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NACIONAIS CONQUISTAN O AGRO . 

Despois da 
Semana Santa 
oficial nenos de 
Viveiro .celebran a 
Páscüa pequena 

Manuel Antelo: 
'Os CAF 
son unha 
organización moi 
ptural' 

A diário, á saída da escala, .durante Os temores do Reitorado e das di
os quince dias.ou tres semanas se- _ versas candidaturas apresentadás 
guintes á Resurreción, os nenos ás eleicións do claustro universitá-
percorren Viveiro en procesión, á rio, afins ao PSQE ou aos grupos . 
marxe da xerarquia eclesiástica. Os conservadores, víronse confirma-
rapaces son capaces de facer un dos. Os Comités acadaron, máls-. 
l)álio con catro rabos de vasoira e unha vez, a maioria absoluta da re-
un hule da mesa da cociña e pasar presentación estudantil. Manuel 
a b~ndexa de lata, para lago do Antelo, un dos eleitos: f~la do~ CAF 
paso urbano irmercar lambonadas. e da situación da Universidade nes-
(páx. 9) ta entrevista. (páx. 1 O) 

CADAr4 MINUTOS ... 

-
Coa participación de LARSA non só " 

· contro~an xa todo q sector · transformador · 

· segundo 
Congreso de 
Estudos· Galegas 
en Norte-América 
Os próximos 4, 5 e 6 de Outubro 
celebrarase en Rhode lsland (Esta
dos Unidos) o Segundo ·Congreso 
de Estudos Galegas en l'Jorteaméri
ca. A intención deste congreso, se
gundo o seu coordenador António 
Carreña, é "dar estatura internacio
nal á nosa cultura,. promover a in
clusiáon nos departamentos de Hu
manidades e de Línguas estrar.ixei
ras, do noso idioma e, nomeada
. mente, estabelecer un espácio críti-
co (Páx. 15) 

· senón que ~tán penetrand~·· 
no. sector primá,rjo P:,.!Jl~ip ·· 

novas plantacións 0Y.>Gie:1;:aelulh, 

Le Pen, a .. 
imparábel carreira 
dun loiro demo 
fráncés 
o noso correspondente en Paris, 
Carlos Oliveira , ·analisa o calafrian
te ascenso do lider racista Jean · 
Marie Le Pen. Niza ou Marsella, ci
dades ·onde residen a maioria ·dos 
Pieds Nairs (ex-colonos en Alxéria) 
votaron masivamente ªº líder da 
Frente Nacional. Ainda ·asi Le Pen 

· conseguiu un importante número 
de votos entre outros moitos seGto
res da sociedade francesa, ccinsti~ 
tuiñdo o fenómeno máis salientábel 
desta volta eleitoral. (Páx. 12) . 

-:; . .. . 
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Posuen. xa as empresas agro-aliment.árias máis · importantes 
'. . . . . 

As . multinacionais conqui_stan o .agro 
Coa participación de_lARSA non· só controlan· xa todo o sector transformador 

·senón que están penétré!ndo no ?eCtor primário a-·meio de novas P~?ntacións ou d~ celulosas 

O abandono da economia · 
de auto-consumo e.o:paso 
a unha economia de 
mercado ·leva a que o capital 

·entre cada dia máls no agro · 
galega. A maioria das. 
indústrias transformadoras 
dependen de capital 
foráneo, pero tamén se 
rexista outra penetraCión, . 
máis indirecta, no caso das 
tecnoloxias e maquinária 
(tractores, tanques · de fria, 
muxidoras) e, ultimamente., 
por unha.preséncia directa 
através de novas ·cuUivos 
(sox.a, klwi), granxas (coellos; 
visQn) oü forestal (éelulosas)~ 

Óesde. agora os tres principais 
grupos que operan no sector· 
agro-alimentário .galega terán ca
pital extranxeiro; en Larsa ac<;iba 
de' penetrar capital francés, Pes
canova ten o 20 por cento do ca
pital en mans-foráneas e o grupo 
americano · Conagra controla ao 
100 por cen o grupo Saprogal, 
que ven, ademais., de asentarse 
no campo das indústrias cárni
cas c;:oa compra de Frigsa. 

A penetración das transnacio~ 
nais na agro-indústria, a máis 
evidente pero non a única, co
mezou co grupo suízo Nestlé 
que, através da sua. filial en Es
paña Nestlé AEPA, criou a ·em
presa llepsa, na -década dos 
anos trinta, levantando uriha fac
toria -en Pontecesures. llepsa, 
cuxo produto principal era o feite 
condensad.o, comezou implan-

. · tanda a recollida industrial do ·lei
te, algb que non se viña facendo
até entón na Galiza, marcando 
un fito na industrialización láctea 
galega. 

.Co paso . do tempo adquiriu 
"Queserias San .Simón", de Vilal
·b-?, e puxo en funcionamento, 
através doutra das suas filiais, 
Derivados Lácteos e Alimenticios 
(Delasa), unha planta industrial . 
localizada en Vig,o, que se dedica 
á elaboraciór¡ de pratos prepara-
dos. ,-

Neste campo . dás lácteas 
acentúase a penetración coa· en-

. tracia na Mercado. Común, apa
rnc;:endo outros grupos como 
Cesnier (Fráncia) que comprou 
Queserias San. Simón; a multina
cior:ial Das-Kraft (USA), á que 
pertence, Kraft Leonesas S.A., 
que ten o seu centro fabril en . Ri
badeo, asi como outras empre
sas .que se ben teñe·n a sua sede 
e fábrica fóra · da Galiza, teñen 
aqui o ~éntro de recollida e en
friamento, facendo a transforma
ción fóra da península; así·temos 
a "La Lactaria Española". (RAM), 
Clesa, El Castillo, Pascual, ou 

.Arias que 'tamén ten participa- · 
ción de capital non español. . . 
António Rodríguez, un dos prin- · 
cipais sócios de Larsa, verideu a 
sua participación na empresa a 
uriha ·'muÜ1naCiorial, segundo '·' 
pudo saber A NOSA TERRA, de 
fontes próximas ao grupo lácteo. 
lncreméntase a presénciá do ca-

-pital extranxeiro neste sector bá
sico para a Galiza. As cooperati
vas Leyma e Coren manteñen ta
mén contactos con -outras cóo
perativas francesas para inter
cámbio tecnolóxico que pode 
dar lugar á criación de empresas 

mixtas. 
Segundo o economista Manuel 

Jordán, "na Gáliza é baixísima _ 
nuns casos e nulo noutros a ela
boración de derivados lácteos de 
máis valor engadido: iogures, ke
firs, natas, xelados, lactó-dieté.ti
cos, etc." o que agrava máis a 
depen?éncia. · 

. Os pensos compostos, 
case unha exclusiva das· 

· transnacionqiS 

lntimamente ligados ás indús
trias lácteas están · os pastos 
compostos para o gado leiteiro. 
Neste sector a dependénCia ga
lega tamén é case total a respei
to do capital. das empresas 
transnacionais. Controlan asi 
to.do o circuíto, pois nqn somen
te son e.les quen ~ixan ·o précio 
do leite, senón que tamén fixan 
os dos pensos e lago o dos pro
dutos lácteos elaborados. 

Asi, nos pensos ternos a Sa
progal que, como xa dixemos 
pertence a Conagra (USA); San
ders (Fráncia); Piensos del Sil, 
S.A. propriedade do gr.upo fraÍl
cés UFAC; Unión Técnico Gana...: 

PEPE CARREIRO 

dera (UTEGA), na que . participa 
Guymarch (Francia), quedandp 
só para ci capital galega peque
nas indústrias o~ muíños de pen
so. 

Neste campo, xa que fabrica · 
fariñas, está tamén Kelsa,· na que 
Lesier (Francia) ten o 50 por cen-
to. , -

Estas multinacionais son, ade
mais, a maioria das veces as que 
venden os p,rodutos · primários 
para fabricar os pensos as facto-
rías galegas. · · ' -

Importación de gado 
. A dependéncia do sector gad~iro 
·galega estase a acentuar nos úl
. timos anos coa importación de 
vacas c;ie países como Holanda 
e Alemaña: Método que foi -repe
tidarí1er)te denunciado, pois non 
só as vacas selectas que preco-
nizaban, nen viñan coas garan
ti~s sanitárias suficientes, senda 
moitas veces transmisoras de 
enfermidades · á nasa cabana e 

· ademais, non son axeitadas 'a~ 
nm~o clima nen ao naso chan, 
nen á alimentación que receben 
através das forraxes galegas. 

· Duas empresas puxan principal-

, 

mente por este mercado: a ho
landesa Dekker e a alemana 
lmes; como xa rivalizaron nou
tros países subdesenrolados 
como Turquia, ou países africa-
nos. ' 

Pero aqui dase a circunstáncia 
de que están subvencionadas 
estas importacións, sobretodo 
palas deputacións provinciais, 
cando hai estábulos que xa te
ñen realizado unha selección e 
unha adaptación ao naso agro 

_ de espécies leiteiras foráneas. 
Para coíTlprar estas vacas non 
existe axuda. Tamén está médio 
esquecida a raza rúbia galega, 
que en tempos pasados era a 
nasa abandeirada en canta feira 
agrícola participaba a Galiza, até 
chegar a·ser a "Reina da Feira de 
Campo" de Madrid, escaparate 
agrícola franquista. Hoxe hai al
güns que conseguiron enormes 
fortunas coa importación de 
gado. 

A penetración através das 
novas granxas 
Na década dos 50 irrompeu na 
Galiza a multinacional norte
americana $wift, cuxa actividade 

TINO VIZ 

centrouse preferentemente na 
agricultura. Foi esta empresa a 
que a comezos dos anos 60 e, 
paralelamente ao desenrolo da 
sua actividade, colaborou, pres
tándolles asisténcia técnica, no 
nascimento das Coperativas 
Orensanas (Coren), relacións que 
se interromperon ao pouco de 
iniciadas . 

Posteriormente comezou a pa
decer dificuldades económicas 
que se foron agravando até que 
a comezos dos setenta Saprogal 
lle compra os seus últimos acti
vós na Galíza, desaparecendo 
definitivamente a Swift do país. 

O grupo belga Seghers, tamén 
chegou a ter un importante volu
me de negócios na Galiza, con
sorciado .con várias cadeas de 
granxas, pero a cr i~e aguda da 
sua e·mpresa matriz fíxolle aban
doñar o naso mercado. 

Hoxe o grupo holandés Hen
drix, pertencente actualemente á 
British Petroleum, detenta o 50 
por cento das accións de Hypor 
Ibérica, dedicada á selección xe
nética -de porcino, localizándose 
a sua sede en Viveiró (Lugo). 

Guymarc'h Ibérica S.A., parti-

HAI. MAIS 'ALTERNATIVAS 
L. Bouhier estudou polo miúdo o "ve
llo ~istema agrário galego" que prota-

. gonrzou un campesinado con Jaíces 
_ne~líticas. Este. xeógrafo acredita a · 

iniciativa, foron capaces de' iniciar uñ 
camiño de cr_iación de riqueza de cara 
a agro-indústria. Cando o crecimento 
na produción oe leite e da ,carne ia 
máis acelerado, a CEE impón paróns 
e cuotas desaceleradoras. Mais por 

explotacións .dos . montes viciñais, da 
madeira coas celulosas, ~ de veas de 
agua por indústrias d~ enclave, de mi
nas, etc., vai progresivamente caíndo 
nas mans de capital alleo e tran~na- · 
ci'onais, aparte da indefensión na que 
queda o agricultor ante a contamina.,. 
ción e ante a competéncia, Galiza in
teira perde a escasa capacidade deci
sória para. unha política ecqnómica.de 
seu. · · 

.;:=:======= ===r=====:::::= 
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·_ caida sen compensacións de toda 
unh? cultura e uns .cultivos. Non é 
cousa de hoxe, viña de moi atrás 
pero tomou impulso soberano no~ 
anos 60. 

Os ari.etes que derrubaron este sis
tema foron a repovoación forestal dos 
40 aos 70, o asulagamento de vales 
decisivos nos intercámbios ·comer
ciais e o vendaval ·migratório durante 
o franquismo. Estes e outros de.vasta- -

· : gr~mde que sexa o mérito dos agricul
tores no desenvolvimento, a caréncia 
dunha programa9Jón galega dese de
senrolo e a entrega da política econó-

. mica ;do estado áos mecanismos do 
neo-capjtalistno fai inviábel o estarzo 
privado dos pequenos pro'prietários 
rurais. · 

· roh o país e non propiciaron alternati
vas: Cert9 que os governos españois 

ll1ll-1i" --~i~~~Ni~~;~~:~ r :!~~~~~~~~ · 
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Primero foron certas empresas as 
que aproveitaron o mercadó agrário e 
sacaron proveito c:;J.a desprotección 
dos labregos, O capital exterior empe-
·Z<?L! a ap~<?rarse do <?~mpo galega por 
vanos v1e1ros: succionando riqueza 
coa venda . de maquinária, pensos, ., 
etc .-, escasamente reodábeis, estabe
lecendo indústrias .leiteiras e cárnicas 
e iniciando a ádquisición' de proprie
dades para a ex):>loración directa. 
Nese mesmo intre irrumpen as mulfr
nacion?is con formas máis agresivas 
e' procesos menos :reversíbeis . . Se as 

¡¡; ,: ;;~~!:¡¡¡¡i¡s;;:i~r~e{i¡¡¡ 

É. este un. dos retos á vista. Subrep
ticiamente están a penetrar e~tes po
de~osos entes -na. vida do país men
tres os habitantes ignoramos os reco
vecos da sua instalación e .os gover
nos son cómplices da perigosa e de
voradora captación dos nasos recur
so.s polo ·exterior. Se o capital euro
peu, · pri'hcipalmente francés, gosta de 
investir na Galiza, é unha esixéncia da 
política económica deseñar dunha 
v~z o modelo de deserivolvimento no 
que podao inscreberse e colaborar .. 
Entretanto é un deber de todos sacar 
á luz pública 'este p~oceso raposeiro 
e ·1ograr un desenvqlviemento da Gali-

' za ao seu favor, ao servício dos gale:-
gos. o 
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.0 GOVERNO 
CENTRAL APCDIA A 
ENTRADA DAS 
EMPRESAS TRANS
NACIONAIS 
CAPTANDO A SUA 
INVERSIÓN, ------
MESMAMENTE PARA 
SECTORES CLAVES 

cipa na empresa · Promotora Cu
nícula Gallega (Procugasa), dedi
cada á industrialización do coe
llo. 

Case todos estes grupos apor
tan tecnoloxia para montar as· 
granxas e tamén proporcionan, 
algunhas veces, as nais reprodu
toras e, logo, compran os ani
mais para matar e son eles ta
mén quen os comercializan, ain
da que a cadea pode interrom
perse nalguns dos grilóns, se
gundo o pactado. Ainda así, 
pode dicerse que as novas gra
nxas galegas (sobretodo as de 
visóns, en fqrte auxe) teñen únha 
dependéncia moi alta das · ém..: 
presas transnacionais (E.T.). 

Neste sector é o grupo Cona- _ 
gra o que ten máis introdución e 
maior volume de negócios, xa 
sexa directa ou por empresas fi
liais. 

Este grupo controla tamén di
versos matadeiros, comprando 
recentemente Frigsa. Un sector 
que cada vez más parece írselle 
das mans ao capital galega, so
bretodo coa negativa da Xunta 
de facerse con Mafriesa. Abella, 
matadeiro lucense, controlado 
por Beatrice Foods (USA) pe
chou nunha operación ainda non 
aclarada totalmente, pero que é 
corrente nas multinacionais can
do lles interesa. 

