro, 
Fantastico, cele5tes Cabaleiro. 

Lustroso ten o celestial cabelo 
E as largas alas do color D'Aurora, 
Cando asoma o sin par rúbido pelo 
Nas albas prayas donde o Indio mora; 
Quixo a Dios ver mais non podendo velo, 
Deslumbrouselle a vista encantadora; 
E abaixando nos olios esclamou: 
"Que me quereis Dios mio? Eu aqui esto u". 

Asi describe después el pico 
de T enerife: 
Grande espanto causou, grande estrañeza 
Os nasos cando viron sin turbarse, 
De neves coroada a gran cabeza, 
O bretemoso Pico levantarse, 
Con ceño é orgullo é hórrida aspereza 
De galas infernales adornarse, 
Amiazando ó ceu é ó mar profundo, 
Con corona de fumes, furibundo. 

Y de este modo el arribo de Co
lon á las islas de la Madera. 

Calanse a un tempo as velas eñcurvadas, 
Asubiando ó ernbreado lomo, • 
E co golpe das áncoras pesadas 
O rouco mar desbaratado freme: 
Volvense pronto as naves enfiadas 
Todas á parte donde ó vento xeme; 
Botan botes á auga con ruido
Amiazando ó mar embravecido. 

AqµeJ aiga que os tempos move guerra, 
De longq voxo é rumorosas falas, 
Saltou d' armada. na veciña terra, 
Fen'dendo ó vento con lixeiras alas: 
Xa po las altas souedades ben:a, -

_ Xa polas vilas COJÍ estrañas galas: 
Contando feitos do marino ousado 
Que f orte freo pon ó mar salado 161 • 

O que inicialmente, aló. por 
1865, era unha epopeia de ca
rácter individual que se chama
ría Colón'ª' pasou a ter'protágo
nismo colectivo, dos españois, e . 
a levar como título o nome poé
tico escollido para eles: os eoas. 
Os versos que reproducimos son 
sen dúbida unha elaboración 
anterior da obrá á que se refere 
Murguía e, fóra da sua publica
ción en Galicia Médica, per
ma neceron ignorados até hoxe. 
Tanto é asi que aqueles estudio
sos que se teñen ocupado en 
botar luz sobre este magno pro
xecto non os puderon ter en 
conta á hora de facer as suas 
apreciacións críticas -ensaísti
cas ou textuais . P .e .. Bouza 
Brey, ao falar da influéncia de 
Camoe.ns destaca como diferén
cia a "ausenza de intervenzón 
cristiana ao par do mundo mito
lógico greco-latino"'91 ; e Carballo 
Calero<10

> e Rincón °1>, que edi
tq.n papeletas -manuscritas ou 
impresas- non os recollen. 

Concluindo, quizais fose o 
próprio Pondal quen non tivo in
terese en difundir a sua e.xi.stén
cia: A sua era unha empre.sa 
ambiciosa concebida por un au
tor novo que logo quizais se viu 
superado por ela, ainda que se
guiu sendo un reto permanente 
que non foi quen de-levar a bon 
termo. O 

NOTAS 

Mª TERESA LÓPEZ 
MANUEL FERREIRO 

(1) Cfr. Hlstona da literatura galega 
contemporánea. Galaxia, Vigo, 1981 . 
pp. 251-252. 

(2) Cfr. M MURGUIA: Los Precuso
res. Latorre y Martínez Erutares. Coru
ña. 1886, p. 146. 

Hai que ter en conta que en liñas 
precedentes MurgUJa se refena a Pan
da! como poeta de grande éXJto en es
pañol. 

(3) V1d, p .e., E GARRE ALDAO· li
teratura gallega, Eclitonal Maucc1, Bar
celona, 1911 , p 64, m LugrJS Fre1re· 
"Eduardo Pondal" m OueJXUmes dos 
pmos y poesías inéditas. 1mp ._ Zmcke 
Hermanos, A Coruña , 1935, p 273; R 
Carballo Calero· op. cit. ou A Rmcon : 
Novas poemas. Galaxia , Vigo , 1971 , p 
Xll 

(4) Galicia Médica Ensayo de geo
graffa médica, Imp. y bt . de D Juan 
Rey Romero, Santiago, 1857. ' 

Con esta obra o seu autor, profesor 
e amigo do poeta da Ponteceso, pre
tendía sentar as bases dun verdadeiro 
"codex" hixiénico, tarefa que conside
raba própria da clase médica co apoio 
doutras científicas e literárias. o que o 
Jevou a utilizar todo tipo de materiais 
-escritos ou inéditos- que tivo ao 
seu alcance. Asi, nas tres primeiras 
entregas· (as que pudemos consultar e 
posibelmente as únicas que se chega
ron a imprimir) recolle etnografia, fol
clore, antropoloxia, unha história sin
tética de Galiza e temas especificas da 
Medicina . 

(5) Na que podemos considerar se
g1:mda edición, Galicia Médica. Apun
tes para servir al estudio de Ja geogra
fía médica de Galicia, Estab . tip . de 

L José R. Ruibal7 Santiago, 1867, varia 
notabelmente a selección de textos 
modernos. Mantén "O desconsolo" e 
substituí os anteriores por "A campa
na d'Anllóns" ("melanéolico canto· po
pularísimo y conocido de todos en Ga
licia''), "A Galicia" de Añón e, como 
ex~mplo . de pmsa , o prólogo de Rosalia 
a Cantares Gallegos. 

(6) Os versos, asi como os comentá
ríos do Dr. Otero reproducen -se sen 
modificación nengunha. 

(7) Vid. as obras que figuran na nota 
3. 

(8) Vid. M Murguia: Historia de Ga
licia , T.I. , Soto Freire, Lugo, H;165; 
p.293. . . 

(9) Cfr. "Cam6ens e Pondal", in Nós, 
no. 134, 15/2/1935, p . 27. 

(10) Vid . Versos morados ou esque
. eidos de Eduardo Pondal, Galaxia , 
Vigo, 1961 . . ' 

(1'1) Vid. op. cit .. en nota. 3. 



Xúha e Xúlia 

Os comentários até agora apare
cidos en torno a esta fita soen 
salientar primeiramente o notá
bel emprego de vídeo, cuxa alta 
definición apenas o fai distin
guíbel do celuloide; fan logo fin
capé na interpretación da para 
alguns "sublime" Kathleen Tur
ner. e, agora si, no pouco afortu
nado tratarnento dunha história 
que daba para máis. 

Caída un que o máis lóxico 
seria empezar por aí, polo tedio
so e trarnpeiro discorrer dunha 
história na que se misturan di
versos planos ternporais e da 
que dicer que está desapr.ovei
tada é dicer nada. Porque se 
trata dun deses asuntos nos que 
o "qué" é o de menos e todo 
debe ser cifrado ao "cómo" . En 
mans de quen se manexase con 
soltura entre os recodos do tem
po e o espácio a fita puder ter 
tido interés. Pero contándonos 
esta cortazariana história non 
estaba un Alain Resnais, senón 
un descoñecido e nada sutil Pe
ter del Monte, quen ademais de 
pouco fino revélasenos preten
cioso en certas cenas . 