Novos cultivos 
O capital extranxeiro tamén está 
a penetrar, dunha forma até ago
ra descoñecida, a meio de novas 
cultivos, como por exemplo o 
Kiwi, e outros corno a soxa que 
se consideran altamente perigo
sos polos expertos, non só para 
a nasa economia, senón para o 
ecosistema. Segundo un proxec
to, apoiado polo anterior governo 
galega, máis de 26 mil hectáreas 
de terreas comunais galegas, 
van ser ocupados pala planta
ción de soxa, que foi calificada 
como "nova plaga para Galiza". 

Fan esta afirmación partindo da 
. metodoJoxia americana de culti
vo intensivo, que deixa as terras 
desertizadas, procedimento usa
qo xa n.outras latitudes e ·que 
aqui queren pór en marcha Soy
gas e Poiec Galicia, empresas as 
duas con .capital estado-uniden
se. 

lntrodución indirecta 
Pero, aden'lais, as empresas 
transnacionais están fortemente 
asentadas no agro galega dul)ha 
forma indirecta. Ademais de ferti
lizantes, e -plaguicidas (Zeltía), as 
tecnoloxias e maquinária son, na 
sua maioria, extranxeiras. 

Asi ternos que os tractores, · · 
segadoras e chimpíns pertencen 
a empresas transnacionais. 
Como tamén é extranxeira a tec
noloxia emprE¡?gadas nas muxido
ras _e no~ tanques de frio. Ade
mais a maquinária empregada 
nos invernadoiros tamén se .im
porta en gran medida. 

T emos asi o que podemos 
considerar unha forte dependén-. 
cía do agro galego, sobretodo. 
nos sectores máis desenrolados, 
asi como na agro-indústria e in
dústria alimentícia: cunha pene
tración que parece aumentar dia 
a dia. · 

Luis Soto Baño afirma no seu 
traballo "La Industria Agroali
mentaria en Galicia", e referíndo
se a este sector, que "a cuota 
global de facturación correspon
dente ao capital extranxeiro 
como suma das participacións 
directas e indirectas alcanza na 
Gal iza un ha, cifra ao redor do 9,6 
por cento", en dados de 1984. 

Para Xoaquin Fernández Lei~ 
ceaga, un dos economistas que 
máis ten estudado o tema recen
temente, "existe unha diversifica
ción sectorial do investimento 
transnacional na Galiza que só 
atopa os seus límites na espe
cial ización da economía galega 
como un todo". 

Afirma t_amén que "se avalia
mos o peso dos investimentos 
extranxeiros na Galiza a respeito 
.do total español, os valores re
sultan mírrimos, pero a sua im
portáncia. con relación á indústria 
galega é decisiva, cualitativa e 
cuantitativam~nte. Non é só que 
das maiores empresas galegas 
unha fracción substancial estexa 
sob control dunha empresa 
transnaciona; tamén nalguns ca
sos son a única empresa do 
ramo, e en todos son as maiores. 
E mediante as relacións diferen
tes ás, da propriedade a sua in
fluéncia dexborda os lindeiros 
estreitos da fábrica" . O 

Factorla de _NESTLE en Pontecesur~s. 

O govemo asturiano xa aprobou a replantación d_e 15 mil 'hectáreas 

O capital alemán pretende marcar a política forestal galega 
/ 

A empresa alemana Feldmülhe 
pretende que na Galiza se faga 
unha plantación de 25 mil hectá
reas de eucaliptos para instalar 
unha fábrica de celulosa, que 
máis tarde teria unha segunda 
fase para producir papel hixiéni-

. co. 
Esta vez o capital alemán an

dou polo directo e apresentoulle 
á Xunta o proxecto no que recla
maba, se se qu.eria que asentase 
na Galiza, que lle asegurasen o 
abastecimento de eucalipto, 
para o que demanda que se faga 
unha plantación de árbores des~ 
ta espécie de. 25 mil hectáreas. 

_ Afrifoga, Asociación pa·ra o Fo
mento da Riqueza Forestal da 
Galiza, que agrupa a dous mil 
asociados, manifesta que unha 
nova celulosa necesitaría unhas 
30.000 hectáreas de eucaliptos, 
e que na Galiza, nestes momen
tos, · só existen 1 O mil hectáreas 
plantadas con esta espécie fo-
restal. · · 

plan para plantar , eucaliptos ~n 
15 m:il hectáreas de chan, que 
ademais son as r_náis.próximas á 
Gal iza. 1 

, 

A múltinacional alemaná expli
cou que escolleran a Galiza para 
instalar a sua ·fábrica . porque 
"polo seu clima é o lugar da Eu
ropa-onde mellar medra o euca
lipto", ao tempo que afümaba 
que o. "investimento· é tan grande 

/ que ten que axudar a Administra
ción". O Governo asturiaflo, perten

cent~ aó PSOE, xa aprobou un ' Teriamos asi unl:ia fábrica ins-

ñen que reducir cultivos, segun
do o p-lan da CEE e deixar terras 
a er.mo, como non plantan euca
liptos. para .afirmar seguidamen
te que o que están a facer é unha 

_ política coloniáli'sta como a que 
fixeron anteriOrmente -en Latinoa
mérica. O rol deseñado para a 

· Ga!iza polo capital internacionál 
através do seu instrumento, a 
CEE, parece ser o de produtora 
de matérias primas extractivas e 
de emp'razamento de indústrias 
de enclave. · 

Os plans de repovoación con 
tq,lada cun capital· na sua maioria eucaliptos son contrários aos es- . 
pertencente a6 Estado, por mor tudas.realizados polo Conselleiro 
das subvencións, e 'unha política de Agricultura, Francisco Sineiro, -
forestal deseñada polos intére- e pola maioria dos s-eus colabo-
ses da transnacional alemá. - radares. . 

Esta· plantación de eucaliptos -· - Segundo teri publicado·o Con
iria en concordáncia -cos plans s~lleiro de Agricultura en máis _ 

,do _ Mercado Comun, que prever} dunha ocasión, coincidindo con 
para a cornisa Atlántica a produ- outros moitos e~tudosos- do 
dón de madeira para r;>asta de naso agro, <;>s montes ga!egos, 
celulosa. sobre todos os comuns, terian 

C!áudio López Garrido pergún- que dedicarse, na sua 'maioria, a 
tase como se en Centroeuropa, pastos, transformando o . mato-. 
concretamente na Alemaña, te- rral, sendo impulsor de proxec-

tos como o do Marco da Curra. 
Afrifoga, como antes fixera xa 

Adega, reclama · unha "ordena
cion e planificación - forestal da 
Gal iza'', acusando á Xunta de 
non tela reafizado. 

Diversos especialistas no .tema. 
_ forestal prevén unha subida da 
madeira para celulosas, que le
varía aos lapregos a plantar es
-tas espécies agUilloados polos 
bons précios. O método que se
guen lago as celulosas para 

· compralo á baixa é ben sabido: 
quéima'!se ·.os mbntes, polo que -
. hai que vender a madeira ao pré
cio q-ue poñan, asegurándose de 
paso o suministro de ma~éria pri
ma e marcando eles a oferta e a 
demanda dos mercados. 

De levarse á cabo as pretén
sións da Feldmülhe, o sector fo
restal galegó quedaría totalmen
te en mans do capital tran~n.acio
nal, pois hai ,que ter en canta que 
se ben Celulosas de Pontevedra 
pertence ao INI, tamén ten unha 
forte participación de cartós ex
tranxeiros. o 
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Francisco Sineiro, CoriselléiÍo de Agricultura 
'A introdución de capital estran~ei_ro contémplase unicamente como- f.?Uestión subsidiária' _ 

-Cal é a política da Consell.aria 
de Agricultura ante a entrada 9e 
c~pitais exteriores no agro? 

non se den por parte do capital pamos en comités mfxtos para 
avaliar os proxectos que se apre
sentan con cargo á leí de in_centi-

friesa e Propecsa?_ .~ favorábel de produción, na Gal iza 
e que van dedse a própria rexe
neración de soutos e fragas, pa
sando por plantacións de .espé
cies de crecimento rápido, como 
poden ser os piñeiros e, nun plan 
máis intensivo, -os . eucaliptos. 
Para nós o modelo d~ poi ítica fo
restal é global e amplo e o mes
mo que non se pode pensar nun 
modelo baseado unicamente 
nuns critérios conservacionistas, 
tampouco se pode pensár nun 
modelo forestal baseado en cri
térios produtivistas de plantación 
intensiva de eucaliptos. 

próprio. · - · 
· -'-Cales son as liñas. básicas 

para o desenrolo da agro indus-· 
tria? 

-A Consellaria animou desde 
un primeiro momento as posí
beis iniciativas que se apresenta
ran p,ara _ a adqUisición destas 
duas empresas. Estivemos en 
todo momento seguindo o tema 
e ao final ~hégase a apoiar o pro
xecto" de viabilidade que apre
senta o grupo de Gestiver, que 
se fixdo cargo recentemente de 
amb~s. 

, vos rexionais; -Para nós existe unha política 
de agro-indústria, dado que a 
Galiza ten unha série de defitién· 
cías básicas no tocante :á trans- · 
formación dos produtos. Pratica
mente un 35 por cento do leite 
que se produce na Galiza non se 

. tranforma aqui. Igual sucede cun 
20 por cento da madeira e mes
mo ternos importantes envíos de 

· gado para sacrificar, fóra. Frente 
a isto o que cabe é un apoio · á 
ag~o-indústria galega, tanto para 
aumentar os níveis de tranforma- . 
ci6n de produtos básicos na Ga-_ 
liza, coma tamén para diversifi-· 
car as producións destes produ
tos e co . fin de -conseg_uir un 
maior valor engadido. De.sde· 
este ponto de· vista nós apoia
mos a tranformación dé produ
tos agrários na Galiza e preferí-

-Nós témos por unha parte li
ñas próprias, dentro da Conse
llaria, para a .promoción da 'agro
indústria. e .tamén un programa 
conexo que é a comercialización . 
e promoción de produtos gale
gas. Pero ademais disto xestio
namos as axudas para proxectos 
agro-industriais frente ao FEOGA 
d~ ·Comunidadé Económica Eu
ropea e aó nie§mo_ tempo partici- · 

. -Cal é a posición da sua 
Consellaria a respeito de Ma-

'O·Noso MODELO 
FORESTAL NON 
PENSA NUNHA 
ÜNICA ESPÉ~C~IE-, ~ 
SENóN NUN ABANO 
AMPLO' 

-Cal é sua opin!ón sobre o 
Plan de Repovoación Forestal 
animado pala · empresa de celu
losas FeldmOhle? 

. mos un trato especial para as 
asociacións de 'produtores ou as 

. cooperativas. o· caso da _pene
tración de capital extranxeiro non 
está contempladó" especifica.:. 

· · mente como tal; agora, se non 
hai cápital próprio galega ou es
pañol, contémplase a posibilida
de de introdución d~ capital ex
tranxeiro, pero uniqamente como 
un ha cuestión subsidiária, pára . 
complementar iniciativas que 

A importáncia do capital estrangéiro na 
reduzida e trunca agro.:.indústria galega 
contrasta co escaso eco crítico que sus_. 
cita na opiniom pública do país -e i'sso 
que a sua implanta9om, normalmente a 
meio da compra de unidades de produ-
9om ja existentes- . situa-se cóm fre
qüéncia na encrucilhada de conflitos só
cio.:.políticos de transceridéncia: perise~ 
mos en FRIGSA . 

Desdé o gigante sui9b NESTLE; até a 
enigmc;ttic·a KELSA ~produtora de deri-. 
vados da soja hbjemdia em nians italia
nas-, a francesa BESN1ER -que com
bina as suas actividades sobre o . terreo 
com umha forte irnporta9om de produ
tos · lácteos favorecida pala inte·gra9om 
na CEE- ou a pequena HYPbR IBERl
CA -residual presénCia do conglomera
do BRITHISH PETROLEUM-, por parte 
europea;' ou a espansionista CONAGRA 
(Saprogal), íntegramente americana... a 
transnacionalia9om da nossa .agroindús
tria está 'Servida (e com ela, a da própria 
agriculturá). · 

·Este "desafio" conjunto americano-co
m1 . ..mitário, aquel novo desembarco. alia- , 
do nas praias atlánticas, reduplicará-se 

. no imediato futuro. A perténcia á CEE in
tegra a Espantía num espa90 económico -
unificado; coa política espanhola a res
peito da entrada d~ capitais estrangeir:os 
e a· famosa Acta Unica, o processo .de 
centralifa9om internacional deve prose
guir: se, favorecendo .as tendéncias ja ·· 
presentes na agro-indústria. · · _ 

-A simples enumera9om de empresas, 
antes realizada, manifesta a existéncia 
da duas grandes classes: . as que com
pran 'prodt:Jtos agrícolas para transfor
má.::los e as que venden aos agricultores _ 
o que estes precissam para desenrolar- a 

. sua actividade. Podem ser consideradas 
separadamen-te, por' máis que en certos 
casos haveria. que talar de verdadeiros 
complexo$ integrados que ·Feduzem á 
mínima expr:esom a autonomía campo-

" nesa. ·. 
'· As primeiras orientam, en forma nom 

só mercantil, a prodU<;:om agrícola e, a 
meio da actua9om discriminatória a res
peito dos volumes de produ9orT) míni-

' 

-O tema da repovoación fo
restal saltou sobre todo por de
claracións alleas á Consellaria. A 
respeito de Feldmühle a Conse
llaria non se pode definir mentres 
non se coñeza o proxecto con
creto, o único que se coñece é a 
iniciativa e un anteproxecto que 
ten pontos postivos que cómpre 
estudar máis a fondo. 

Para nós non existe un pro
xecto de repovoación forestal, 
senón unha política forestal. 

Por primeira vez ternos unha 
normativa que inclue o fomento 
das plantacións, pero non se 
está pensando nunha ·única es
pécie, senón nun abano amplo 
de espécies que teñan un meio 

-Como ve, 'por último, a in
trodución na Galiza de soxa? 

-O mesmo que nos casos an
teriores habia que ampliar a si
tuación. No ternos, no orzamento 
deste ano, unha liña que se cha
ma de cultivos alternativos. Con 
ela tratamos de ir introducindo 
diversos tipos de producións que 
diversifiquen o abano de planta
cións básicas. Dentro desta liña 
contémplanse axudas especiais 
para a expansión de cultivos que 
teñen actualmente unha presén
cia moi reducida, dentro deles 
están os pequenos froitos como 
é a frambuesa, grosellas, están 
produtos de harta, a recupera
ción de cultivos tradicionais 
como pode ser o liño etc. O 

QUE VEM O LOBO 
JOAQUlf.4 FERNÁNDEZ LEICEAGA 

mas óu a ~alidade dos productos, ta.va- das polo capitalismo. Poréin--a aplica-
recem a · exclusom dumha maioria de 9om a Galiza exige duas íl1Uta9oms de 
agricultores. e a "mdoerriiza9om" · dums transcendéncia · 
poucos -"-por outra parte estritamente 
submetidos ás condiQon.s marcadas por 

também nesta tecnocrácia liberal com 
responsabilidades de governo. Nom só 
porque está ensumindo-se a simbiose 
coa frac9om anterior, senom porque 

a~- O resultado final, en termos de be- aposta a sua estabilidade política a um 
nestar e progresso, foi pírrico, tanto a ní- futuro crescimento que lhes permita am-eles. · 
vel meramente agrícola como ao da so- pliar a sua base social. Inclusive no agro, 

A lógica do ·complexo funciona á per- ciedade .no seu conjunto. os grandes proprietários aliaram-se be-
fei9orn. Serám as firmas situadas á outrél b.- A reprodu9om restringida de agri- neficiando-se dós seus menores custos 
banda do proceso productivo as ·que c.ultura -en número de explota9oms ou de produ9om. 
vendam a -este ramo de eléitos "moder- , de agricultores- a desqüalifica9om des- Outras contradi9oms resultarám agra-
nbs" os insumos (tractores, seme_ntes, tes -os saberes tradicionais foron subs- vadas: os labregos que sobrevivem 
penso.s, fertilizantes, · produtos fito-sani- tituidos por aqueles incorporados nos como tais á dinámica de exclusom, mais 
tários, ,etc ... ) que precisam para sobrevi- . materiais que lle vendia a empresa agro- informados, emprendedores, seguros de 
ver nessa loita duríssima regulada sa- · industrial, ou os representados polos si, estarám em milhores condi9oms ob-
piencialmente . desde fóra ~ indp pode- agentes de extensom- etc ... , represen- jectivas para articular organiza9oms de 
riamos ·introducir aquí á banca que con- tau umha perda absoluta, para a sacie- defensa dos seus intereses; as coopéra-
c.ede créditos e, polo tanto, adquirir de- dade galega: Üm empobrecimento cultu- tivas actuais -ou que podam criar-se no 
terminados direitos sobre a produ(;on. ral, tecnológico ·e económico. Substi- futuro-, que entrarám em concorréncia 

' . ·tuem-se os homes por. fractores, mas desleal com firmas enormes, dotados de 
As grandes empresas agro-alimentá- -estes importan-se. Os pensos compli- recursos financeiros em abundáncia, po-

. ri.as praticam l.:lmha concorréncia basea- cam .o mercado para os cultivadores de der de mercado, mobilidade geográfica 
da na diferenciac;om dos· produtos que soja ou milho .-norte-americanos- e e influéncia considerável ali onde som 
as obriga ª investir grandes Sl,lmás tanto v~iculam a ·expansom de em.presas da adoptadas as decisóns políticas; o peso 
na adapta9om e captac;om de demanda mesma nacionalidade. dos excluídos sobre o mercado de tra-
coma !1ª ctiac;om de "novas" mercado- b lh b d b lh d d 
· d h ·· · h' As ··empresas trans-nac1·ona· 1·s tenhem ª o; 0 com ate os tra a a ores a nas: ven em-se OJe nos 1per-merca-:. , · · d, · 

dos máis. de cinco mil-alimentos· diferen:.. -um papel decisivo na admisiom e vitória propria agro-in ustna .. . 
tes, e calcúla:..se que o 70 do que consu- de tal modelo e na exacerba9om do~ Caminhos diferentes restam abertos. 
miremos no ano 2000 ainda nom existe. seus trac;os máis negativos, grácias ás Ainda sem impugnar a ordem global vi-
Evid~ntemente, isto significa un -enorme suas características próprias: ¿somos. gente, ª conquista de maiores degraus 
d ·1f · m' ai·s feli·ces, auto' nomos\ e "mo· dernos", de autonomia num marco internacionali-esp1 arro . de recursos a nível social, , · 
ni!ls imprescindível para a Jógica do be- quando menos na esfera agro-industrial, za~o supon caseque criar empresas que 

f, · · d C 1 1 porque ·NESTLE leve va'r1·as de'cadas en saibam ad~ptar-se q um sistema em ne 1c10 pqva o. a cu a-se que n:Os pre- t t t f · t. 
t · ·d d 1· , Pontecesures?., ;proa· u· c~-se unha· efe1·t1·- cons an e rans ormac;om, que tnves 1--9os ac ua1s ,. os pro utas a 1ment1cios .., · · d I' · 

americanos só l/3 represer.ita o pagado va transmis~om . de tecno_logia, um supe- guem e presionem aos po ·eres po ttléos 
aos agricultores. · r~vit importante na balan9a co·meroial · para ·que favorezam os seus interesses ... 

· , · · · agríéola, urriha extensom das etapas de e . devenhem eles mesmos multinacio-
Nest~ processo ~e diversit"k:ac;om transformac;om dos productos do agro? 1 nais. Tal seria o programa dumha bur-

aparente acocham-se fenómenos .de ho-' · guessia nacionalista, se . existisse. -
r:nogeneizac;om ~ultural, -perda de identi- Nom ob'sta·nte, este modelo atopará ¿.Cabe ainda imaginar alternativas que 
dade e baixa da-calidade de vida acom-. . os seus valedores, em primeiro lugar en- tent)am comta das realidades mundiais, 
panhando' aos ¡:>ur~mente • económicos; treos meioS de negócios directa du indi- · e que . enlac;em as aspirac;ons imediatas 
.numha nac;om ~onstanteme_nt~ agr~dida· reetarnente ligados ás tral)~-n-~mionais; dos trabalhadores galegas _;_a milhora 
como a nossa, tais efeitos "devém ser : ~ . . "----.___ .-· · do. seu benest~r material- cos seus in-
avaliadós de !orrña importante, pois des:- · _ . - , teresses a longo prac;ó, que . combinem . 
de o but~lo até as ~ variedadés de milho .. ·:· _

0 
, - . ' <JemocratizaQqm., soberanía e eficiérnci~? 

so!" .' elementos in.tegrantes dum patri- · '.~ RESULTADO FINAl:.. DA, A"~rticu_la~om soci.al e a coóper:a9om te-
morno cultural cu1a desapari9om seria . . riam que substituir á lógica do- capital 
ireversív~1. ao tempo que signos de iden- AGRICULTURA DOMINADA nos planos interno e mundial; o oaciona~ · 
tidade. · POLO CAPITALISMO NA li~r:np de esqúerdas, conseguir. a hege-

Esqu!3matizamos asi .ª história das últi- · GALl'7-A FOI Pl,"'RICO moma., - D 
mas decadas das agriculturas domina- LJ-\ n - Joaquim Femández Leiceaga é economista · 

) 

- ---- ---·· ;:-- - --·-------- ----------:· ---------~ - ·- - --~- - ----- -- - - · --' 



Unha interpretación do pacto deVigo (páx. 6) GAL 1 ZA E M u N o· o- .Sidegasa: encerrC1dOS na empresa (páx. 8) 
Un dos afectados fala de Guvasa (páx. 7) . . · A_ UTEG a Madrid' para-que se recoñeza a sua 
Medra a solidariedade co Comité de Alumina (páx. 7) · · · _ · _ representatividade (páx. 1 O) 
P_a_ro~xe_r_a_le_n_· R_e=d_o_n_de_l_a~_(p_á_x_.a~·>~--.,-~~~~_:__~~~~~~~lllllllllllllllr-"-~~~~~~~P_or~q~u_e_m_a_n_da_r_o_n_a_C_a_ss_in_e_ll_o_a_e~~~sk~_a_d~i· (~p_áx~. ·-1~1) 
GALIZA POLTTIC_A 

O SNG propón a · 
criación dunha '. 
Consellaria 

Rechazada a 
·· criación do . 
Instituto Gal.ego 
da Muller · 

O Parlamento Galega tomou 
en consideración o proxecto 
de Lei de regulación _ do 
comércio inte'rior cos votos 
da maioria gobernante, asi 
como a tramitacións doutro 
proxecto de lei, o da criación 
dun Servicio Galega da 
Saude. Pala contra rechazou 
unha proposta do PSG-EG, 
para a criación dun Instituto 
Galega da Muller. • 

Malia a que na reunitin de "Los 
Tilos" os partidos no Governo 
acordaran ser "máis flexíbeis" 
nas relacións parlamentárias, sé
guense valendo 9a sua éxigua , 
maioria numérica para sacar 
adiante proxectos de lei ampla
mente contestados, non só polá 
oposición senón polos cidadáns 
-afectados. 

Un deles e o proxecto de regu
lación do comércio interior que, 
se non se remédia en comisión , 
permitirá a apertura tres domin
gos ao ano, e o peche as 22 ho-

- ras o que benefícia as grandes 
áreas comerciais. 

Polo demais o proxecto es
quécese totalmente da venta 
ambulante pésie á existéncia de 
5 mil licéncias na Galiza, esque
cendo asi as feiras. 

Tamén se aprobou a tramita-
, ción do Servício Galego da Saú

de, por máis que ainda non se 
teña elaborado unha lei galega 
de sanidade, servindo unicamen
te esta ,lei , segundo a oposición 
nacionalista, para a burocratiza
ción deste sector, sentando as 
bases para un órgano de xestión, 
pero sen abordar os problemas 
reais. · 

O BNG propón a criación 
dunha conselleria da 
muller 

Con algunhas· intervencións que 
prodt.Jcirian risa, senón fosen de
mostrativas dunha mentalidade 
totalmente retrógrada, foi recha
zada a proposta do PSG-EG de 
criar un Instituto Galego da Mu
ller. 

A proposición de lei,· cuxo artí
culo é idéntico ao que rixe en 
Euskadi, foi rechazado por . 30 
votos en contra e 20 a favor. 

O BNG, pese a aprobar o pro
xecto, manifestouse a favor de · 
criar un "Consellaria da Muller•) 
na que todos os. cargos fas.en fe- · 
meninos, e que tivese capacida:.. 
oe xurídica e financieira. 

Esta consellaria, que· así consi_: 
r guiria capacidade de actuación 

própria e non como Instituto, es
taria relacionada con Agr:icultura, 
Traballo e Sanidade, para facer 
unhos plans de acción c0nxuf1-

. tos; encarregándos.e ademais de 
- preparar. a · lexislación ·sobre a 

imaxe da muller e a utilización 
'dos médios públiéos. O 

A.E. 

Na .marte de ~Eu19xio Gómez Franqueirá , 

Un home con "aquel"· 
Eulóxio Gómez Franqueira finou o 'día 20 de Abril mentra~ 
ollaba .na sua casa o encentro PSV Eindhóven-Real 
Madrid pala. TV.· A sua figúra foi sempre controvertida. 
Para uns era un explotador, un. cacique, para outros un 
benefactor dos agricultores e o pai do cooperativismo 
galega moderno. Consciente? da tendéncia que ten este 
p~ís de ser pouco rigoroso cós mortqs, tratamos de 
analisar aqui a sua figura sen ap_aixonamento "post 

b~n --de que caste, d~ cuxo halo· álguén queria _sairse do rego, 
intentaban aproveitarse todos. usaba "aquilo" para traelo á ca-

Ese "aquel" que o rodeaba, rrilleira, mesmamente en época 
acompáñoun9 desde que· fun- eleitoral. O que ~on signifícou 
dou. o "coto escolar" en Castre- que doutra manera vivisen me-
lo e comezou a receber as pri- llor. 
meiras subvencións, que foron Ese, "aquel", do que estivo 

· aproveitadas para ir aumentan- · rodeado foi o que lle permitiu 
do ''.iso", que non eran ·precisa- ser o proveedor de ovos do 

mortem". , , · ménte ovos, por moito que logo Exércíto Americano acantona-
os titulares aa prensa o califica- do en ~uropa; pero nunca o 
sen como "o· home con máis usou para presumir, º~ que o 

· ovos de f;:spaña": cando o. que acercaba ao povo e convertiao 
fixo enfrentándose ao comando nun igual, pero singular. 
de ETA-PM fói ·unha imprudén- E, . asi, apoiado en "todo", 
cia por calificala ·dunha· maneira (comó se explica senón a sua 
suave. traxecforia?) pu_xo a político ao 

Parece que soubo investir ao servício dos intereses económi-
xeito. As concesións de gra- cos. Ainda que militou nas Mo-
· nxas foron d~das a persoas es- cedades Galeguistas de mozo, 
collidas; alcaldes, 'veterinários e cando ó precisou foi alcalde e 
caciques. Os cartós· gañados Procurador franquista; para se-· 
polos emigrantes, e investidos guir lago .. achegado ao poder 
en explotacións avícolas, fixe- coa uco. A confrontación de 
ron que fose aumentando ·esa intereses con certos poderes 
cadea de forza (Coren) que o - españois (que propiciaban unha 
rodéaba. Por conservar a capa- política perxudicial para os 
cidade de rnanobra até se des- seus interes~s . sobretodo cara 
prendeu axiña da multinacionai Europa) e .a dinamitación por 
Swift á que xa lle impedira Cas- parte destes, da UCD; levoulle 
telao o seu asentamento na Ga- a apadriñar unha formación pa-
liza cando era parlamentário. lítica de centro-direita na Gali-

Porque Eulóx~o Gómez Fran- za, inspirado en Catalunya, 
queira nen criou unha coopera- , para que fixese de contrapeso 

Razamonde convertérase nos 
últimos anos nun lugar de pere
grinaxe do centro-direita gale
ga. Ben foran xentes de Coali
ción Galega, Partido Naciona
lista Galega ou centristas da 
Galiza, acudian, invariabelmen
te coa mesma preguntg. _ nos 
beizos: "contamos co seu 
apoio"? Eulóxio G. Franqueira, 

coma se dun Cristo de la Vega 
tiva nen a impulsou, senón que frente aos poderes estatais. 
foi un capitalista (como tal Pero, agora de morto, Euló-

· se tratase, baixaba a cabeza e 
abaneaba o caxato. Sen discu
sión todos interpretaban que 
contaban coa s_ua aprobación 
ou, polo menos, asi o anuncia
ban. aos seus seguidores e á 
opinión pública. Desde a sua 
doenza era, ainda máis que an
tes, un poder non se sabe moi 

obraba) que organizou unha ca-
dea de explotacións gadeiras. xio Gómez Franqueira, como xa 

ocorrera con António Rosón, . 
O.dado máis significativo e_llus- , deixará de ser, nalgunha medi
trativo é que os sócios nas de- . 
mais cooperativas receben a da, un pouco quen foi, ·para se 
plusvalía repartida como beñe- converter nun símbolo; terá asi 
fícios, Eulóxio G. Franqueira unha imaxe moi distinta da que 
pagaba un précio e as ganán- posuiu de vivo. O 
?ias ian parar a Córen . .Cando A. EYRÉ 

BALANCE DUNHA VIDA 
Estes dias os xornais galegos están a facer 
verdadeiros panexíricos da vida e da obra do 
pro-home ourensán que foi capaz de criar un 
verdadeiro empório económico e ainda políti
co na sua: provincia natal durante moitos 
anos. , 

Eu coñecin a Franqueira 'aló polos 50, cando 
el exercía como Mestre da Escola de Castrelo 
de -Miño, unha pobre escoliña rural instalada 
nun local humilde e pobre:-

Traballaba eu entón como viaxante dunha 
empresa produ:tora de sementes e visitábao 
para venderlle á cooperativa que el dirixia e 
que era das poucas que funcionaban ben en 
aquel tempo. Acompañábame un vello amigo 
-'Carlós Campos Cuquejo- e topamo~ a 
Franqueira, á hora de xantar, sentado na sua 
mesa da Escola, tomando un bocadillo. Para 
beber tiña unha botella de água. 

-Home Franqueira -díxolle o meu acom
pañante -non parece lóxico que bebas água 
na terra do viño. · . 

-Ai, amigo -respostoulle Franqueira--o 
soldo de Mestre non dá para mais. · 

Conto esta anécdota para comparar o nível 
de vida dun· home que debeu ser un bon Mes
tre porque' soubo identificarse cos paisanos e 
axudalos nas suas necesidades, empezando 
pola pequena cooperativa que lles proporcio
naba sulfato para as viñas, ·abonos, insectici
das, etc. 

Daqu~la a UTECO -Unión Territorial de 
Cooperativas del · Campo- de Ourense dera 
·en creba deixando unha débeda de médio mi
llón de pesetas e non había un home que qui
xera encarregarse da mesma, até que algún 
xerarca tivo a boa idea de escollera Franquei_
ra para encargalo do chollo. 

. Franqueira aceitou ainda que,· na primeira 
etapa, seguiu acudindo á Escala que moitas 
v~ces lle atendía a tilla. 