A tal Xúlia, a quen lle marre 
o home o mesmo dia nupcial, 
atravesa certa noite. e lago dun
ha repentina depresión, un tú
nel no que se !va a cabo non sei 
que estraña operación (o que xa 
revela a impoténcia discursiva 
do director, incapaz de nos ex
plicar visualmente un detalle 
coma este, polo demais irrele
vante) . O tránsito pala citada 
ponte (entre fumes e bruídos ao 
estilo David Lynch) faina aceder 
a un, supo~tamente, universo 
paralelo, no que forma un feliz 
fogar con encantador fillo incluí
do. Como é imaxinábel, a partir 
daí ilústrase a perplexidade da 
viaxeira no tempo (actividade á 
que a Turbner parece abonada, 
tras do esquecíbel "Peggy Sue"). 

O aborrimento non cede coa 
irrupción dun amante encarna
do por un disque actor que non 
sabe estar, nen ollar, e si lucir o 
seu discreto "palmito". De certo 
que estes rockeiros metidos a 
actores (sen que ninguén Hes 
negue tal capricho dada a co
mercialidade dos seus nomes) 
fan o que poden por arruinar os 
filmes onde se meten. Asi pasa
ba con Bowie na simpática "La
byrinth"; con aquel ·cantante 
francés de esquecido nome que 
era o piar de "Piratas"; e pasaría 
aqui con Sting de non reunir xa 
a fi.ta suficientes deméritos por 
sisó. 

Retomando d~stas· digre
. sións, a Turner fai o que pode, 
.resultando especialmente foto
xénica, recriándose o director 

ca seu rosto. Mágoa que non 
atope mellares veículos que 
pantasmadas coma esta, máis 
perta da superficialidade dun 
"Estrenos TV" que da complexi
dade que compre pedir a un fil
me. O 

GONZALO VILAS 

:í·i~íliifí~iIJ!!!Jll:! . 
Radicalizar a 
democrácia 

Coñécese a extraña mistura de 
narcisismo, autoritarismo e re
sentimento que caracteriz;an a 
unha parte noh despreciábel do 
nacionalismo galego contempo
ráneo e o papel autodestrutivo 
que eses rasgos teñen xogado 
na sua pequena históriq. recen
te . Mais é verdade, tarnén, que 
pouco --ou nengun- esforzo se 
dedicou a esclarecer -a fonte nu
trícia, no plano teórico, desas 
tendéncias negativas~ Como· a 
culpa de todo téñena, por arde, 
o Estado Imperialista Español 
(E .LE .), o PSOE, e o pseudona
cionalismo (tres persoas distin- · 
tas e un só deus verdadeiro) e é 
mais fácil criticar aos da igrexa 
de enfrente que ser herexe da 
própria -pois xa Santo Tomás 
declaraba que non eran conde
nábeis senón os que coñeceran 
a verdade e renegaran dela
resulta, segundo é simples de 
derivar desta atribución de res
ponsabilidades, que nada hai 
que dicer nen nada que signifi
car. Tout va bien 

E, porén. é óbvio que -se de 
verdade se quer intervir no 
país- haberia sec.uéncias intei
ras ·de discurso político que 
arrombar . A idea de remedar os 
FLN. por ex., en primeiro lu'gar. 
Galiza, con efeito, é unha ·socie
dade europea non só no sentido 
de ser diversa e complexa se
nón, ademais, no sentido de 
que posue unha cultura demo
crática que seria literalmente 
suicida para o nacionalisms» de
por _:_mesm9 no imaxinário po
lítico que non é, xamais, mero -
imaxinário- e que constitue, 
ao contrário, o único terreo so.
bre o que este, pode torna:rse 
hexemónico. A idea da nación 
unánime contra o inimigo exte
rior é non só un erro: tamén un 
soño inverosímil. Se o naciona~ 

Iismo quer, realmente, ser eficaz 
ten que substituir o pensainé'nto 

· hiperbó1ico" e_auto'- suxestiofiáI)..-' . 
te por outro máis caraderistica
mente sóbrio .e modesto. 

Estas refl{;'!xións (que moles
tan a tantos e non interesan a 
-ninguén) ocórrenseme en cal
quer caso, ao calor 'da tarefa· de 
comentar un libro que situa o 

conceito de hexémQhja no cen
tro do plantexamento. El. como 
se sabe, veu a lúz nomeada-

\ . mente através da obra Grams
ciana -de cuxa marte, por cer
to, cumpfüonse recentemente 
cincuenta anos- e sinala a po
sibilidade tanto de pensar as 
transformacións sociais en ter
mos graduais como de descobrir 
a releváncia fundamental das 
construcións sociais de sentida· 
que os distintos suxeitos políti- _ 
cos producen. Non obstante ese · 
textd1 l subscrito por Ernesto La
clau e Chantal Mouffe non cons
titue, nen moito menos, mera
mente unha eséxese das -posibi-

. lidades dese conceito na- cons-. 
'trución dunha posibel teoría po
lítica aínda por' facer: o intento 
é moitísimo máis ambicioso e 
consiste en plantexar · únha 
"nova política para a esquerda, 
fundada no pi:oxecto punha ra- · 
dicalización da demcracia". 

E para isto, naturalmente ,' os 
autores suxiren a necesidade de 
inaugura¡ unha análise da regli
dade social posmarxiana, de 
"subsistir a tradición marxista" 
para dar resposta ás esixéncias 
do tempo presente. O ponto de- · 
cisivo des9 impugnación radica 
para eles ·na afirmación da idea 
de que non existe un sentido da 
história intelixíbel á marxe de si 
mesma (e menos unicamente 
para a clase privilexiada e a sua 
conciéncia- partido), de que haf 
que renunciar "a toda prerroga
tiva epistemolóxica fundada na 
presunta posición ontoloxica
mente -privilexiada dunha clase 
universal" 

Ou di to de outro xeito: que 
non hai un fundamento da his
tória , que esta non ten un signi
ficado transcendental dado de 
antemán, e que ao contrário, ela 
é un terreo de dispersión e inde
terminación onde os suxeitos se 
constituen e se disolven através 
das "xogadas de linguaxe" que 
Wittgensteinamente realicen ou 
da Herrnenáutica da sua histori
cidade que Heideggerianamen
te construan. Trátase, portante, 
de atribuirlle á linguaxe a cen
tralidade en áreas cada vez 
máis amplas das · relacións so
ciais, como reclaman ·as máis 
interesantes filosofías contem
poráneas e de importar esas 
an~lises para o interior dunha 
teoría política -de esquerdas 
comprometida co obxectivo 
dunha "democrácia radicaliza
da, libertária e plurq.l". Todo· un 
suxestivo programa, en definiti
va, t¡ue a quen lle interese a po
lítica responsabelmente · -se 
hai alguén asi entre nós-.:. faría 
ben en non ignorar. p . 

-(t)Hegemonia y estrategia so
cialista. Hacia una radicalización 
de la democracia. Ernesto Laclau, 
Chantal Mouffe . S. XXI de Ed. Madrid. 
1987. 

ANTÓN BAAMONDE 

Alexandre Bóveda 

Presenga de 
Bóveda 

Eduardo Gutíerrez é o responsá
bel da edü;om de um grupo . de 
textos de Alexandre Bóveda0 l 

precedidos de umhá introdu-
9om do aut9r de A li~goa é o 
noso escudo e que conjunta
mente foram premiados no seu 

· dia no concurso de ensaio · orga
nizado pala associa9orn ·cultural 
A. Bóveda de A Corunha, e em 
que actuaram de júri Barreiro 
F_e~nández, Beiras Torrado, Car
valho Calero, García Negro e Pil-
hado Mayor. . · 

Em 1986 a associagom cultu
ral cumprla dez anos e celebra
va-se o cinquenta aniversárj.o do 
assassínio de quem fora secre
tário do Partido Galeguista. - O 
carácter p·redominantemente 

. político da figura de Bóveda 
nom o fazia merecedor d~ nen
gurnha homenage de parte das 
instituc;ons oficiais que já fixe
ram de avoñdo, o dia da vinda 
·dos restos m.ortais de Castelao 
a Galiza, por que este país per
der notícia certa da sua recente -
história. 