Cor:no dirixente da UTECO o primeiro que 
fixo foi documentarse do funcionamento dou
tras cooperativas visitando, entre outras, as · 
de Navarra e vencellándose á UTECO de Pon
_tevedra para dar os primeims pasos. Peto axi- . 
ña se indepeñdizou, e coptratou várias gra- . 
nxas coa multinacional americana "Swift" que 
entón se estaba establecendo en Galicia. 

. Franqueira estudou delidamente os proce
sos de produción dos americanos dos que 

·AVELINO POUSA ANTÉLO 

axiña se ir:idepenaizou para organizar a produ
ción avícola por conta própria, non sen dificul
tades, sobretodo de financiación, pero atopou , 
a colaboración d~ Martín Esperanza "Caito", 
entón presidente da Caixa de Aforras de Ou-
rense. · . 

Para sair de apuros económicos Franqueira 
decatouse de que· precisaba unha entidadé fi
nancieira própria e decidiu criar a Caix~ Rural · 
que se convertiu no 'verdadeir6 banqo da UTE
CO de Ourense e lle permitiu prime'iramente 
completar o ciclo de produción, industrializa
ción e comercialización avícola e máis adiante 
diversificar as producións estendendo a S!..la 
activid.ade á explotación de granxas de vacas 
leiteiras e de porcos montando toda a cadea 
de produción, desde as aves, ou as Scúvencas · 
selecionadas, ás fábricas de pensos, á índus
trialización leiteira e á cadea de vendas en to-
das as principais cidades españolas. · 

AFIRMOUSE .. NO EIDO 
EMPRESARIAL, PERO FOI 

SEMPRE UN-
~ COOPERATIVISMO 

DIRIXISTA 

Rodeado dun gr~po de técnicos efic¡:ices e . 
competentes a empresa foi medrando até 
convertirse no que hoxe é: unha das primeiras · 

, empresas alimentárias do país. · 
Até aquí non estou decindo nada novo." Pero 

é de xu_tícia-~dicer que Franqúeira foi un gran · 
home de empresa. . 

Dq qu_e non estou xa tan convencidó é da· 
sua condición de cooperativista, que mais 
dunha vez critiquei porque comprobéi os fa
llos que l:l organizaCión tivo sempre nese as" . 
pecto. · 

De por. si as UTECO ·xa eran unha cousa 
rara, unha mesturanza con algo de cooperati
va e algo de sindicato vertical, un montaxe dó · 
franquismo para controlar unhas entidades ás 
que tiñan medo, porque suspeitaban que po- · 

derian ser un r:hedio de oposiGión ao réxime. 
As UTECO querian ser as que controlasen as 
cooperativas da sua demarcación ainda que -
isto somente se daba no papel. Pero dispuñan 
d.uns méqios', duns productos intervidos e ta
mén d~ certa facilidade para obter cretos. 

A UTECO-COREN (Cooperativas Ourensa
nas) medro u e afirmouse ·sobretodo no eido 
empresarial. Pero foi sempre un cooperativis
mo dirixista, cando o auténtico cooperativis
mo é · tundamenta~mente e básicamenté de
moerático. 

José Luis del Arco, un doctrinário do coope
rativismo español; subliñou máis dunha vez, 
que unha cooperativa ou era democrática ou 
non era nada, mellor dito, era calquer cousa 
menos cqoperativa. E todo depende da . que 
se chamou "a regla de ouro do cooperativis-_ 
mo", a democrácia cooperativa, manifestada 
no principio: "Un home, Ul'l voto". 

No mes de Maio do 1973 celebráronse en 
Santiago unha!:? xornadas sobre Cooperativas 
Comunitárias nas que tamén eu participei. Ali 
atopei aos dirixentes máis importantes do 
cooperativismo gal,ego: Corzo Diéguez. da 
Coruña, García Calvo, de Feiraco de Negreira 
e Gómez Franqueira de Our..ense. Eu suxerin
lles a necesidade dunha actuación común -
para acadar o éooperativismo que Galiza pre
cisaba .daquela como precisa hoxe. No acto 
de clausura das xornadas eu fixen ·un análise 
pasando revista aos problemas de fir:iancia
ción, comercialización e integración e, sobre 
·todo, da formación ·e educación cooperativa, 
suxerindo a creación dunha comisión de coor-
denación entre elas. · · -

Mais unha vez o cooperativismo galega' 
quedouse en minos de Taifas, ainda que o de 
Ourense foi o máis importante, _cos reseñados 

, def~ctos que su puño que seguirá tendo. 
En resume: para min Eqlóxio G. Franqueira 

foi -un gran home de empresa que, en poucos 
anos, pasou da -bicicleta e o bocadillo ao Mer
cedes e re~taurante de vários garios. 
· .Nos .seus tempos mozos seica perteneceu 
coma min ás Mocidades Galeguistas que con 
tanta ilusión e entusiasmo traballaron polo Es-
. tatuto de-Autonomía de 1936. Se conservou 
algo daqueles limpcs ideais levaria un disgus- . 
to ao ver.as esquelas que reseñaron o seu fa
lecemento. Nengunha en galego ... . , O 

' -· 



"Consecüción dúnha maioria municipal de 
esquerdas", "acordo historicamente inevi
tábel" que deberia continuar no futuro coa 
incorporación do PSG-EG á equipa de go-

. ver:no municipal, era o encadramento e 
avaliación que 11e ·merecia a Carlos Prínci
pe; porta-voz do governo municipal, o 
pacto asinado en Vigo: Tanto el como Ca
milo Nogueira coincidían ·na importátfcia 
histórica do momer;ito: o ponto de infle
xión para a ciqacje en palabras deste últi
mo. 

Para o resto dos mortais, aquilo era sin
xelamente un escuro ambíguo e vergon
zante pacto de governo do que somente 

- o devir dos próximos meses nos .dará a 
clave da sua amplitude real, xa que nin
guén ere que atinxe simplesmente á cria
ción de novas zonas verdes e a unha rin
gleira de boas intencións e ambigüidades. 

Por outra banda o pago da déveda pú-
. blica emitida para cobrir óS mil douscen
tos millóns de déficit orzamental necesa
riamente vai influfr· na polítiea a seguir nos 
vindeiros anos, política forzosamente pac
tada, como o proba o· acordo de estudar 
a subida de taxas para o próximo ano. 

O de vergonzante ven porque EG em
peña-se teimudamente en xurar e perxu
rar que este non é un pacto de governo, 
senón o resultado "do condicionamento, 
desde a nosa autonomia, da minoria go-
vernante· para o beneficio da cidade" (?). 
Pésie a estas camballotas dialécticas de 
Camilo Nogueira, o certo. é que se cría 
.unha nova maioria municipal co PSOE . 
como único beneficiário, ao sair este dun-. 
ha incómoda minoría sen variar para iso a 
sua política, e engolindo ademais a parte 
da oposición. 

O desmedido afán de "tocar poder" de 
Esquerda Galega, fixo que esta forza polí
tica pasase de anatemizar a M. Soto e ao 
PSOE como inimigos públicos da cidade 
(antes, durante e despois das eleicións), a 
proclamar meses máis tarde a "rexenera-

, ción da vida municipal" e hoxe -~ pactar o 
co-governo -indirecto, mediante unha 
comisión de seguimento dos pactos. As 
·iiusións ópticas que nos quer facer viver . 
EG son esperpénticas: nen houbo un m_í
nimo de rexeneración da política munici
pal (todo o máis unha mudanza de formas) 

RAZÓNSDUN PACTO .· 
LOIS P. CASTRILLO 

Concello de Vigo 

nen o pacto ·ten nada de progresista xa 
que no seu contido -polo menos o 'públi
co- non se abordan os problemas cen
trais da cidade. En canto á "mairia de pro
greso" na corporación, é unha falácia xa 
que .o PSOE non representou nunca nen 
governo do Esta.do, nen no da Xunta, nen 
moitísirño menos 'no da cidade olívica, o 
progreso social. Máis ben foi a trapatla~ia, 
a · conivéncia cos intereses especulativos 
privados e coa direita (Guvasa, Emavisa, 
Convénios Urbanísticos, etc.). Este é un 
pacto entre un PSOE que governou até 
hoxe coa direita e unha EG que até hoxe 
non soubo facer de oposición. 

O CONTIDO DO PACTO 

Alén de declaracións altisonantes, o pact~ 
semente é un cúmulo de vagued?des_, de
claracións. de intencións, agás nos seis
centos mil m2 de novas zonas verdes, ver
dadeiro caramelo para EG, nengunha so:
lución se .aporta aos graves problemas da 
cidadé: Temas como ·o transporté público 
(o orzamento subvenciona á empresa pri
vada concesionária, con setenta millóns, 

"" '". . 

'0 PACTO DO PSG-EG CO 
PSOE EN VIGO, NON É-. 

SEN°ÓN UN PASO CARA UN 
FUTURO GOVERNO 

GAL-EGO DE PROGRESO' 

nientres foron subidas as ·tarefas!) ; o tra
zado do segundo Cinturón de Circunvala
ción; que cria puntos negros para a habi
tabilidade e a seguridade en vários bairros 
de Vigo; a poHtica de recheo da Ria; o fi
nanciamento do Plan de Saneamento in
tegral -ignorado no orzamento- a priva
tización da recollida do lixo; a bañcarrota 
da. empresa de abastecimento de águas 
-á que se lle concede unha graciosa e 
ridícula subvención de douscentos mi
llóns, cando ten un burato de vários miles 
por xestión desastrosa e presuntamente 
delictiva; a reforma do Regulamento Orgá
nico do Concello e a criacrón do Regula
mento de Participación Cidadá; a abertura 

/ 

:., . 

' da Casa da Mocidade e o desbloqueo do 
Concello da mesma (parali~ados ambos 
desde hai un ano), a protección ao peque
no comércio mediant~ a proliferación d~s , 
grandes superficies transnacionais; a peti
<?ión de responsabilidades sobre o escán-

. dalo da quebra da concesionária das 
obras municipais (GUVASA) ... en fin, pare
ce que nengun dos problemas de Vigo foi 
pact?do, ou máis ben ... non foi f~ito públi
co. E .sintomático que dous dias após da 
firma do Pacto, no 'pleno extraordinário 
para tratar o tema dQ Guvasa, os conce
llais de EG non se mostrasen tan locuaces 
e agresivos verbalmente como noutras 
ocasión s. 

A ACTITUDE- DE EG 

A curiosa mutación do PSG-Esquerda Ga
lega ten a sua razón de ser na sua estraté
xia global, que perségue chegar ao gover~ 
no da Xunta" canto antes. Diciame hai al
gun tempo un dirixente local desta forza 
que a política de Vigo deseñaba-se a nível 
r:acional polo que de importáncia estraté
xica tiña o "cantón de Camilo". 

Non é difícil concluir, pois, que o pacto 
cQ PSOE vigués non é senón un paso cara 
a deelarada intención de pactar, após as 
vindeiras eleicións, tm "governo de pro
greso". Tal cousa parecendo-nos total
mente lexítimo para quen geste diso, aco
rre-se-nos que, quen di ser a única alter-

- nativa ao centralismo e direitismo do 
PSOE, como afirma Nogueira, como afir
mou durante a campaña pasada, para, 
acto seguido suscreber un pacto de go
v~rno que supón un auténtico balón de 
osíxeno para o PSOE, parece-nos imo
ral, pois subxuga a resolución dos proble
mas dos traballadores e povo de Vigo, aos 
intereses eleitorais futuros de EG, ade
mais de supor u_nha estafa política. 

Esquerda Galega pretende demostrar 
que é un partido sério, co que se pode 
pactar e, governar, e ao que se pode votar, 
porque carece de veleidades esquerdizan-
tes. · 

Francamente, para iso xa ternos ao 
PSOE, que leva máis anos e sabe facelo 
moito mellor. O 
LOIS PEREZ CASTILLO é porta-voz do BNG en Vigo. 

• ·o BNG dedica a cam
paña das letras ao uso do 
galego nos meios de co
municación públicos.Diante 
do deterioro que sofreu o uso do 
galega nos meios de comunica
ción públicos, sobretodo desde 
o aceso do PSOE ao poder, 
mesmo contravindo a lei, o BNG 
acordou dedicar a campaña das 
letras galegas a este motivo. A 
sua celebración constará dunha 
iniciativa parlamentária cunha 
proposición non de lei que reco
llerá este tema, unha carta que 
firmarán intelectuais, persoas da 
cultura e da comunjcación , rei
vindicando o uso do galega e 
uns actos festivos a celebrar o 
dia 17 nos coléxios de Compos
tela. 

Ademais o BNG acordou 
apoiar as campañas que leven a 
cabo a Mesa Pola Normalización 
Lingüística e. a Fe9eración de . 
Asociación Culturais.' . O 

.. • O Congres~ non apro- . 
bou unha comisión investi
gadora do Cason. o PSOE 
impediu, tamén no ·Congreso 
madrileño, co seu voto en con
tra, que se criase unha comisión 
parlamentária que estudase as 
circunstáncias ·do siniestro do 
Cason ... 

A proposición foi apresent~da 
por en.én Bernárdez de Coalición 
galeg~, e apoiada polos restan
tes grupo.s. f'>Jo parlamento gale
ga o PSOE, naquela ocasión c0s 
votos de Coalición Galega; re-
chazou. taf'Dén a

1
-criación dunha 

_ · cemisión investigadora. ~ .P ~ 
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Presentou suspensión 'de p~gos 

Guvasa, · u_nha, empresa. que entranípa -
a vários concellos do, PSOE 
Confratistas e provedores 
de toda Galiza que ven 
agora os seus negócios 
arruinados pola creba da 
empresa madrileña 
GUVASA (Gutierrez y 
Valiente), consideran que 
os concellos de Vigo e 
Redondela teñen 
claramente 
responsabilidade ao 
asignaren obras a quen 
non tiñan capacidade 
finánceira para levalas a 
termo. 

Nos compromisos dos contra
tistas coa empresa .GUVASA 
opera un princípio de confian
za da empresa menor á maior, 
reforzado pola imaxe da socie
dade construtora que se apre
senta coma avaliada polo par
tido no governo central. As 
axudicacións directas, e os co
mentários de que só unha em
presa desa capacidade pode 
facer frente a obras de tanta 
importáncia como a reforma 
da rede semafórica de Vigo, as 
vivendas de Rivera-Atienza, ou 
o pavi-llón de deportes de Cha
pela (Redondela), consolidaron 
unha falsa opinión de fiabilida
de. Os provedores menos ca
pitalizados consideran estas 
apariéncias externas como 
parte dun propósito delictivo, 
desde o momento en que só 
na construción de vivenda_s se 
pagaron case trescentos mi
llóns de pesetas, e o investido 
pódese calcular en catrocen
tos, sen que estas pequenas 
empresas percebesen nen 
unha só peseta. 

Sen concurso 
Tanta en Vigo coma en Re
dondela, ou nos restantes 

Carlos Príncipe, portavoz do 
PSOE no concello de Vigo 

municípios do Estado (todos 
governados polo PSOE) nos 
que GUVASA emprendera 
obras a canta da institución 
local, a adxudicación .fíxose 
directamente. No seu momen
to levantáronse voces sobre a 
auséncia de concursos de 
ideas; coma no caso do Pavi
llón de Deportes de Redonde
la, que se contratou con Gu
vasa porque o governo muni-

- cipal decidiu que a sua pro
posta interesaba e traerta 
moitas ofertas. lsto ocorreu en 
Decembro pero á empresa 
non depositou a fianza do ca
tro por cen da obra 
(1.068.000), até o 30 de Marzo 
pasado. O desconcerto neste 
município foi grande porque 
Guvasa emp~zou a retirar as_ 
máquinas do solar de Cidade
lle precisamente nos dias en 
que a intervención do canee-

llo de Redondela cer:tifica o 
depósito da fianza polo orza
mento de 90 millóns. O dia 5 
de ~bril apresentaron sl:lspén
sión de· pagos. 