O facto de nom ter sido BóvB
da um literato oú um artista 
plástico contribuiu para o menor 
conhedmento ·que a sociedade 
galega no se conjunto tinha da 
figura de Bóyeda. 

O trabalho de Gutierrez, para 
já, permite a leitwa de uns tex
tos. difíceis de achár, cheios de 
urnha frescura e de urnha "ac
tÚalidade" que os fam tremen
da.¡nente atractivos. Late' neles, 
por acima de qualquer -luzimen
to persoal, ~umha responsáve1· 

o 
~ o· 
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preocupagom e entrega a causa 
pública. O seu · compromisso 
com um partido concreto, em 
que pretendeu sernpre unir, 
nom !he impede actuar e pensar 
desde umha olhada mais gran
de, ·mais globalizado~a. Didácti-

. co e pragmático, Bóveda fai .fin
. capé constantemente na dialéc

tica na9om-Estado nomeada
mente para demonstrar que este 
é um inimigo para aquela. E 
nóm por acasso, ou por defini
góm atemporal, m~s por estar· 
constituido no irreconhecimen
to dos direitos reais qu~ a Gali
za como nagom lh.e córrepon
diam, e ainda poderíamos 
acrescentar que lhe correspon
dem. E Bóveda explica e fai 
ideolog·ia- baseando-se em fac
tos · concretos , em problemas 
·tangíveis que qualquer contem
poráneo seu podía entender per
feitamente. 

O discurso de BóvBda, embo- · 
ra poda ser criticado, tern todos 
os ingredientes do ,discurso da 
dignidade em que o ser importa 
mais do que o ter, e em que o 
meu tem sido ré-empragado 
polo nosso, polo de aquela Gali
za por quem deu urnhq vida. 
Bóveda parecía ter mui claro 

· que s9m os processos económi
cos os que desenham a realida· 
de política. social e mesmo cul
tural de um país. Mas nom ficou 
nessa constatagom que hoje pa
rece evidente . Bóveda denuncia 
um ,sistema eleitoral excluirite. 
Lendo a Bóveda norn podemos 
. evitar imaginá-lo na Galiza ac
tual criticando a fórmula concre-
ta de adessom as comunida9es 
europeias ou as hlJmilhac;ons 
que em materi¡:i idiomática esta
mos padecendo, por certo nom 
apenas do governo central, mas 
de todo o Estado, é dizer, tam
bém da autonomía galega. Em 
nom poucas ocasions, Iendo a 
Bóveda lemas a Castelao porque 
em muitos pontos os seus di~
cursos confundem-se , entrela
garn-se e complementam-se. 
Como extranha tarnbém a sua 
concegom da cultura e dos mo
virnentos cívicos em geral como 
segmentos de umha prática po
lítica geral e global que contri- , 
buir para o que el denominava 
a reconstru9orn nacional da Ga
liza . Enfrentado ao mito doma
dridisÍno, enfrentado ao discur
so regionalista e foldorizante, 
enfrentado a miséria, enfrenta
do ao bilingüismo, 13óveda, o 
político, creu no futuro de este 
país ao que aportou a 9ua vida 
e a sua marte. É portanto neces
sário que a palavra de Bóveda 
entre neste país, . que entre no 
parlarnent-inho de Fonseoa em 
que a -sua valentía e dignidade 
contrastariam talhantemente.. 
com a mediocridade e a falssi
dade que parecem. predonimai 
entre quem hoje fai política na 
Galiza D 

1. Gutierrez. Eduardo. Alexaitdre Bó
veda en A NOSA TERRA. 

A. Bóveda, col. ensaio nº 2, A Co
runha, Fevreiro , 1988. 

HENRIQUE RABUNHAL 

!!tl111111B!i111~1\%1i 
Polos espagos 
intergáláctic-os 

Todos os meio-dias as . 13,40 h. 
sustituindo ao popular MAG
NUN esta-se emitindo a série de 
aventuras Buck Rogers. O· in- · 
fát.igáve1 capitam Buck Rogers é . 
unha · conhecida persona ge de 
cornic, que luita ccin os maos 
que moran nos recunchos mais 
apartados do universo no século 
XXV 

O protagonista é um home 
(Pasa á páxina seguinte) · 

J' 
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simples ainda que com-recursos 
abando para enfrentqr-se a todo 
tipo de perigosas situa9ons. A 
série traslada case literalmente 
o comic ao ecrá sem pretenson 
científica algumha, pá.sseándo
nos en cada episódio polás máis 
apartadas galáxias com sigleza 
pasmosa; é um produto já algo 
envelhec1do e com _escasos 
efectos especiais para os aman
tes do genero, mas a todos 
aqueles que nom tenham pre
tensons críticas, logra entreté-, 
los , resultando .engaioladora es
pecialmente para os nenas e- os 
adultos que ainda conservem o · 
seu espirito de iqfantes. Tem a 
série umha forte carga sexista, · 
Buck Rogers é um demin.ador 
de fémias, "epata" en todos os 
episódios já a algumha malvada, 
já a algumha boa moza um tan
to perdida, é um home sen pa
relha fixa que pica por todos os 
lados, ainda que seja . o único 
home para a sua Dulci.nea, a co
ronel 'vilma. Buck Rogers é 
umha espécie de Ouixote que 
nunca confundirá un rrioinho 
com umha nave espacial mas 
que defazerá todo tipo de "en
tuertos" que ·se prantegern no 
basto universo, e até as vezes 
fara dele . O seu Sancho Panza, 
Twíky, é -um robot anano pro
fundamente humano cheio de 
sabedoria nada maliciosa ainda 
que as vezes esconde baixo a 

· sua cara a um deus bifronte, 0 

supercomputador com o que · 
está em ·cantata. Twf\<y guia e 
é guiada· polo capitám no que 
sente urnha total confianza e do 
que !he reloze o orgulho. 

As 19.30 h. ternos outra série 
que nos mergulha no universo, 
O Doutor Who um ~uper-ser vin
qo de outra galaxia com a sua · 
e'strambóti ca nau-espa cial-tern
poral para asegurar a supervi
vencia da terra . ante ·s:ituagons 
incríveis en calquer lugar no es
pa90 e no tempo que-o precise . 
Este é um ser que ainda que de 
aspecto ·masculino resulta ase~ 
xuado e que é todo um. contras~ 
te com o anterior. Na série hai 
toda umha complicada mitolo
gía e urnha linguage de preten
sons científiéas que resultam 
engaioladores para os amantes 
do genero, e uns' bons tan bons 
que nom podiám menos que 
deixar prendidos aos cativos. A 
série é filha do esptrito dos anos 
setenta e de grandes cria9ons 
imaginativas como as do autor 
de "O Senhor dos Aneis" ou "O 
Silmarillon" cheias de comprli
cadíssin;ias gen.ealogias. Seguro 
que mais' dum leitor passa-o 
"bomba" olhando-as; nom é? O 

C.B.A. 