As voces de alarma polo· re
traso da empresa Guvasa en 
facer frente aos seus compro- · 
misos con contratistas e pro
vedores xa se deran en . Vigo 
e íledondela entr<3 Decembro ' 
e Xaneiro. En Xaneiro, unha 
representac,ión de afectados 
advert_iu a Carlos ·Príncipe da 
situación -e encareceulle que 

, non formalizase · o pago pre
visto de 141 millóns que a 
empresa mixta Gestinga tiña 
previsto. Contado, este pago 
fíxose finalmente, despois da 
declaración de suspensión cie 
p~gos . 

O Concello ·de Vigo partici
pará nun 49 por cento ' n"as 
perdas da empresa Gestinga, 
constituída en réxime mixto, 
pará desenvolver o convénio 
de construción de 370 viven
cias concertadas co Instituto 
de Promoción Pública da Vi
vencia (IPPV). A últimá pro
posta do concello vigués d~ 
adxudicar as obras das viven
cias de Rivera-Atienza aos 
credores de GUVASA parece 
máis produto duntia falta total 
de solucións e de querer ap.la-_ 
car os ánimos dos perxudica
dos. "Que podemos facer nós 
agora, e con que financiación 
poderemos contar se a em..: 
presa madrileña nolo quitou 
todo" --comentou ur:i contra=
tista. A prudéncia entre estas 
empresas sub-arrendatárias 
non pode ocultar plenamente 
o fondo pesimismo sobre o 
resultado final desta creba, 
que alcanza plenam~nte aos 
proxectos de governo munici
pal do PSOE implicado.s. ·o 

IMPLICACIÓN OFICIAL 
ANTÓNIO ALONSO FONT ÁN 

A sociedade anornma GUVASA, tras os dous vai tirando da manta, até desencaretar a banda 
apelidos que a titulan, ten destacados persoeiros de encapuchados por manobras democráticas. 
acochados. Sebemos queditos persoeiros cam- Todos aqueles que esperábamos que·o Partido 
pean disfarzados baixo siglas repetábeis, ás que Socialista era o menos rnao para a opción pro- · 
arribaron despois de amainar a Ditadura. Todo gresista, fomos defr~udados. O tan manido Tráfi
indivíduo de tan- má caste non aporta nen dá co de Influencias está senda de uso cotián en 
nada de nada, ven buscar, usurpar, este é o seu todos os níveis. Poupo se conquire nas .urnas, 
obxectivo que, por moito que pretenda disimular, cando os resultados se empregan para det~rmi
antes ou despois, chegará a quedar coas tafanas nantes leoninos, como no caso que nos ocupa, 
ao descoberto. ao que irnos combater até· as últimas consecuén-

0 caso GUVASA, de implicación estatal, resul- cías. Todos vemos como amoleceu o Presidente 
ta agravante no Concello de Vigo, onde rizaron o do Governo español, compinchando· nas. brava
rizo da perversión. A paradoxa ternos que centra- tas ao seu Vice-presidente. Todos -sabemos 
la nese enguedellemento: Concello de Vigo-Ges- como dominan meios de difusión como a Televi
tinga-Guvasa, onde aparecen asociados aqui e sión Estatal e casos vergoñentqs na Autonómica, 
disociados alá, os mesmos indivíduos, apoiados que podemos demostrar documentalmente. To
co voto e beneprácito incondicional de Gonce- dos sabemos.que nos governos autonómicos e 
llais do P.S.O.E., domesticados pola disciplina de municipais impera a disciplina de Partido, e co
Partido, e dispostos a baixar a cervical cando llo ñecemos a elementas e elementos que pagan 
insinuan os seus cabecillas. O nepotismo foi usa- p_rebendas aceitando canto lle propoñen moito 
do con· total descaro, e por moito que pretendan máis se son· ardes de .arriba. Todos sabemos a 
amasar tranquilidade, comeza a preocuparlles o obediéncia do .Go.verno español ao·Mercado Co
seu futuro político, polo medo a perder a preben- mun, a OTAN, os EE.UU., e o Tráfico de lnfluén
da. cías non é máis que unha cons_ecuéncia que es:.. 

O pleno extraordinário no Concello vigués, tamos sofrendo a todos. os· niveis. 
onde se trátou o "Caso Guvasa", en apariéncia -o · 
-só en apariéncia- resultou un disimulo da rea- , TAN MANIDO TRAFICO ·DE 
lidade, que por moitó cinismo oficial_ e a?esor em- INFLUÉNCIAS ESTÁ SENDO. DE 
pregado, non convenceu a ninguén, moito menos ·----------
aos afectados polo "Connuvio Empresari_al e Po- USO COTIDIAN EN TODOS OS 
lítico". 'O dia do -xa famoso- Pleno Extraordi- N ÍVElS. "' 
nário de velada matinal, no que grotescos tra
_moístas empregaron todas as rT)ás artes polo que 
nel- se xogaban, .atopábanse en Vigo -esperan
do resultados- o Director' de Finanzas de Guva
sa, el~mento da família Valiente, e o Xefe de Pro
dvción da dev~ndita Empresa, que viñeron entre~ 
vistarse cos seus· cómplices -no"n cos ~fecta- · 
dos-,,- para. conformar finanzas. Hai probas moi 
escl~recedoras, que irán saindo a-medida que se 

Queremos rematar. O noxento asuntoGUVASA 
résulta máis escandaloso e -chapuceiro que cal
quer antecendente: Matei:;a, Reace, Rumasa, etc. 
Quedaron moitos fios saltos polos que irnos tirar. 
Para . certos e destacados implicados aihda non . 
comezou. GUVASA dará moito que.Jalar e terá 
eco na lonxura. D 

kitónio Alonso Fontán é escritor e afectado por GUVASA 
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Alúmina:..Alumínio 
apoia ao seu ·Comité· 
Seguen as mobilizacións na Alú
mina-Alum ínio. O domingo 24, a 
Mariña luguesa amaneceu en 
movimento. Vários membros do 
despedido Co"mité · de Empresa 
de Alúmina-Alumínio en San Ci
brán, entre eles o presidente-Án
xel Pérez, uxetista, e o voceiro 
da INTG, Antón Casal, subiran ao 
abrente· ao alto dé;l chaminé de 
vaP,or da .factoría. 

As _dóce comezaba na viciña 
Burela a anunciada manifesta
ción cidadana én der;nanda da 
re-~dmisión do Comité, na que 
participaror:i entre 1500 e 2000· 
persoas, boa parte da·s cales 
trasladáronse posteriormente á 
entrada da fábrica, no lugar de 
Lieiro, para mostrar a sua solida
riedade cos sindicalistas pecha
dos na chaminé Dos alcaldes da 

comarca noutrora protagonistas 
nalguns dos feítos do conflito, só 
partjcipou na manifestaéión o de 

· Ribadeo, do BNG. 

Através dun rádio-transmisÓr 
achegado a un megáfono, 1.m 
dos pechados na chaminé diri
xiuse aos congregados diante da 
factoría e expresou a sua deci
sión de levar a sua decisión até 
as últimas consecuéncias, quer 
dicer, o non deixar a cheminea 
de vapor - aonde lles levou o 
chegar máis de duas · hóras-, 
até que o Comité' sexa readmiti
do. 

Para o 1° de Maio as centrais 
sindicais nacionalistas, por unha 
banda, e as españolas-, pola mi

. tra, convocan distintas manifes-
tacións na Mariña. O 

Café DE-CATRO A_CATRO 

Rua Girona, 6 
VIGO 
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E CONOM~A E TRABALL?"¡ 

Femando Acuña da CXT<? espera_ que os :nacionalistas· conv?quen _ a máis traballadores 

A división . entré centrais · estatais e nacionalistas 
qúedará patente o próximo 1 º de Maio 

. ' 

A prática dos últimos meses que ven dividin~o nas 
diferentes · e zonas en crise ás centrais sindicais entre 
nacionalistas e estatais, terá o seu claro reflexo neste 1 º áe 
Maio. INTG e CXTG convocan conxuntamente 
mantfestacións nas sete priricipais cidade~,- _asi como nas 
Pontes e San Cibrán. UXT e CCOO pola sua parte chegaron 
a acordes para participar conxuntamente en Ferro!, Vigo e 
Lugo. A cbiQcidénci~ entre, as duas centrais ~stat~~s ,non se 
producia desde hab1a ános. No 1987 CCOO mob1hzarase . 
.conxuntamenté cos nacionalistas. · 

Rubén Lobariñas, r.esponsábel . A Nasa· Terra, "o critérib unitário 
de comunicación t e imaxe da coas tarzas que é posíbel manter 
UGT, slnalou. a A Nasa Terra o esa unidade".: Acuña recoñeceu 
motivo que levará á central so- ·a "certa preocupación ·social 
cialista a se ·manifestar no Día ín- existente pala falta de unidade, 
ternacional do Traballo e que pero, ·engadiu, non· se pode facer 
será a defensa da criación de táboa rasa das diferéncias exis-
emprego. "No que respeita á Ga- tentes, sen enganar aos traballa-· 
liza, sinalou Lobariñas, nós daré- dores.". · 
moslle protagonismo á campaña .... É moi importante, sinalou Fer-
de Alúmina::-Alumínio, ao que hai nando Acuña, que os sindicatos 
que engadir os conflitos que estatais sexan vistos polos tra-
existen neste momento: Astano, bailadores como interlocutores 
Sidegasa, etc, .. ". non válidos e apoien aos sirrdica-

"Demandamos, indicou tamén tos nacionalistas". 
o responsábnel uxetista,· - que O dirlxente da CXTG lembrou 
haxa no futuro próximo un . Plan as reivindicacións deste 1° de · 
de Emprego _na 0aliza e iso ·re- . Maio relativas á necesidade dun 
clamámosllo ao governo galega, · Plan Galega de Emprego e dun 
o que levaria emparellado, un. Marco Galega de Relacións La-
Plan de Industrialización". borais, asi como a solidaridade 

No que respeita á confluéncia cos traballadores en :situación 
con CCOO, Lobariñas afirmou máis grave nos últimos tempos: 
·que "ven dada pala negociación caso de Ferrol,. Asean, Sidegasa, 
que estamos levando e · pala Alumiria, etc ... 
coincidéncia nas acións dos últi- -Por último Fernándo Acuña si-· 
mas tempos". "Non nos mobili- nalou que as centrais nacionais 
zamos conxuntamente en todos eran as que convocaban en máis 
os lugares, sinalou tamén, por- lugares, confiando. en que "a· par-
que deixamos que os organis- ticipación dos traballado_res sexa 
mas locais decidan, asi na Coru- maior nas mobilizacións nacio-. 
ña e cabeceiras de comarca non . nalistas". 
houbo acordo o que, matizou, . Xesus Seixo, membro do se-
non quer dicer nada máis · e¡ue cretariado nacinal da INTG, sina- . 
iso, nen supón o.utro tipo de con- lou, pala sua banda, que o feito 
flito". de ir conxuntamente as centrais 

Rubén Lobariñas resaltou 'o nacionalistas demostra "que hai 
feito de que desde· habia bastan- cada un maior acercamento no 
tes anos non se producia unha traballo dlário e sérias diferén-
coincidéncia do seu sindicato cias ca traballo e os plantexa-
con CGOO. nun 1 º de Maio. · ,mentas do sindicalismo espa-

UXT pensa, por outra parte, ñol". 
desplazar a Madrid a 800 afilia- . Seixo lembrou .que a. mobiliza-
dos con -motivo' do. acto central ción do 1 de Maio celebrarase 
desta data e que conmemorará . cos mesmos lemas que p'residi- . 
tamén o primeiro centeriário da ran o 1 O de Marzo, dia da Clase 
central. · Traballadora Galega; é dicsr, 
Un maior acercamenfo "pala industrialización da Galiza 
entre INTG e CXTG ~a~·.d~fensa da econ.omia nacio-

Fernando Acuña, secretário Seixo lembrou_ tamén o lema 
coordenador da CXTG, sinalou a · da· Federaci6n Sin_dical Mundia¡,· 

Segundo o Encontro ·celebrado en Fene 

cos que coinciden INTG e CXTG, 
eleito para esta data e que xira 
en torno á defensa dos. direitos 
sindioais, "formalmente recoñe
cidos pero na práctica recorta
dos a diário". 

ARQUIVO/A!\JT 

Pésie aos repetidos intentos 
deste semanário, tainas imposí
bel pórmos en contacto con al
gun qirixente de CCOO para soli
citar a sua visión deste 1 º de 
Ma~. O 

Traballo social, un 'termo ambígUo 
· · dade do traballo social e a sua 

Como ambíguo, indefinido e ·validez para servir como un mé-
difuso definiu o término do todo máis de control da socieda-
traballo social un dos · de ou pala contra como ferra-

. ponentes no e.ncontro que, menta de cámbio. A importáncia 
con este lema, se celebrou · da c0ordenación pala ba~e das 
en' Fene p pasado fin de· distintas experiencias, o desta
semana. ·Na Gasa de Cultura cacfo papel dos profisonais, ou a 
fenerise reuníronse Venres, ·necesidade de que 0 .verdadeiro 

.protagonista de todo o traballo 
Sábado e Domingo arredor sexa a.comunié::lade taran outras . 
de 250 psícólogos, das ·conclusións das Xornadas 
asistentes sociais, ·que, dalgun xeito,'..terán continui-
pedagogos,. eduqadoreS·· .. _,.~ c;Jade o pró_xirlJ<_? ~ $ábado dia 14 
especializadós, políticos e ·· ?s 10,~o d~. manan na Fr:iculdade 
distintas persoas ·interesadas. de - F.rlosofra de Santr~go de 

- . . . , Compostela . nunha xuritanza 
en algo que se ve~ defirnndo ·convocada pára valorar o~ en-
camo_ traballo social contras eªº temp9 estudar unha 
comunitário: posíbel estrutura organizativa 

Nas mesmas conclusións dos 
Encontr9s, expostas polo soció
logo Ramón Muñi4, indícase en 
primeifo lugar a radical ambigüi-

dos participantes nos mesmos. 
Pero no debate das mesmas 

conclusións, ante unha asistén
da xa minguada,' algun dos partí :.. 
cipantes resaltaba a co'ntradición 

existente entre a contínua lnsis- · hai vinte anos, relatando como 
téncia no protagonismo da co.- os mesmos aconteCimentos con-
munidade e a aüséncia pratica- ducíraos a unha loita política 
mente total nos encontros dos emarcándose en campañas con-
colectivos. cos que se· pretendia · tra a droga ou contra a 'lei de 
traballar. O exceso de profisiona- protección do menor. Segundo q 
lismo nalgunhas das if)terven- psicólogo ·galega, actualmente 
cións ou a falta de debate.en tor- residente en Madrid, este instru-
no ·abs temas proposto~ foron mento legal vai deixar desprote-
outras das críticas fÓrmuladas, - xidos a boa par.te dos XÓVeri~S 
apesar da valoración globaÍ· posi-: marxinados e , por· e.::;te motivo, 
tiva. a coordenadora de bairros de 
Coordenadoras de bairros Madrid, iniciou xa unha campaña 

contra a sua entrada en vigor. 
Quizá unha oas experiéncias 
máis interesantes das expostas 
neses días en Fene .fara a recolli-

. <;;!a _por Enrique Martínez Regue
ra, da Coordenadora de Bairro$ 
de· Madrid, quen reseñou e;> labor 
real.izado por ese orga_nismo para 
axudar a xóvenes delincuentes e 
drqgadictos. .Enrique Martínez 
expuxo unha breve história do 

· seu traballo riese campo desde 

Outras ponéncias, corno a do 
1 movimento de- moradores en 

Portugal, unha experiéncia vici- · 
ñal en Muimenta (Lugo), ou a do 
lábor desenvolvido pala Comi- · 
sión de Cultura do Concello" de 
Fene· despertaron tamén o inte
rese dos congresistas. D 

ENRIQUE SANFIZ/FERROL 

• E:X:ito da folga en Re·· 
dondela. A totalidade do con-
cella de Redondela (agás as ofi·
cinas municipais), secundou a 
taiga xeral convocada, o martes 
dia 26, polo Comité de Veciños, 
para obligar ao Alcalde Xaime 
Rei a negociar a suba das taxas 
de auga, o aumento desorbitado 
da contribución e o traslado das 
oficinas de Unión-Fenosa a Vigo. 