Pedro Q_uirpga 
Marcos 
(Monforte, 
21-VI-.1877 I Lugo, 1941) 

Director de Banda e Composi
tor . O catro de Abril de 1983 in
gresa corno educando de músi
ca no Reximento de Infantería . 
de Valladolid, naquela praza se
gÚiría progresando _ na carreira 
de músico militar e voltando 
anualmente a Monforte palas 
vacacións . No 1902, o prirneir_o 
de Setembro, pasa como músico 

·de primeira .ao batallón "Caza
dores de Llerefla" en Alcalá de 
Henares . O 31. · de Agqsto de 
1905 toma destino na Infanteria 
de Zé;lmora O 28 de Maio de 
1910 gaña as oposicións a Músi
co Maior en Melilla. O 16 de 
Abril de 1911 ·atén destino ·en 
Pamplona. No Con.sérvatório 
Municipal daquela cidade obtén 
ós diplomas de Clarinete e de 
Piano. pasa a destino en Mel;i.lla 
en Outubro do 1914, tendo sido 
clasificado como Músico Maior 
de 3ª clase. 

A princípios de Febreiro de 
1915 incorpórase ao Reximento 
"Isabel la Católica" de A Coru
ña, alí terá como aluno e músico 
a Manuel Fernández , que máis 
tarde será o seu xenro. Coa sua 
Banda adquire grande popula
ridde, viaxarn;io a actuar nas 
festas de San .froilán (Lugo), 
Santiago, Carballo, O Barco, Be
tanzos, Ponferrada, etc. Tamén 
participa en diversos certarnes · 
como facia por aquelas datas 
Gregório Baudot coa sua Banda 
do Ferro! . A primeiros de Agos
to de 1921 pasa a Ourense, en 
Maio do 1924 a Lugo, en Abril 
de 1932 é destinado a Lugo, ci
dade onde se retira no 1937. 

Non coñecémos a música de 
Ouiroga MarcÓs , que de seguro 

· pasaría á casa do seu xenro, for
mando parte do . seu arquivo 
hoxe nun domicilio familiar da 
Coruña. O seu labor ~orno direc
tor é de estudo irnprescindíbel 
para o estudo, dos procesos di
námicos na música popular da 
época primoriyerista na G_aliza: 

A sua figura está perfeitamente 
esquecida na Galiza. O 

Bibliografia: 
: M' Antonia Viigili: "La música en VaJJa
dolid en el siglo XX" 

Manuel Fernández 
Amor 
(Riliadeo, 24-IX-1896 I A 
Coruña, 3-IV-1978) · 

Compositor e Director de Coros. 
Iniciouse na música co director 
de Banda da sua vila natal: Bal
domero Latorre , nesa agrupa
ción · será saxofonista desde 
1910. No 1914 ingresa como 
educando na Músíca do Rexi
mento "Isabel la Católica" de A 
Coruña, senda o seu mestre Pe
dro Ouiroga Marcos con cuxa fi
na Amália · cas.a@ moitos anos 
.despois. Nesa Banda permane
cerá até 1926, ano no que con-

TINOVIZ 

segue unha beca do Concello da 
Coruña para estudar un ano en 
Madrid. De regreso á Galiza é 
nomeado director da banda "La 
Lira" de Ribadavia, pasando no 
1928 á Banda de Betanzos. No 
1930 gaña as oposicións a Músi
co Maior e consegue destino en 
Cáceres , onde tarnén dirixe a 
Masa.· Coral Cácereña; lago dun 
ano pasa' a situación de disponí
bel forzoso e vol ta á Coruña ; de 
volta ao exército ten breves des
tinos en E:;;tella e Oyiedo. Tras 
de vários probJemas durante a 
Guerra Civil, obtén no 1943 a in
validez na rnilícia por motivos 
psiquiátric:os. . 

Moito máis importante que a 
sua vida militar é o seu labor 
como director de coros . Cando 
no 1916 se funda o Coro Galega 
"Cantigas da Terra" na Coruña, 
Fernández Amor é nomeado 
gaiteiro do mesmo, e pouco 
'despois será nomeado o direc-

Edicións Xerais de Galicia 
Novidades Primavera SS 

NOVELA/NARRATIVA 
Cat(o novelas sentimentais, 
de Ramiro .Fonte 
O misterio do .barco perdido, 
de Carlos G. Reigosa 

CLÁSICOS GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóvoa 
(Edición de Valentín Arias; 
prólogo de X.L. Méndez Ferrín) 

POESÍA 
Pasa un·segredo, 
de Ramiro Fonie 

.TEATRO , ~· . . - . . ·, .. 

.os libros do·-~ntro .Diámáticó Galego· 
·xogos de damas, · 
de Anxo R. BalJesteros. · 

Colección XABARÍN 
O gran Meaulnes 
de Alain-Fournier· 
(Traducción de Camino Noia) 

S.erie MITOLOXÍAS 
Reís, deuses e espíritos da 
mitoloxía africana, 
de Jan Knappert. 
(Traducción de M. fylonteagudo e 
Gudrun Pestke) 

ANTROPOLOXÍA 
La medicina .mágica 
(HÍpócrates), 
de Xosé R .. Mariño Ferro 

XERAIS UNJVERSIT ARIA 
A méntalidadé xusticieira 

, · ." d~s irmánc!iños, · 
de Carlos Barros 

tor. Cando volta á Coruña no 
1931 toma ·a . direcCión de ''El 
Eco", leyando nesa coral un im
portante labor cénico no ~ido da 
zarzuelá e da opéreta. :Dogo de 
·1944 toma a dirección de "Follas 
Novas", que se converte en Co
ral Polifónica e ,.. con ela seguira 
até 1955. 

Como compositor ten espe
cial importáncla a suite orques
tral "Lembranzas da Festa" que 
se estrea no Teatro Rosalia de 
Castro de A Coruña o 12 de 

-Maio de 1926, pola Orquestra 
Sinfónica de Madrid sob a di
rección de Enrique Fernández 
Abós. O resto da: sua produción 
sinfónica "Estampas briganti
nas" (1946); "Suite bergantiñá" 

. (1956) e "A Virxe do Cristal" non 
foi estreado , o mesmo que as 
zarzuelas "A ialma do agro", so
bre libro de Manuel Masdías, "A 
esquecida", con libro ci.e Xosé 
Iglesias Roura" e "A festa da 
malla", sobre libro de Antón Vi
lar Ponte. Si se estreou a obra 
sinfónico-vocal "Cadro sinfóni
co", con texto de A. Vtlar Ponte. 
É tarnén autor dunha numerosa 
obra para banda, coro e can
cións das que dá detalle Carte
lle. Esta música. tras da marte 
da sua viúva, custódiase nun ar
quivo familiar na Coruña. 

Lago da voda con Amália 
Quiroga vai residlI en Sacia, se 
ben viaxa á Coruña para ensaiar 
con Follas Novas e nesa cidade 
se instala en 1967. No 1967 in
gresa na Académia Provincial 
de Belas Artes da Coruña. 

A sua obra ainda carece dun 
estudo monográfico sobre este 
autor ,. de rnoita importáncia no 
eido da música popular galega; 
o seu compromiso coa Terra foi 
indubidábel, ainda lago do seu · 
ingreso na Falange tras da sua 
voda con Arnália Ouiroga Carre
ña . Uriha importante colección 
iconográfica e documental so
bre el consérvase no Arquivo 
Municipal de Betanzos. O 

Bibliografia: 
Ramiro Cartelle Alvarez · Femández 
Amor, Manuel. En Gran Enc1cloped1a Ga
llega. Vol. 12. G116n, 1980. Julw Cuns 
Lousa · La Banda Mumc1pal de Betanzos 
en el siglo XX En "Anuario Bngantmo" 

- n' 9 Betanzos. 1986. 

XOAN M. CARREIRA 

.A MENTALJDAOI' 
XUSTICIEIRA . 

Dos IRM ANDIÑOS 
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• Xomadas de 
Norm alización no 
E ns in o 

A asociación pedagóx:ica Nova 
Escola Galega ten , como un dos 
obxectivos fu ndacionais, a ga le
guización lingüística e curricula r 
do sistema educativo de Galicia . 

Para a consecución deste ob
xectivo, vímo-la necesidade de 
organizarmos unhas Xornadas 
nas que se profundizase en: 
-0 coñecimento dos mode

los que se están aplicando nas 
outras comunidades lingüísticas 
do Estaao (País Basco e éatalu -
ña) 

-As bases sociolingüísticas 
nas que se sust1mtan as valora
cións que $Obre a lingua se ve
ñen facendo na nosa cidade. 

-Os obxectivo e as perspeé
tivas que os poderes públicos te-. 
ñen trazados neste sentido. 

-As alternativas e os mode
los que presentan as diferentes 
forzas politlcas e smdicais a este 
respecto 

Con toda esta información e 
co debate consegumte, os aso
ciados/as elaboraremos un do
cumento fmal no que se defim
rán as liñas básicas de galegu1-
zac1ón do ensmo ás que se fai 
referencia ma1s amba 

SABADO, 23 

10 30 horas - Mesa redonda 
sobre a sittJación das linguas no 
tocante ó ensmo no País Basco 
e en Cataluña, para o que inter· 
vírán persoas destas dúas comu
nidades, asi coma · un sociolin
gwsta galega . 

12 30 horas .- Información so
bre os plans da Adrmnistración 
galega neste eido. Solicitase a 
mtervención do Conselleiro de 
Educación , do Duector Xeral de 
PoLitica Llngwst1ca e do Inspec
tor Xeral 

16.30 horas.- Intervención 
dos representantes de Euskadi e 
Cataluña sobre a relación desas 
comurudades coa Admmistra
ción Central en materia lingilis
tJca. 

17.30 horas.- Mesa redonda 
na que intervírán, para expoñe
ren as súas opcións, represen
tantes dos partidos políticos, 
centréris sindicais e da Mesa 
pala Normalización Lingüística. 

DOMJNGO, 24 

11 00 horas - Reflexión e deba
te dos membros de Nova Escala 
Galega cara á elaboración das 11-
ñas básicas do documento. 

PUBLICACIONS 

• Otero Pedrayo ou a 
Paixón da terra. 

A Asociación Sócio-Pedagóx1ca 
Galega (AS-PG), sempre preocu- . 
pacta pola renovación pedagóXJ> 
ca e a galegu1zac16n do ensíno, 
quere aproveitar o feíto de que 
o 1988 sexa o Ano Otenano e 
conmbuu co seu esforzo a que 
a povoac16n galega enxeral e a 
escolar en particular coñezan 
m:iis profundamente a figura de 
D. Ramón Ot.ero Pedrayo Oui
zéris poucos medios mellores que 
a imaxe para acadar o obxect1vo 

• · ill Xomadas, de 
Escala Rural 
7-8 Maio 1988 
Pazo de 
Mariñan 

Analisada a situac ión actual da 
Escola Rural , ·que calificamos 
como escola sen . futuro , incapaz 
de preparar persoas que aporten 
a sua intelixncia criativa ás ne
cesidades desta época; propo
mos unha alternativa · social e 
educativa baseada na zonaliza~ 
ción e comárcalización cara a 
unha educación integral. Consi
deramos a nasa proposta como 
unha contrapartida ó actual sis
tema educativo baseado en con
ceptos de despersonalización, 
masificación, desverrcellamento 
do médio, e de contidos desa
xustados á evolución psico-bio
lóx:ica e ambiental do neno. 

PROGRAMA 

SÁBADO DIA 7 : 

-10 h . Presentación das Xor
nadas 

-10.30 h Experiencias (Cata
luña e CastI!la-León) . · 

-12 h . Descanso. 
-12.30 h. Experiencias (Con-

tinuación)-
-14.30 h. Xantar. 
-16.30 : Charla· "A investiga-

ción na Escala" . Paco Olvera, 
membro do M.C.E.P . 

-19.30 h. Presentación de 
expenencias ou proxectos, reali
zados ou a realizar. por distintas 
entidades cara o desenvolvi
mento de xonas rurais (INEM, 
Concellos ... ). 

DOMÍNGO DIA 8 : 

-10 h. Charla: "Servicios So
ciais nas zonas rurais" . A cargo 
de Marco Marchioni. 

-12 h . Lectura das conclu
sións. Lectura de comunica
cións (Administración , Sindica
tos, partidos, asociacións, con-
cellos ... ). · 
~ 13.30 h . Clausura. 
O domingo ás 16 horas conti

nuarase nunha sesión de traba
llo sobre E.R. e Reforma Educati
va. Este deba te é aberto a tódo
los participantes nas Xomadas 
interesados neste tema. 

O sábado pola mañá as "Expe
nencias" traballaranse en dous 
grupos : Iniciación e profundiza
ción. 

Inscripción : 
Enviar unha nota co nome es

pecilicando o curso, iniciación 

que nós propoñemos. Para iso 
contarnos coa colaboura inesti
mábel e xenerosa dunha entida
de mumc1pal con xa abondosas 
1mciat1vas culturais ao sue car
go; o Concello de Fene e o seu 
Taller de Video. 

Cremas que o traballo está 
presentado de forrria suficiente
mente pedagóxica como para 
que poida ser u tilizado como 
material didáctico nas aulas dos 
últimos cursos do E.X.E. -e n?s 
de B.U.P. e F.P . Para poder sa
carlle un maior rendimento en
viaremos con cada cópia unha 

Para incluir inforrna
cíóns na AXENDA cha
m e ao te léfono 
(986) 43 38 86 

ou profundización, ó seguinte 
enderezo. 

N.E .G. (ill Xornadas de E.R) · 
Ron da de Nelle, 108-11 Esq. -

15005 A Coruña. -

A cuota de asociados é de 
1.500 pts. - Npn asociados 
2.000 pts. 
. Ingreso na conta 125~3/0 
da Caixa de Aforros Central 
ge A Coruñ a . · 

• Ciclo .. -Sábados de 
Furabolos" .1988 

Por segundo ano consecutivo, o 
Departamento de Cultura, De
porte , Ensino e Mocidade , ven 
de organizar o ciclo dos Sábados 
de Furabolos~ 

Esta é unha iniciativa da 
Agrupación de Tiriteiros Gale
gas que persigue extender entre 
os nosos rapaces, sobre todo en
tre os máis cativos, a inquedan-

. za polo teatro de títeres e mario
netas, incluíndo as i mesmo es
pectáculos de animación parala
teral como pasarúas. caravanas 
de títeres ." cursiños de bonecos , 
marionetas, cabezudos , etc . 

Gravarase un video· coas acti
vidades realizadas no noso Con
cello . Hai que salientar que o 
ano pasado o ciclo despertou 
gran interese nos nasos cativos, 
que asistiron ás distintans fun
cións que se realizaron nos Cole
Y.ios e comentar asirnesmo que 
estas áctividades son realizadas 
fóra, do horario escolar, para fo
mentar a asistencia voJuntaria 
dos rapaces ós espectaculos . 