Desde primeiras horas da ma-
-ñán o paro tai secundado masi
vamente por todos os estableci- · 
mentas e talleres. Pala tarde 
unha manifestación de perta de 
tres mil persoas recorreo as ruas 
da vila, facendo soar numerosas 
potas e outros cachibaches. 

O alcalde Xaime Re.i pretende
ra,. por todos medios, abortat 
esta taiga xeral , primeiramente 
intentando dividir aos veciños e 
logo, aquel mesmo dia, con cha
mamentos desde algunhas emi
soras de radio afirmando que-es
taban enganando aos cidadáns. 

• Os traballadores de Si
degasa permanecen na 
factoria dende <hai casa 
unha semana. Reclamaban 
solucións a sua situación de pa
rados reais. O peche só é aban
donado para (ealizar accións de 
protesta como son os cortes da 
via férrea ou das estradas, princi
palmente a N-VI. 

A estas accións estanse a su
mar as mulleres e os tillos dos 
obreiros que o venres dia 22 cor
taron , nun número de 200, a N
VI, disolvendo a concentración a 
Garda Civil , rexistrándose mo
mentos de verdadeira tensión. 

Nunha destas ·accións prota
gonizadas polos pechados taran 
volcados dous camións con ara
mio, precisamente procedente 
da empresa catalana que dicidiu 
pechar Sidegasa. 

Descartada ao que parece 
toda posibilidade de seguer fun
cionando a factoria, os ob~ecti 
vos dos traballadores semellan 
agora centrarse en garantir un 
pasto de traballo. Algo que pro
metera a empresa e que non 
está a cumplir, polo que a ten
sión preveese que vaia en au
mento nos próximos dias. O 

• Folga Xeral en Fe
rrol.Despois do fracaso das ne
gociacións diante da Dirección 
Xeral de Traballo o expediente 
de rescisión de contrato para to
dos aqueles traballadores do 
sector que non queiran acollerse 
á prórroga dos Fondos de Pro
moción de Emprego. Esta deci
sión levou a que os travalladores . 
.de Astano endurezan as suas 
mobilizacióils, .voltándose a cele
brar no Ferrol 1outra fólga xeral o 
pasado dia.27 - O 

• Congreso. do SGA-
CXTG. Pasado fin de semana 
en Compostela celebrou o seu 

·,~ . primeiro congreso o Sindicato 
Galega da Admir-iistración-CXTG. 
O SG.A, adem¡:lis das propostas 
de estatutos e organización, si
nalou a necesidade de reforma 
do proxedo de Lei da Función 
Pública actualmente én períodos 
de debate. 
Marije Díaz foi eleita máxima res
ponsábel · deste sindicato do 
ramo, producíndose ademais di-: 
versas discrepáncias e o rexeita~ 
mento dunha ponéncia alternati
va. D 
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Despois da Semana Santa oficial os nenas de Viveiró.celebran as suas próprias procesions 

A Páscoa pequencl · 
Na Mariña xa quenta ... ó sol e as 
procesións da Páscoa de Vi.veiro 
ainda remataron esta tarde de 
escrita. Veño de ver a última des'
te ano e non dou apeado o sorri
so. A imaxe portada .ao lombo 
non era nen de San Xoán, nen da 
Verónica, nen do Cristo. xacente, 
nen de Mariasantísima... Sabe 
Deus onde axenciarian os p íca
ros semellante estátua. Era horrí
bel. A versió_n do trae'.licional paso 
de "Maria ao pé da cruz desnu
da" (ou algo asi) era.revolucion·á
ria: méia virxe, méia cruz, e 
abonda.- Os tamborileiros baten
do na marcha mellaran ano a ano 
a sua técnica. 

Non falo, é óbvio, da Semana 
Santa oficial. Non me interesa. 
Son outros os actos rituais que 
suscitan en min un amor loéalista 
que me fai empuñar a pluma ho
menaxeante. Son eses desfiles 
procesionais de nenos que per
corren o Viveiro antigo do luns 
de F'áscoa en diante á marxe da 
xerarquia eclesiástica, fóra do 
seu control. Fillos de familias hu
milides, de mariñeiros, de cativos 
comerciantes, de operários, xúq
tanse espontaneamente nalgun 
portal , argallan unha arqueta 
coas chachelas dunha caixa de 
froita, chántanlle no meio e meio 
algun boneco ou algun Cristo de
ses que teñen o corazón ao ár e 
que se puñan nas mesiñás de 
noite antes da xubilación e retiro 
aos faiados ilumínao con catro 
velas mangadas na casa, e mar
chan polas ruas de Viveiro mar
cando mellar o paso do que mar
can o capitán da Garda Civil, a 

pasma, os municipais, o alcalde 
e os concelleiros non nacionalis
tas nas procesións dos maiores 
da semana anterior. Estes rapa
ces son a hóstia: son capaces de 
facer un pálio con catro rabos de 
vasoira e un hule da mesa da co
ciña. E pasan a bandexa de lata 
para logo do paso urbano ir mer
car lambonadas. E fan ben. Quen 
queira espectáculo qué o pague. 
Porque os viciños alucinan un~. 
pedazo con eles. 

Asi a diário, ás tardes, á saída 
da escola, durante os quince 
dias ou as tres semanas seguin
tes á Resurreción. Até que n.a 

Mariña quenta o sol. 
Mais ... "canto progreso en to

das partes", Rosalia. Os nenos. 
de Viveiro xa teñen substituído 
as bolsas de plástico na cabeza 
simulando capuchóns de cófra
des 'por túnicas de auténtico te
cido; os tambores Honsuy de 

. verdade xa ocupan · o lugar das 
latas de gasolina que percutían 
con ca'lquer garabullo; as "Nancy 
de Famosa" que disfarzaban da 
Dolorosa está a ser desprazadas 
polos santos de rosto hiératico 
sustraídos desas boetas itineran
tes que unha familia pasa a outr~ 
para contribuir todos á glória dal-

PORRAZONS 
DE--PESO 

·. gun/ha mártir e que en Viveiro 
· ainda perduran; e agora até lles 

· encarregan aos carpinteiros lo
cais a construción de arquetas. 
Finos. : 

Sen em.bargo, este ano a parti
cipación. infantil . nos autos non 
foi mot esplendorosa que se diga 
e ~ organización antollóuseme · 
anarquizante. Man~festo a · miña 
sinceira preoéupación polo futu
ro da Páscoa dos pequenos vi
veireses. Deberíana declarar de 
interés turístico e télevisala, igual 
que fixeron este ano coa dos 
grandes. · 

Un ano máis, no vía-crucis 
masculino do Mércores Santo 

· desfilou entre xentes de ben e de 
non tantó, cantando como o que 
máis iso de "Perdona a tu pue-

_blQ, señor", un homicida fascista 
dos do 36; un ano máis, a alcúr
nia faminina local, en incompren
síbel mistura e alianza con boas 
rapazas boas mozas, disfarzouse 
de "damas de mantilla española" 
para tamén se mostrar en proce
sión, prévio paso por pelucaria; 
un ano máis, edis haberia, supo- . 
ño, que éstrearian traxe e gara
bata en representación oficial 
nas procesións. Perante a para
fernália e a farándula da Semana 
Santa dos adultos, coidamos 
máis perentório este noso saúdQ 
á Páscoa pequena, máis auténti-

. ca, máis pobre. 
Non sei, talvez se trate dun.si

nal divino, resulta que a estes ra
p~ces nunca lles chove nas pro
cesións. Xa quenta o sol na Mari
ña. O 

HERNÁN NAVAL/VIVEIRO 

A DESTE-ANO FOI A MELLOR 
CAMPAÑA MARISQUEIRA 

• O Governo español pre
tende queimar · resíduos 
tóxicos perto da· Galiza:se
gundo c:lenunciou a Asociación 
Ecoloxista "Gr:eer'lReace", · o:Go
verno español ten un proxecto 
para ·abrir unha n'ova zona de 
queima de resíduos · tóxicos · ao 
Norte das nasas costas, nun lu
gar situado a unhas 600 millas · 
de Estaca de Bares. , . 

Esta · prática, proibida en todo 
o mundo, faríase moito perto de 
onde faenan case 200 barcos 
galegos, no Gran Sol. 

En Outubro do pasado ano o 
Governo español xa tivo que 
abandonar o intento de queimar. 
eses residuos no Cantábrico 

. pola gran oposición popular. O 

• Inusitadas medidas de 
seguridade pola preséncia 
dos Reis no Milenario de 
Catalunya. As medidas de se
guridade tomadas diánte da pre- · 
séncia dos Reis na celebración 
do MHenário de Catalunya, forón 
o máis destacados duns actos 
nos que o Presidente Pujol, reali
zou parte do seu discurso, que 
se pode.calificar como inusitada
m~nte aséptico -máxime en 
campaña eleitoral- en castella-
no. . 

Desde. as oito · da mañá os 
arredores do Palácio d;:i Genera
litát estaban acordonados nun 
quilómetro á redonda por fortes 
continxentes policiais de toda 
caste. U-nha compañia de reser-
1J.a da Policía Nacional controlaba 
tamén -fortemente as ruas por 
onde pasaFia O monarca . 

Cando se estaba celebrando o 
acto, a policia detivo a 37 mem
bros da Crida na rua Pasaxe do 
Crédito, por lanzar foguetes en 
sinal de pi-atesta pola preséncia 
real. · O 
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Claustral universitário eleito polq~ ·C.oíBites:Abertos de Faculdade 

·Manuel AntelO · · · -__ .. 
'Os CAF son unha o~ganizaéi-ón· rrioi plura1' 

1;. 

• A Plataforma do ensi
no en recoñecemento da 
sua representatividade e 
·contra a homologación. Se 
o MEC non modifica as suas po
sicións pódese declarar unha fol
ga indefinida, segundo represen
tantes da Plataforma galega rei-

Manuel Antelo, ésfudante · 
eleito claustral. poia · 
Faculdade de Matemáticas, 
é membro dos CAF (Comités 
Abertos de· Faculdade) a. 
organización estudantil que. 
desde 1 984 ven copand_p 
perto dun 90 por cento dos 
postos de eleición directa 
pólos estudantes ná 
Universidade galega, un 
trunfo ratificado· outravolta 
nesta terceira cita eleitoral.-

de Governo e tamén nesa Comi- vindicativa que agrupa aos sindi
slón que debia decid.ir. Houbo un · catos do ensino UTEG-INTG, 
debate sobre · se se debian con- - CXTG, SGATE e CNT. Para estas 
ceder as subvencións a asocia- centrais a reacción do ministro 
·cións legalmente con.stituídas ou Maravall supón "un· claro atenta-
non, o Vicerreitorado defendia do contra os direit.os de folga" 

1
e 

que si en base a argumentos de provocou a resposta do profeso-
tipo legalista e nós defendiamos · rado participando· en maior me-
o direito dos estudantes a aso- dida. ria folga. 
ciarse libremente e á realidade Para a plataforma galega, de 
incontrovertida dos CAF. Foi o pactarse algo sen contar con es-
comezo da campaña contra nós, tas centrais promoverianse movi-
con vistas nas eleiCións, e na lizacións. "Non irnos aceitar nen-
que particparon desde a AEPG gun pacto que traiga consigo a 
até o Departamento da Xuventu- xerarquización". A plataforma di-

. de de USO ·e outras organiza- feréncia a sua posición da dos 
Cal é o papel dos CAF, unha · cións que praticamente nen exis- demais sindicatos pola sua ne-
. vez consolidado este trunfo _ ten. gativa absoluta á carreira docen-
eleitoral? . Como definen hoxe aos CAF e te, solicitando a equiparación sa-
Segue se_ndo demostrar que sé como se organizan? larial co resto dos funcionários; 
pode facer algo diferente nesta Antes da nosa Asamblea Nacio- "pero sen que isto signifique 
Ur'liversidade, desde , unha ideo- nal ,a fins de Febreiro, os · CAF unha homologación que traiga 
loxia distante á ~es¡ue ·domina. ·E eran colectivo.s de traballo nos consigo a xerarquización e o es-
pala via concreta pór de mani- centros, coordenados dunha tablecimento de categorias''. Se-
festó a incapacidade e vontade maneira ou outra, pero con auto- g·undo os sindicatos galegos a 
do Reiterado de resolver proble- nomia case absoluta. Na Asam- plataforma estatal estaria proba-
mas, por outra parte combater. e blea decidimos unificar unha só blemente dacordo co MEC eñ 
dar alternativas contra a entiza- liña e dotarnos dunha mínima es- pactar a homologación e a xerar-
ción da Universidade; elitización truturación e portante converter- quizacións, o que traeria consigo 
tanto no plano académico como nos nunha organización de ca- a carreira docente por outra via. 
económica. Os CAF seguen a lle rácter nacional que funcione en O pasado dia 26, por outra 
dar moita importáncia aos pro- todos os centros da Galiza. Ain- parte, delegados da CXTG e a 
blemas de servícios universitá- ·da non está logrado totalmente e INTG pecháronse. na sé do De-
rios. É importante que unha per- ainda que houbo un debate moi fensor do Povo en Madrid, en 
soa ·con poucos cartas poda ter importante hoxe está asumida solicitude do recoñecimento da 
·un sítio onde viver en Santiago. esa maneira efe actuar. Un deba- representatividade dos sindica-
Cal é o ambiente _. xeral dentro te que reflexa que os CAF son tos galegas. En concreto a 
da Universidade tanto en San- ademais unha organización moi UTEG-INTG sumou unha por-
tiago como noutras zonas do plural. centaxe de votos do 15,5 por 
país? · · Repasando alguns temas, como cento nas pasadas eleicións, su-
Muda _dun lugar a outro, en certo e·stá o nível de galeguización da perando o límite necesário para 
sentido. Compostela está ·mellor Universidade? ser representativo. Segundo fon-
que os que podiamos chamar _O conseguido hai que recollelo tes oftciais estase agora penden-
campus periféricos, onde se dan como vitória nosa, non tanto dos te dun informe xurídico da secre-
problemas máis graves, sobreto- CAF como de todos as . persoas taria da función pública neste 
do no ligado á docéncia (falta de e os colectivos que estiveron tra- sentido. O 
profesorado, de 111aterial par;:i o 'a ballando durante moitos anos. 
traballo ... ). Pero o ambente é de REITORADO NON O .voto maioritário aos CAf in- Non está galeguizada a Universi-

. apatia . e chapatória, n9 sentido NOS- QUERIA . tentoú escurecerse en base á dade tocante aos contidos das 
de rñemorizacion acrítica e de RECON-ECER PESIE A "escasa participación estu- matérias, pero a respeito do uso / 
falta de .reflexión. lso veri ligado . dantil". ·Da orde do 15 por da língua avanzouse ainda queo 
á composición social. O Reítora- SER MAIORIT ÁRIOS' cento dos estudantes matri- · hai moitos vice-reitorados qye 
do e·.~o Consello de LJnjversida- culadas depositaron o seu fanos seus informes en españól, 