CALENDÁRIO 

Sábado 23 de Abril, Coléxio P. 
Ouintela ; Sábado 30 de Abril , 
Coléxio P Reibón ; Sábado 7 de . 
Maio, Coléxio P. Seara ; Sábado 
14 de Maio, Coléxio P. Abelen
do; Sábado 14 de Maio, .éolex:io 
P. Domério; Sábado 28 de Mério, 
Coléxio P. Tirán. 

Participan tamén na organiza
ción destas actividades as 

ficha didáctica que sérva de 
guia para aprofundizar nos di
versos aspectos do guión. 

Estamos seguros, ademáis, d e 
que se trata d e un material va~ 
lioso no eido da animación só
cio-culturál : Asociación cultu 
rais, Ateneos . Cineclubes, Con
cellos, Sociedades Galegas na 
emigración , e tc . 

A comercialización fara-se a 
un précio de 6.000 pts . cópia en 
calquera dos sisteII}aS: VHS e 
Beta. 

Fich a Técnica: 
-Guión : · Francisco Salinas 

APAS dos distintos colex:ios do 
Concello. 

• III Certarne de 
poesia "Domingo 
António de 
Andrade" 

A Asociación Cultural "Domingo 
Antónirl Andrade" de Cee (A Ccr
ruña). ven de convocar a terceira 
edición do Certame de Poesía 
que leva o seu nome, dacordo 
coas bases que se relacionan. · 

- Podérán concorrer poetas 
de calquera nacionalidade con 
orixionais en língua galt:~ga. 

- O xuri repeitará a normati
va empregada no seu labor polo 

·autor/a. · 
-O poema (ou poemas) terá 

liberdade _ de extensión , métrica 
e rima. 

-Os orixinais remitirans-e por 
triplicac}o e baixo plica en sobre 
pechado adxunto, onde se sina
larán nome, enderezo e idade, a: 

A. C. DOMINGO ANTONIO 
DE ANDRADE 

Apartado de ·c orreos, nº 62: 
15270 - CEE (A Coruña). . 

A data límite de admisión de 
orixinais cairá no 14 de maio, 
sábado. 

-Outorgarase un único pré
mio de 15.000 pesetas e, no seu 
caso, accésit se polo xurado fose 
estimado comenente . 

- O fallo darase a coüecer a 
meio da prensa duÍante o mes 
das "Letras Galega: 

• Curso sobre as 
comunidades 
europeas 

Do 26 de Abril ao 9 de Xuño na 
sedy do Banco de Bilbao (R/Gar
cia Barbón, 2 - Vigo) celebrara
se, nas tardes de Martes e Xo
ves, o I Curso sobre as comuni
dades europeas , impartido polo 
Ministério de Asuntos Exterio
res e urga.Ilizado polo Coléxio de 
Econornists de Pontevedra. Pó
dese obter máis inforrÍiación no 
teléfono (986) 22 22 12. 

• Curso de 
Monicreques 

Curso de Iniciación á criación de 
monicreques na Asociación Cul
tural de Vigo a cargo de Feman
do Femándes, profisional de am
pla experiéncia e actividades de . 
plástica para-teatral. Os Mérco
res e Xoves de 8 a 9,30 . .Dura
ción aproximada 20 horas. Telé
fono de inscripcións 22 27 B7 de 
8 en diante. -

Portugal (membro da AS-PG) 
~Producción : Taller de Video 

Municipal do Concello de Fene. 
- Dirección e Realización : 

Manuel Caldevilla. 
-Coordena e prornove:· Aso

d ación Sócio-Pedagóxica Gale-
ga (AS-PG) . . 

-Colabora : Concello de Fene. 
-Son: Rádio Fene. · 
Sistema: VHS, Beta, U-Matic . 
Duración : 25 minutos. 

PEDIDOS: 
Concello de Fene. Casa do 

Concello - 15500 (A Coruña). 
Tlfs.: 34 03 66 ~ 34 03 16 . 

·TATE 
Horizontais: 1-Anel. Desexar afervoadamente. 2-Mil. Nome familiar 
femenino. Un. 3-Símbolo do americio. Foito do" pexegueiro. tJi:i. 4-Pe
dra fina . Adverbio de lugar. 5-lndividuo dos arácnidos . Nome de nú
mero. 6-Tenda. No teatro, planta baixa. 7-Asideiro. Procuralo cumpri
mento dunha obriga 8-Mensaxeiro. Con.xunción. 9-A prirneira. Saba
ñóns. Consoante. 10-Lugares destinados a camiñar ociosamente. De-
mostrativo. -

Verticais: .1-Dona. Adverbio de lugar. Partido político estatal. 2-Con
soante. A que retrasa o pago dunha débeda. Vaca). 3-Artigo, plural. 
Aves pequena. 4-Recolla. Lal;:>re . 5-Froito seco. Xato . 6. Forte. Paxaros 
carpinteiros. 7-Nome de Jetra . Calcañar. 8-Femia do -lagarto. Pronome 
átono. 9-Artigo. Alfareiro. Forma do plural . 10-Celel;>ra . Peza do esque
leto. Antigo bisonte europeo . 

SOLUCIÓN S AO ANTERIOR: 1.- Castrexos. 2.-Miño. A. Acio. 3. 
E. O. Ata. O. U 4.- Sa . Agora. Or. 5.- Ulido. Anove. 6.- Raían. Donón. 
7. - An . Niños. Ss. 8.- O. L. Aos. C. A. 9.- Odio. P. neón. 11.- Asoballas 

ANUNCIOS DE BALDE 

Atenc;om Corupha, comarca e arre
dores: Tenciona-se formar un gru
po de 10 ou 15 pessoas para impar
tir aulas de Galega (reintegrado). 
Prec;os muito interesantes. Cha
mardes de noite ao telefone (981) · 
24 9~ 40. 

A todos aqueles que servíron no 
Isabel a Católica da quinta 
do 52 na Coruña. O cabo Cou
to, daquela- época . convócaos a 
facer unha xuntanza de irm¡m
dade . Todos aqueles que lern
bredes aquela época e queirades 
xuntarvos un dia a.vonvír , pode
des parvos en contacto comigo . 
O meu enderezo é : Xosé Lois 
Veiga Cauto, Rua Mallorca 7 , S/ 
Atico. 43001 TARRAGONA. 
Tlfno. 21 47 67 . 

.A soeiedade ecoloxista ERV A e 
a Asociación para a Defensa 
Ecolóxica da Galiza (AD.EGA) 
están levando adiante unha ini
ciativa cultural, ecolóxica e· pe
dagóxica con5istente na cons
trución dun Arboreto Munici
pal que veña a mellorar a situa
ción actual de degradación do 
Parque de Castrelos en Vigo. 

Actualmente estase divulgan
do esta iniciativa entre todo tipo 
de sociedades do concello. Ain
da que se canta xa con adesións 
para este proxecto, topdas aque
las persoas ou asociacións · que 
desexen apoiar ou aportar ideas 
para a construción 'do Arboreto 
Municipal, pregárnoslle que nos 
escreban a : · 
ADEGA-Vigo Apartado 920 -
36208 VIGO 

A.N.T. RECOMENDA 

DISCOS· 

Ruben Blades O ültimo traballo deste panameño afincado en Nova 
Jorque é unha sorpresa por vários motivos . Dunha banda ser o seu 
prirneiro disco en in glés e despois a lista de cqlaboradores en letras e 

. músicas : Lou Reed, Elvis Costello ou Carlos Rios, entre outros. Rubén 
Blades, autor de cancións como "Pedro Navaja" ou "Ligia Elena" ten 
unha ampla discografía · coa Fania AJJ Stars e co seu grupo "Seis del 
Solar", · e é quen de combinar as letras de rnaior contido político ("De
saparecidqs" ou "El Padre António y el. monaguillo Andrés") coas mú
sicas máis innovadoras no panorama da Salsa con pegadas de rock, 
reggae. .. Neste disco recén aparecido abre con "The Hit" o paso a 10 
cancións sen ·desperdicio nas que fala da vida cotidiana das ruas dos 
bárrios latinos d.e N.Y., do SIDA, do Salvador , da soedade.e a neurose 
("Letters to Vatican ") completando un disco sen fendas que paga a 
pena escoitar. lnclue as letras en ingles e versión do próprio Blades 
ao _castellano. O 

Mitel;lltalBCelll1IeW~!iii•IMellld1l.lel1IeJl·l------
oUE O CONSIGAMOS DEPENDE DE TI 

·Se queres que a loita contra 
a marxinación da.· idioma ·e a 
sua defensa cobre unha nova 
dimensión, danos o teu apoio 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN . 

APELIDOS ··· ······- ····--- -· ······ ·--··- ···· ··· ·---····· ·· ································ 
NOME ............. ........... .... ....... .......... .. .... .. .... .. ::. ... .... .... ... ... ...... ... . 

Meu.s señores: 

Solicito de vostedes que, até novo aviso, fagan efecti
va á contacte. número 10.297-4 .da Mesa polo Normali
zación Lingüística (O.fic. principal da Caixa d.e Gcilicia) 
en Santiago, con cargo áa miña canta corrente/ l ibreta 
de aforras (l l, os recibos que no meu nome lles apr:esente 
Merc~des Es.piño Amil, polo cantidade de 1.000 pesetas 
anuais. 

económico · 

,, 
- 1 

·Remitir, un ha vez cuberfo, a: . , 

MESA POLA NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍST1CA 

APARTADO DE CORREOS 247 
SANTÍAGO DE COMPOSTELA 

ENDEREZO (Rua/Praza) ......... .. ........ .......... .. ........................ . 
LOCALI DADE ............ : .......... ............... : ....................... · ............ . 
OTO: POSTAL:·--- ······ ·- -··· ···· ···TFNO.: .. _. :: ................... ......... .. 
PROFESIÓN _ ... .............. ............. .. ........ . ." ............................. .... .. 

·.CENTRO DE TRABALLO .... ............. ........................... .. .. ........ . 

DOMICILIACIÓN BANCÁRIA 
Saúda-os atte.~ Si natura do Titula r 

............ : .......... a, ........... .. .. de ..... ... ......................... do ................. . 

~~ ~~·~:~1ª ·~-~~-(-~.: ~- ::: :·:: ::: : : : : :: : : : : : : : : ~:: ::.:::: :: : :: : : : : : : : : :: : : : : :: : : :: : : : : :: : :: : :: : : :~: 
Canta Corrente/Libreta de Aforro(l) ................. : ..... .. : ........ . 
Titular ....................................................................................... . (1) Táche-se o que non proceda 
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IDEAs ( , . TRES EN RAIA -

CRÓNICAS DE AMÉRIKA: 
o ·coRAZÓN ADORMENTADO. 
~ELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO / 

/ ' N o corazón d~ cada am~ricano hai . / ·• 
unha arda que dormita". Ven-me a . / . · ·>. 

memória a frase da América de í 

• · cal -ataques a laboratórios onde ator
mentan animais para investigazón,· boicot 
a experimentos de enxeñaria . xenética
semellarian baixo todo conceito horrores 
terroristas ·para os ollos do americano 
meio se non estivesen t~oricamente enca
miñadas a liberar os animais das tiránicas 
gadoupas dunha ciéncia cruel que mata 
ratos e coellos só para descobrir remédios 
as doenzas dos homes. o próprio nome 
de Eárth First indica: primeiro a terra, de-

Baudrillard ollando, en calquer cadea i , 
idéntica da televisión norte-americana, un - ¡-e · 
programa de. animais, féras, bichiños, a 1 

• 

natureza, as far.zas bondadosas e melí
fluas que conforman o planeta, The Ma
king of a Continent, a Formazón dun Con
tinente. No corazón de cada norte-ameri
cano meio dormita· unha pequena arda de 
Walt Disney, ácobexada quente no interior 
dun peito sempre disposto a acoller a un 
refuxiado pequenino de países que alcu
man comunistas. Unha ardiña, un vietna-

, IT)ita. Un coello, un marielito que foxe es
pantado da igualdade cubana e promove 
un motin que 'baixo calisquer outras cir-

., . cunstándas o Departamento de ·.Estado 
norte-americano calificaria de te.rrorista. · 
Mas o neo.,.názi Servizo de lrnigrazón e 
Naturalizazón (INS) _:.a "migra", ·dedicada . 
fundamentalmente . a caza de refuxiados 
ilegais e as "razzias" de hispánicos bara
tos como portugüeses en Ourense-, con 
o, seu grande corazón neg'ócia con delin
cuentes c.omuns que mantiveron ao páís 
durante dias como retén dos meios de co-

. r:nún_icazón. Mentres,· pala porta dé atrás, 
o mesmo INS repatria a sal'lladóreños a 
sua marte segura, mantén unha lista ·de 
ma·is de dous m.illons de extr:anxeiros a 
quen lles está vet~do entrar no país por 
razóns políticas, denega arbitrariamente 
visados de turista e impón a prava de an
ticorp9s do SIDA para toda persoa allea 
-para todo monstrouso alíen- que de
se'¡<e obter a residéncia legal, · por mor de 
purificar social e bioloxicamente ainda 
mais a raza americana. 

Devo-lle a un aluno met..¡ o coñecer que, 
mentres o mundo civilizado se deleitava 
con as imaxes moles e agarimosas de 
Walt Disney, o seu próprio ·criador fritia-se 
os miolos con LSD, o alucinóxen'o ·mais 
poderoso do planeta. Cómo, se non baixo 
os efeito!? do ácido, poderia Disney dese
ñar Fantasia? Mentres, nesta beira direita 
do océáno absortos a tarde ante o cobiza
do televisor dunha tasca barullenta da 
avenida de Castrelos, a decifrar a máxia 

guiña adormentada: non a ·espertes, dei
xa-a dormir calma no fragor do desembar
co . . 

Neses anos de. Martin _Luther King, Gra
tefül Dead, fauces, martelos, e, sobretodo, 
Pato Dónald e Tio Gilito, un presidente hi
pócrita con nome de aeroporto desembar
cava irrisoriamente en Cuba, preparava ao 
mundo para Viet-nam, Granada, ·Nicará..: 
gua._ Naque les anos d~ ·ácido, Angel a. Da- . 
vis, Timothy Leary, Ken Kesey e os seus 
merry prankester ·(os alegres gamberros 
que muitos· tillos dá cómoda burguesia 
desexarian imposivelmente ser) ninguén · 
imaxinaba que unha futura raíñ'a Nancy 1 
haveria de ascender as sanguiñentas-es
cadas da Casa Branca par.a brandir con o 