·des comprobou '- que un 7Q por . , voto. · moitas publicacións universitá-
ce~to· d~s persoas ~.ue-ác'ed~~- ~ e nós sempre denunciamos Porén este feíto non invalida rias tamén o son en castellano e 
~rnvers1dade pr_o~en~n de. ~an:i1~ ~;:.- -'C.QFTlO se r'K>S impedía talar e se{ de nengun modo o resultado. a maioria dos Departamentos 

· !ras d~ re.~da med1~ e s~perror~ ·e,., "~FJ'ós·ol(cortafür a~ palabra ou boico- En toda eleición universitária veiculizan o seu traballo nese 
LSo ~a Galrza .acentu¡se en maror · teapan os ~temas ,que propúña- que coñezamos os níveis de idioma. 
medida. ,. . -'-t . ... mós. Algo · que ilustra isto é 0 participació'n rara Vez acostu- Nunha faculdade como a miña 
Unha das pole'!ltc~t; que se ~eu · programa que apresentou esta man a superar o 5 por cento duns 60 profesores só catr.o dan 

·no p~oc~s~ ele1toral era sobre o . equipa·eleitoral nas suas últimas dos matriculados . . Nível de as clases en galego, e aí obsér-
asoc1acmn1smo e .o asamblea- eleicións. Daquela1 recellian qúe , conciéncia: grau de participa- vase un descenso; tamén hai ca-
risma. ·o Reitoradb p.oria todas as medi- ción dos estudantes na vida sos de represión lingüística (por 
Pero era u.nha pólérnica sen ar- das oportunas para que houbese universitária ·en xeral, alterna- exemplo na Escola de Estomato-
gumentos. Dicer qüe estás polo · interlocutores, e propuñan un tivas apresentadas, que é 0 loxia). 
asociacionismo e contra o asam- modelo de eleición de represen- que se está a votar, son ·con- E a nível reivindicativo? 
bleari~n:JO é non dic.er nada, por- tantes no que nós somos maiori- dicionanetes específicós a Trabállase por temas máis con-
qtt&as "E¡leic;ións son polo modelo tários e polo tanto somos os .in- . respeito dunhas eleicións uni- cretas e por faculdades. Este 

-asociativo~" O que se :prétende é terlocutores que procuraban e os · versitárias. ano estiveron as movidas do co-
combater Q que. SdíJ e Ó. que re.: que· máis representat.ivlgade-te- Por outra parte é reseñábel · lectivo do ICE, do edifício de Fi-
presentan os CAF ~ é p·atente a ñen. ~ . o feito de que en faculd_ades ~ loloxia ou tamén en Bioloxia e 

.incapacidade dos 'demais para ·As acusacións contra a~ candi- onde . os CAF conseguiron Matemáticas por un problema 
facerlle frent.e: Din que os CAF daturas de estaren pot~nciadas unha ampla maioria.(Económi- tamén ca edifício ... Pero para 
manipulan as Asambleas, e é cu- desde posicións próximas ao cas, ·baixo a . denominación · mobilizar faise preciso máis ac-
rioso porque parti,cipa nas Asam- PSOE e ao Reit0 rado... KRA ou Matemáticas~o nome ción e organización. Hai un certo 
bleas moitísima máis xente que" Fracasaron totalmente. Está 0 de· CAMAE) a · participación queime e as eleicións e a Asam-
a que vai votar, e ~n · grarides te- caso da AEPG, co seu présiden- chegou a cotas pouGo ·fre- blea do CAf serven ,para erguer 
mas son concorridísimas. O mo- te Baldi~ unha persoa que. rema- cuentes de perta dun 30 por a moral. Pode haber cousas im- . 
delo que os outros propuñan é 9 tou xa os estudos e está facendo cento. o portantes: agora mesmo débese 
da delegación, "vós deixade nas - 0 · ICE, que chupou cámara por ,,., ----,....-----,....,----- revitalizar O' asuntq do Burgo e 
nosas manso poder e nós tace- todas as partes frente .aos CAF. cara o _próximo curso, ainda que 
mo~". Nós o que procuramos é Nestes .momentos quedaron va- G N · .se traballe xa desde agora, o 
recuperar o mo_vimento estl,ldan- ·rridos do mapa · ele•toral e des- AS"ASAMBLEAS problema da residéncia en .San-
til, a, participación estudantil na pois mandaron unha nota de PARTICIPA ·MOITA tiago. . 
vida da Universidade, polo que prerisa na que recoñecerol'} a de- -, O ·outro dia houbo unha masiva 
consideramos que ese modelo-e rrota. Pero hai que ver:.'que'· toi _ MAIS XENTE DA QtJE manifestación en Ourense pe-
o que permite maior identifación ~~ha montax.e cuxo espectro~º:~~~: VAl ·VOTAR' . _ dindo un.campus. 
e participación coque está suce- lrtico, que var desde AP ao PSOE ·::·. · . Nós non nos mallamos moito 
dendo. · consegúiu os seus mellares re- nisto polo que ten de localista, 
A política reitoral cara os· CAf, sultados en fac.1,.lldades como Hai uns meses 'os CAF 'recebe- pero o ·qt.le pensamos é que o · 
ratificados eleitoralmente· por Farmácia -ou Di'reito, da man de ron duros atáqÜés ªº ·10r d,unha· problema radíca·na·falfa·dun mo-
terceira vez consecutiva, e con. xent~s de· Nuevas Generaciones, subvencións conceaidas e'hou- delo universitár:io. . · 
porceotaxés incontestábei, cal ou das Xuventudes .do ~ ·pop. bo acusacións de corrupcJón ; ~ · . 1 Non se debe quedar 
vai ser? . Neste m0mento ·a PSOE non ten Foi a raiz das suovencións q1:1e 0 probl.ema nunha cuestión loca-
Vivimos ·unha etapa na que o rei:. · alternativa para 1ie oferecer aos receberon os CAF do lnstitúto·da lista sen. debater o problema glo-
torado non nos queria recoñecer . estudantes e ese vacío aprovéi- Xuventude. os CAF tiñan todos balda descentr~lización. O 
como representantes estudantís, tao. a direita. . os representantes na Comisión ·XAN CARBALLA 

• En Ourense reclaman 
un campus universitário.A 
manifestación meirande das re
xistadas en toda a história da ci
dade das Burgas, tivo lugar o 
Venres dia 22 para reclamar un 
campus universitario para Ou-
rense. . 

A prática totalidade dos parla
mentários por esa província1 e 
numerosos alcaldes formaban 
entre os miles de manifestantes 
que corearon a consigna de 
"Campus agora, sen máis demo
ra" O 
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ESTADO 

Villalar 

O. Dia de .Castilla e León 
rematou cunha ·carga· 
da· Garda Civil 
Un ano máis, a Garda Civil 
interviu violentamente en 
Villalar de los Comuneros, 
localidade vallisoletana 
onde, desde 1976, todos 
os 23 de Abril. celébrase o 
Día de Castilla e León. 
Unha festividade que, 
apesar da sua curta 
existéncia ten pasado xa 
por moi dispares 
situacións . . Desde as 
primeiras convocatórias, 
cu n aberto contido 
reivindicativo e de loita, 
ás dos últimos anos cun 
marcado carácter de 
romaria, atendendo aos 
desexos das institucións 
convocantes: 
principalmente a Xunta de 
Castilla e León en mans 
do PSOE. 

A perda da maioria socialis
ta nas eleicións do pasado 
ano obrigou ao PSDL-PSOE a 
intentar desmarcarse dos 
plantexamentos de AP e CDS, 
favorábeis a rematar con Villa
lar, un dos poucos símbolos 
da rexión castellano-leonesa 
erguido no seu dia pola es
querda. 

O feíto de que a Xunta pre
sidida polo aliancista · Xosé 
María Aznar -que meses 
atrás anunciara que non ha
beria unha peseta para Villa
lar- de convocar os actos en 
Ávila, moveu ao PSOE e EU, 
xunto con CCOO, UGT, orga
nizacións campesiñas e vici
ñais a lanzar a última hora a 
campaña: "Todos a Villalar". 

Ainda que o PSDL-PSOE 
dixera, e asi o fixera, que es
taría nos dous sítios, en Ávila 
e Villalar. 

Porén, a sua preséncia na 
localidade onde o 23 de Abril 
de 1521 foran axusticiados os 
capitáns comuneros, Bravo, 
Padilla e Maldonado, limitou
se á instalación dunha caseta 
con viña, chourizo e pegati
nas. 

Neste ano a Unidad Popular 
Castellana (UPC) foi a única 
organizacición que, por cuarta 
vez consecutiva, convocaba 
un acto político ao que convi
dou a HB, FPG (Frente Popu
lar Galega), IPC, e á OLP, asi 
como a representantes de 
sectores en lo ita. . -

lsto agudizou o nervosisrfÍo 
doutras forzas políticas que 
non agacharon a su pre.ocu
pación porque a UPC -hoxe 
por hoxe grupo minoritário li
derado por . Doris Benegas
fora a única organización pre
sente en Villalar cun programa 
festivo, canción rock and roll 

e dulzainas e político: mitin 
seguido de de manifestación. 

Acusacións / 
Como xa é tradicional, con

cluiqas as manifestacións po
líticas, os congregados -mili
tantes de UPC e desconten
tos co sistema político ac
tual- dirixíronse desde a 
carr:ipa á praza do pavo, onde 
se topa o monolito en lem
branza dos Comuneiros, en
frente o Concello. 

Ao chegar· escoitáronse os 
primeiros berros de "Esa ban
dera no es comunera" dirixida 
á enseña española. 

Dous xóvenes gavearon 
para retírala, feíto que foi im
pedido por axentes da Garda 
Civil que, como en ariós ante
riores, se topaban no interiór 
do Axuntamento e apostados 
nas imediacións da praza. 

Foi o início duns incidentes 
que terian continuidade minu- . 
tos despois, cando militantes 
do PSDL-PSOE, que espera
ran durante horas sen disimu
lar o seu disgosto, a chegada 
do seu secretário Juan José 
Laborda, -quen no mesmo 
veículo no que viña de Avila 
tivo que-mudar a chaqueta· do 
traxe por unha chupa e tirarse 
a garabata-, foron realizar a 
sua oferenda ao pé do mono
lito. Entre as fileiras socialistas 
alguén lanzou unha litrona 
contra a Garda Civil, que res
pondeu ca disparo de pelotas . 
e balas de fogueo, cun saldo 
de vários feridos, alguns de 
gravidade e todos eles mili
tantes de base do -PSDL
PSOE,. 

Unanimidade para criticar a 
desmedida acción represora, 
salvo para os dirixentes socia
listas, que no próprio "campo 
de batalla" estreitaron as 
mans dos axentes ao mando 
das forzas ali desplegadas. 

Ao dia seguinte todos os 
meios de comunicación sina
laban a un único culpábel dos 
feítos: "Herri Batasuna repen
tou Villalar" (primeira páxina 
de La Crónica de León)e en 
informacións nas que se fala
ba de .militants bascas na ma
nifestación de UPC, cando os 
únicos membros de HB pre
sentes en Villalar eran dous: 
lñaki Ruiz de Pinedo, que fa
lou no mitin, e un ac0mpañan-
te. . 

Para U PC o responsábel do 
acorrido "son quen realizaron 
as agresións e de quen deron 
as órdenes para que estas E?e 
!~varan a efeito, · é dicer, a 
Guardia Civil e o Delegado do 
Governo na Comunidade, Do-

. mingo Ferreiro (ex-governador 
civil de A Coruña). 

FERNANDO VALIÑONALLADO~ID 

tenda. material fotográfico 
estudo. reproducións · 
diapositiva·s de textos 
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~ovo Capitán Xeral para Euskadi 
- . . . 

Cassinello, o home qUe preferiu o 
terrorismo á alternativa KAS · · 

Andrés Cassinello 

A que ven Cassinello ·a no 1975: exis,tian gardas CIVIS 

Euskadi? Esa é unha traballando para o CESIO na. 

P
. e t · d t , guerra suxa contra ETA; militares 

rgun a inque an e que so involucrados nos crimes·do esta-
º tempo se encarregará de do, detencións e manifestacións 
respostar. Porque a acusatórras na Fráncia contra a 
explicación de· Felipe "intelixéncia militar española". 
González e Narcís Serra, Pero naquel entón a censura 
aludindo simplesmente a un franquista . encarreg~base de que 
"ascenso profisional" non a non transcendese cousa algun-

, creü ninguén. Agora, após ha, e, xa posteriormente, os pró-
adas manifestacións máis ou prios meios de cqmúnicación 

optaran por tirar da manta. 
menos contundentes de Cassinello, que entrara a for-
rexeitamento tras do seu mar parte, en carpo e alma, des-
nomeamento corrio Capitán _ -te túrbido mundo no 1970, conti:
Xeneral da Rexión Pirenaico- . nuou dando pasos firmes. No 
·occidental, empezan a súrxir mesmo 1976 · Suárez, tras lle 
as conclusións.- agradecer os servícios presta-

do,s., nomeouno xefe do CESED 
O novo cargo de Andrés Cas

sinello, como todos os anteriores 
na sua vida, é un destino políU
co. Casinello é un militar español 
que, desde os seus comezos e 
polo enfoque que sempre lle deu 
á sua carreira, máis afanosamen
te procurou un pr.otagonismo 
persoal nos chamados "temas _ 
de estado". Certo é tamén que 
os dirixentes políticos decatá
ronse deseguido das suas cuali
dades e asi, no 1976 o hoxe Du
que de Suárez e á sazón Presi
dente do Governo enviouno ao 
Rosellón a negociar o retorno a 
Cataluña do entón "honorábel" 
T arradellas. 

Na " xoven democrácia espa-
. ñola" Cassinello prestou tamén 
unha série de servícios que.só un 
indivíduo disposto a demostrar 
as suas cualidades por riba do . 
resto do colectivo pode facer. 
con esas premisas -dedicou to
dos. os seus esforzos a preparar-

. se para o futuro: no 1966 xa esti- · 
vo na acadé.mia ianqui de "Ope
racións Especiais" de Fort Bragg 

·(Carolina do Norte) e, tras o seu 
noviciado, enipewu ul}ha lenta 
pero implacábel ascensión nos 
servícios secretos militares. 

Apartir ·daí o seu historial está 
_ cheo de .lagoas, de \lerdades 
sospeitadas .pero. nunca revela
das, de escuridadé. ~. Non é só 
que Cassin~llo fose protexido. 
polo Governo de Madrid ante os 
intentos indagatótios da Xustícia 
italiana para que manifestase a 
sua relación coa entrega de ar
mas a ultradireitistas daquer 
país, unhá das cales custoulte a 

. vida ao xuiz ·Occorsio. O entra- . 
mado policial-guvernativo ainda· 
latente -véxase' o caso do sub
cornisário Amedo- cortou de 
raii calquer intento de averiguar 
e chegar até as instáncias últi
mas da trama negra. Dados· indi
c;ativos hqbia máis_ que sobrados· 

e no 1978 converteuse no máis 
íntimo cqlaborador doutro exí
mio xeneral: José Saenz de San
~amaria, primeiro Delegado -do 
Governo eñ Euskadi e cuxa-me
llor biografía ainda está por es
creber. O seguinte salto .profisio
nal de- Cassinello estaba cantado 
e non podia ser outro que o de 
xefe de estado maior da Garda 
Civil. Para eso entón erá todo un 
experto. E ben qae se habia· no
tar. 