_pois os seres humanos. Primeirb o meu 
gátiño caseiro, o meu cavalo póni, a miña 
cabuxa ou cur'richo (de todo hai no mundo 
dos animals domésticos made in USA), a 
vaca que non dá pasado polos tún'eis de 
concreto da autoestrada. Depois, os pá
rias da comunista Etiopia (a culpa da fame 
tén-na os marxistas), do Brasil, de Haiti. 
Primeiro, a Foxa_ Atlántica. Depois, afame 
suxa dos ciganos, a sumisión dos imigran
tes portugueses escravizados por empre
sários miserentos, a fraxilidade dos ,sub
empregados en estazóns de fedorenta ga
solina, a incerteza_das nais separadas que 
procuran servís ·empregos provisórios. No 
corazón de cada pacifista de hoxe hai 
uÍlha arda con espoleta montada. No co
razón de cada activista de ante hai un 
bést-seller, un manual barato de enoloxia, 
unha botella de vácuo cabernet sauvig- -
non onde boia unha lamentável nostálxia 
cle distúrbios, un patético abrazo de bol
boretas vermelhas oxidadas. 

apoio de douscentos millóns d_e mentes Cales son__os verdadeiros Estados Uni-
.rebrandecidas unha vi_gorosa éampaña dos de América? A América cha, especial, 
contra as drogas oaixo o cautivador slo- tristemente luminosa, sen h.istória nen 
gan _"Di' _simpl_.esmente .que NON!" Nes-tes fronteiras, de Baudrillard? Ou a idéntica 
anos de agora, de múltiples inmuñO-defi- América policial, obscura, vixilante,'\ car-
ciéncias adquiridas, · Madonnas, Boy ceária, da infame série televisiva? Alguns 
Georges e González Laxe?, hai un presi- duvidarán se pagava a pena repetir esa 
dente norte-americano con. siglas simétrí- resposta: que América e Amérika son 
cas de actriz que cando lle per_guntan se. unha, a mesma. Eu comprovo que cu01pre 
autorizara_ o desviamento de fundos da recordá-lo, porque América segue a ser o 
venda de armas a Irán para os verdadeiros · lmpério,· a Medusa ubicua que se e~tende 
terroristas ·da- igualdade nicaraguana, tran- . desde Los Angeles a Nova lorque até a 
quilamen.te admite: "non me lembro; esta- éapitpl de España,_ Barcelona. América é 
va sedado, baixo os efectos· dun calman- a metrópole contra a nasa vontade que, 
te"; Por qué, cando lle ofreceron o sedan- como saturno cibernético, engole as suas 
te, non d.iria Reagan simplesmenle que mais l~cidas filias e viola aos seus mello-
NON? Nó corazón de cada drogodepen- ,, res tillos para devolver a cada un ao cabo 
dente do Bronx, de West Oakland, de dos anos metamorfoseado en pensamen
Coia, de East L.A., hai unha ardilla aluci- · to irrecoñecível, en anómico intelectual re-
nada, hai un xoven pálido de cabelo curto gresado, en maniqui brando, oca, inane, 
e gabardina longa que mora a sombra sorrinte, maleável, quase transparente, no 

A PATACA 

MANUEL RIVAS 

A. xiña- será o tempo das pata
. cas novas. Coas patacas no
vas, permítaseme a confiden

cia, fai miña nai ricos guisos de do
mingo. Son pequenas patacas, case 
como olivas. Pero aquela pataca da 
que talaba o corresponsal de Coris
tanco era unha insólita pataca de 
catro quilos, un miragre da natureza. 
Nunca esquencerei aquela· pataca 
da primeira colleita do 7 4, aquela 
pataca qu_e nunca vin diante pero 
que se me aparece fielmente re
construida nas imaxes da niemória. 
Foi a miña primeira noticia da mesa 
dunha redacción. Tratábase dun 
despacho apenas lexible, unha co
pia de copias, pois aquel correspon
sal mandaba a mesma noticia a to
dos os diarios de Galicia. A copia 
que eu tiña nas mans debía ser das 
últimas. Con nervosismo, fun desci
frando aquel texto como quen des
broza un misterioso manuscrito en
contrado en ruinas medievais. Ali es
taba a historia da fenomenal pataca, 
a raiña das patacas. Paseime toda a 
noite ensimismado con aquel papel, 
baixo a supervisión atenta e severa
mente amable do meu vello padriño 
periodístico. Era unha proba de fogo 
para min, ou resolvía o asunto da 
pataca ou o meu creta como futuro 
xornalista viriase abaixo. 

- . 

·dos "dibujos", délS ardas de cores peludas 
de Walt Disney. Certo que as víamos en 
br-anco .e préto, mas asi se via todo nos 
E.U.A. naqueles tempos de revoltas civis 
en Alabama. Certo que as escoitávamos 
nunha língua allea, mas ¿non era a mesma 
que ainda nos invade a cotio de alén ·e 
aquén as fronteiras deste país arrebata
do? (Agora vemo-las en cores alemás, es
coítamo-las noutras palavras extranxeiras 
que chaman ó galega). Pésra todo, daque
la entendíamos. Entendíamos si: no cora
ión de cada marine loiro hai unha tartaru-

dunha aristoc;:rácia de garavata brancá, corazón ·do cal se engurruña tépido un 
dun funcionariado de fronteiras ou de cál- agarimoso animaliño, inocente, suave, de-

Naquel tempo ainda pasaban cau
sas no Vietnam, cobraba novos fol
gos a oposición ao franquismo en 
España e grandes reportaxes agar
daban que un intrépido reporteiro 
saira á rua. Pero eu estaba ali, baixo 
a luz moma dunha vella lámpara, pe
lexando cunha pataca de catro qui
los. Foi unha verdadeira loita do in
telecto contra a natureza rebelde. 
Pouco a pouco, a pataca, a noticia, 
tomou corpo. Reconstruin os perfís 
.da peza, mesmo fíxenme unha idea 
do seu captor, o anónimo labradór 
de Coristanco, que xa, posiblemen
te, nunca será protagonista dos xor
nais.' Cando rematei o relato, orgu-
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. quer miñisfro de barba do .~EU e peres- sarniado, baten·do a coliña maina como 
troika, e ese xoven fraco e pálido chega un folerpa de algodón celeste naquel lugar 
puntualmente das zonas mais avesias da exacto onde antano batía un músculo ver-
cidade para ofrecer un pó ciar.o, fugaz, ini- mello, duro, req1,.1eimaélo, bombeando in-
cialmente feliz, limpo como mbrte ardente fadigável sangue preto, sempre capaz de 

_palas veias. berrar e blasfemar vinganza e rendenzón 
Hai unha- -c)rg.anización, ou mais ben no infunde peito. · No corazón de cada 

unha rede informal de comandos, Earth americano (nos, todos) hai o longo cadá-
First! ("Primeiro a Terra"), a~ aczóns .da ver dun combate diverso q~e dormita. 

BANDA DESEÑADA MAN EL 

éOMA UNHA TA~A / P6 {ZA80~ t1G ?A5A !. . 

, llosa da miña historia da pataca, 
soupen que xa non poderia ser outra 
causa na vida que periodista. O 

VbLVER AO REGO 

N a ·comisión de Defensa do 
Parlamento español compa
recia Narcis Serra. No turno 

de intervencións Enrique Curiel, 
como portavoz de Izquierda Unida, 
nacido·en Vigo, galego pois de naci
mento, expuña ·o ponto de vista da 
coalición sobre a integrac!ón espa
ñola na estrutura militar da OTAN, 
"estannos metendo con engaños; ás 
escondidas, como se poderia decir 
nunhé;l expresión: a la gallega". Para 

. alguns haberia que expurg~r algun
has daquelas _acep~ións de gallego, 
gallegada, etc ... Cous~s do auto-
no:x;o. Alguén imaxiha a un · 
dicindo "Non hái.moros na ~·"? 09~ 
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