O periodo 1984-1986 é o de · 
. máis virulenta ac.tividade do 
GAL Hai vários testemuños de 
Gardas Civís, alguns deles apa-

. recidos nos meio.s de comunica
ción, nos que manifestan estar 
involucrados na guerra contra. · 
ET A. Cassinello; mentres tanto, 
ainda impartía cátedra desde a 
sua cadeira: "o ponto máis baixo 
de ETA foi no verán do 1984, ao 
ter golpeado b seu santuário, a 
re'inserción propiciaba· perta d~ 
cen desercióris. Fráncia e Bélxi
ca ac~deron a expulsar e extra- · 
·dítar: porfin, unha rede-importan
te de·comandos foi destruída e 
Zabarte, Gudepego e -outros 

_ moitos foron abatidos ou apres.a
dos. ~oi unha campaña imaxina
tiva conducida con éxito.1

' lso, 
dito con outras verbas máis sim- . 

' ples, é o mesmo . que interven-
. ción policial seri cortapisas, arre

pentimeAto e eliminación de 
fronteiras para perseguir a acti
~istas: Exactamente o propugna
do no Plan ZEN do .que Cassine
llo, segundo numerosas fontes 
autorizadas, teria sido o seu prin-
cipal inspirador. · ' 

A fror e nata dos . 
Sérvícios secretos 

Andrés Casinello, co t~mpo, 
chegaria a conv.erterse no inspi
rador da política que o Governo 
de Madrid ten pl_anificada para 

Euskadi. Cassinello acadaria o 
seu Olimp'o espiritual e· de espía 
avantaxado pasaría a . impartir 

· doutrina. Nas suas leccións ma
xistrais ten deixado frases pa~a a 
Histórja: "Ao PNV estórballe ETA 
pero q~er. e debe participar en 
destruir a ET A pésie a que ainda . 
f)On se atreve. Hai que empuxa-. 
lo" Máis ainda: "hai que afondar 
nas diferéncias no seo da organi
zación terrorista. Hai que agudi
zar as tensións entre os partidá
rios de abandonar as armas e os 
tolos suicidas que queren conti
nuar a costa doutros". lsto tradu
cido no ano de· grácia de 1988 e . 
tendo en canta que foi dita . no 
1985, ten un fiel reflexo nas máis 
recentes · hemerotecas: pacto 
contra a violéncia asinado ·tanto 
en Madrid como en Gasteiz, aqul 
precisamente a instáncias do 
PNV. E polo que retire ao segun
.do aspecto unha campaña de in-
toxicación nunca xa.mais coñeci
da como a que se empeñou en 
demostrar á opinión pública que 
dentro de ETA había "brandos" e 
"duros". 

Tanta _ prepoténcia, tanta in
fluéncia nas· máis altas instáncias 
do poder, levárono ainda a se 
considerar imurie frente a xüices, 
políticos e xorrialistas, e chega- . 
do o momento bulrarse de todos. 
elés nun famoso artigo publicado .· 
en ABC. En Ceuta tivo· tempo en 
meditar e afondar os seus coñe
cimentos. Seguramente agora xa 
como xefe militar de Esukadi non 
se atreverá a facer declaracións 
cpmo aquela de : "'prefiro o terro
rismo á alternativa KAS, prefiro a 
guerra á independéncia de Eus
kadi". 

Cassinello, asi pois, di que ven 
á guerra. El mesmo non se reca
tou eri dicilo tempo atrás: "No 
País Basca hai unha gt,Jerra por
que non hai paz" Abondando so
bre o particular a sua filosofia xa 
quedou deseñada anteriormente:. 
"é unha guerra de' ·tenacidades. 
Para os dous bandos resistir e 
vencer". Desde o EGIN, o co
mentarista J. lratzar tiña unha in
terpretación lúcida · ao respeito: 
"por que Cassinello e non outro? 
A bon seguro porque o. seu pa- . 
sado franqu•sta, ·o seu papel no 
CESIO e na intelixéncia político- ; 
militar e a sua cualificación nos ¿ 
USA e no Exército situano como 
o mellar candidato para dirixir o 
capítulo represivo éspecial -un 
máis- que o Governo español 
pensa aplicar en Euskadi de cara _, 
a forzar un ha -negociación á bai-
xa con ETA. A história está chea 
de exemplos polo estilo e non é 
nengunha .noviaade- que o esta-
do coloque á crema e nata da 
sua coluna vertebral de exércitos 
e · servícios · secretos alá onde _ 
máis cuestionado é. Tamén en 
'Alxeria Massu, Lacoste e a cúpu-
la militar de carpos especiais, 
p~raquedistas e trppas de elite, 
participaron na contenda en vés
peras dos acordbs de Evian, pré
vios ao referendo de autodeter
minación. A nova do nomeamen-
to de Cassinello non pode cau
sar .precisaménte -alborozo, por
que, en xeral, representa o refor
·zamento das tácticas contrainsu
rxentes e o sofrimento da povoa-
ción e os seus sectores máis 
conscentes; pero tampouco 
asusta. A traxectória -de fracasos 
do Exército español nori augura 
éxitos a Cassinello nen a ninguén 
que axite a bandeira da repre
sión". O 

PEPE REl/DE>NOSTI 
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-· Primeira volta das eleicións á presidéncia da V República' 

A imparábel carreira dun loiro d~mo · francés 
Ano 1933. Adolf Hitler, lider do Partido Nacional-Socialista 
Alemán, · chega ao poder. As masas aClámam-no ·como o·· 
salvador dá na9om esfarelada- p'or mor da desfeita da 
R~pública de Weimar. A história a partir de 1933 é 
conhecida. 24.Abrif.1988. Paris: 4.363.603 de persoas 
aderem democrátkamenté ao ideal racista, xenófobo e 
nacional-chovinista de· Monsieur Jean-Marie Le Pen líder 
do partido de extrema dereita Front National (FN)~ Nom seria 
correcto identifiGar de imediato ao nazismo alemá dos ano 

, 30-AO co discurso primitivo, chovinista, racista e xenófobo 
d~ ultra-de~eita francesa. Mas, como esquezer que Adolf 
Hitler tamben chegou por elei9om popolar e democrática ao 
P<?der? 

o "grande pértubador", como 
se autoqüalificou Jean-Marie Le 
Pen recentemente, vem de cau

. · sar um "terremoto político" JJa ci
dadania máis conscienciada e na 

· "clase'.' ·política francesa. Este 
era o comentário unánime de to
dos os líderes e comentaristas 
poi íticos n·a noite do 24 de Abril. 
A · causa nom é para menos. Na 
primeira volta das elei9ons presi
denciais celebradas o domingo 
passado, o -líder da ultradereita 
atingia um 14,41 % dos sufrá
gios, mentres que os ourros líde
res da dereita democrática e 
no'm extremista, o neo-gaullista e 
actual primeiro ministro Jacques 
Chirac (RPR) nom chegava . ao 
20% (só um magro 19,90%) e o · 
"centrista" liberal Raymond Barre 
(UDF) -um dos grandes perde
dor~s dci evento- atingia esca
sos dous puntos máis que o lider 
de extrema dereita (16,55%). · 

A dereita francesa escacha em 
tres dereitas: a de re ita .... de Chi
rac, a dereita claramente anti-ra
cista de Raymond Barre e. a de
reita ultra..'.nacionalista e de ex
clussom de J. M. Le Pen. Como 
explicar este incrível "éxito" do 
lider xenófobo? Os "especialis
tas" interpretam o voto de Le 
Pen en primeiro lúgar como um 
voto de castigo contra os poi íti.:. 
cos -e a política- estabeleci
dos. Trataria-se de monstrar a 

. jrnpoténcia dun seitor importante 
da povoac;om francesa tace á · 
brutal moderniza9om e veloz da 
estrutura produtiva que vai dei
xando -como o liberalismo sel
vage nom poderia fazer doutro 
jeito- a müitos na cuneta. É 
este justamente o momento en 

___ q~ entraria em jogo. a primitiva 
eqüac;om desemprego é igual 
(em pr:oporgom indirecta) ao 
grande número de estrangeiros 
no Hexágono. Refugemos aos 
estrangeiros e · ha'Jerá trabalho 
para todos {oü quase todós) os 
franc~ses . Nom é estranho, por- · 
tanto, que a procedencia social 
e ideológica do voto d~ Le Pen 
seja mui . diversa: desde o ja 
mencionados desilusionádos da 
dereita "clássica?' e da política 
estabelecida até o obreiro que 
antes votava comunista e agora, 
quase palas , mesmas razóns, 
vota Le Pen, pássando por um 
importante contingente oe voto 
pequeno-burgués ·que, ainda-que 
maioritariamente urbano (sobre
todo nas grandes vilas com mui-· 
ta emigra9om como Marseille ou 
Paris . e . Strasbourg) ja atinge 

· também aos labregos· cheios de 
medo por mor de incertidume da 
poUtica agr:?ria comunitária e o 
hourizonte sem · fronteiras de 

¡ 1992 que comeza faz-er "pupa" 
em todos os estamentos da so
ciedade francesa. 

A esquerda, discretos resulta
dos para o presidente-candidato · 
·Fran9ois Mitterrand (34, 10%). 
Mitterrand nom tem -nem muito 
menos- garantida a reelei9om. 
Poderá contar com o apoio qua
se unántme do resto do eleitóra
do de esquerdas partilhado nes-

· Miterrand 

ta primeira .volta entre o PCF, os 
comunistas ren_ovadores de Pie- · 
rre Juquin, os troskistas de Arlet
te Laguiller, a "extrema" es_quer-· 
da de Roussel e um importante 
sector -nom . todc1- do voto 
ecologista de Antonie Waechter. 
Mas tüdo vai depender dos 4;3 . 
milhons de eleitores do Front Na
tional. Oeste jeito, a imigra9om 
(poucas difE?rern;;as fam os chovi
nistas hexagonais entre CEE e -
resto do mundo) situa-se á frente 
das discussons políticas france-
sas. . · 

lmigra9om, desemprego, inse
guranc;a (os acontecimentos de 
Córcega e Nova Caledónia do 
mesmo fim de semana eleitoral 
puiderom '.'ajudar" ainda rriáis . 
Jean-Marie Le Pen). 

Desaparee.e o PCF 

LePen 

umha avar:itage inicial considerá
vel, nom é possível esqúezer que 
o PCF (que se reune o mércores 
2?) pode dar consignas absten
cionistas para a segunda vcilta. E 
a cousa está tam justa qLJe Mite
rrand vai precisar de todos os 
votos dos peql'..lenos candidatos 
da esqüerda (e máis algúns de 
Barre e mesmo Le Pen) se quere 

-ficar na presidéncia da república 
por outros sete anos. O candida
to renovador Juquin já dixo que 
apoia a Miterrand na segund,a 
volta. O voto ecologista situa-se 
nunha grande parte á esquerda, 
mas riom . na sua integridade. 

O PCF vai caminho -sobretudo 
por erros próprios- de se con
verter num episódio marginal da 
vida política francesa: 6,78% 
(escasos' dous rninlhons de elei
tores!) Pio.r· que em. 1932 que tin
ha o récord de porqentage máis 
baixo da história do ex-glorioso 
PC francés! Pferre Juquin, ·ex- . 
membro do PCF e agora líder 
dum movimento comunista reno
vador que mixtura comunismo e 
ecologia, nom foi capaz de col
heitar nem sequeros votos "des
carriados" d0 velho RCF: que-

. Cousas desta trans-pblítica pós
modernidade? · 

. ·dou-se em 2,10°ic> (636.000 vo
tos), os mesmos que a lider de 
"Luit~ Obreira" Arlette . Laguiller. 
Ca seu discurso de velha es
querda "~· la belie époque" man
tivo-se dignamente. 

Por último, umha relativa su-, 
·presa dentro da modéstia dos 
resultados, foi o -"séore" de An- · 
toine Waechter (3,88%). O ecolo
gismo francés, a difsren9a .do 
alemám, nom é um movimento . 

· de · renova9om da esquerda: 'se~ 
nom umha causa quase pós-mo
derna e trans-pol ítica que se 
auto situa além da clivage derei
ta-esquerda. O seu éxito foi no
tório entre os ·menores de trinta 
anos. 

O oito de Maio, 
que vai passar? 
As cousas estam mui justas. Se 
'bem é certo que Mitterrand leva 

As cousas estám máis compli
cadas na dereita: Raymond Ba
rre, nul"l_ha declara9om conjunta 
con Chirac ás 20, 15 po domingo, 
manifestava que f.aria campanha 

· polo outro candidato da dereita 
com quen comparte governo 
desde 1986. Os "especialistas" 
falam, pórém, dum 10% do elei
torado de Barre qu.e· ·refuga a de
reita dura de .Chirac e um 18% 
do eleitorado de Le Pen que nun
ca votaria a' Chirác, votos que 
passariam, portanto, ao lidere 
social-demócratá. Curioso trans
fuguismo político! · · 

Oeste jeito, Jacques Chirac 
está colhido "de bocadillo" entre 
a ajuda que precisa dos votos de 
Barre (ql,Je na declára9om acima 
mencionada já punha .condi9ons 
para o apoio, a saber: rejetamen- . 
to da xenofóbia, o racismo e dos 
extremismos, a imparcialidade 
do Estado e um claro europeis-

mo) e a necessidade de "flirtear" 
cos "ultras" de Le Pen, persoa 
que funda o séu discurso justa
mente num nacionalismo francés 
ofensivo,_ agresivo e chovinista 
("resurgimento nacional", "priori
dade nacional", "identidade na
cional"; [~stá esta certamente 
amena9ada?-) contra o declínio 

· e a decadéncia de Fráncia ... ). 
Voltara dizer Chirac, como já fixo 
hai várias semanas nun mitin em 
Marseille,-que, se bem nom com
parte os ideais do FN, "compren
de" aos seus eleitores? 

Voltará nesta segunda volta 
causar escándalos deste calibre 
neo-racista "chic"? 

15% de "fascistas" ná 
F:ráncia dos nossos_dias? 
Na roite do ·domingo 24, Pierre 
Junquin, candidato renovador, 
qualificou ao lider do FN de "fas
cista" para,~ acto seguido pedir
lle publicamente aos que vóta
rom polo ~ider de extrema dereita 
noin figessem o próprio o 8 de 
Maio, pois ele (Juquin) está certo 
de que a maioria do seu· eleitora
do nom pensa como o seu lider ... 
Será verdade: .Sr. Juquin? 

Seja corno for, o FN\deixou de 
ser um "outsider;, qa vida.política 
francesa . e ~m só 4 arios!
converteu-se num factor clave 
de todo o acontezer poi ítico-so
cial dd Hexágo~o. Aí están,\ por 
exemplo, o pasto dé primero _ 
partido em grandes· vila:s com 
Rice ou Marseille. E as municV 
pais ·som o ano que-vém... O 

CARLOS OLIVEIRAIPARIS 

-Rafael Velázquez, membro 
-' da Frente Farabundb' Martí 
para a Liberación Nacional 
(FMLN) estivo na Galiza 
para impulsar a campaña 
"Unha rádio Para Vencer". 

j 

O responsábel do "Sistema 
Rádio Venceremos'',. 
estrutura que abranxe cine, 
rádio, TV, fotografia, prensa · 
e cultura popular asi como 
expresión gráfica, prémio 
lnternacion·a1 da 
Organización Internacional · 
de Periodistas, fálanos da 
importáncia da información 
como metod9 de loita, pero 
tamén da situación actual 
do Salvador, contradicindo 
as informacións chegadas 
polas axéncias oficiais a 
respeito das pasadas 
eleicións. 

Cales son os obxectivos da 
campaña "Unha voz para ven
cer"? 

Queremos dar a coñecer a si
tuación políJica no Salvador e 
promover as nasas rádios, reali
zando tamén unha série de acti
vid~~es para buscar apoio tanto 
pol1t1co como material. 

A FMLN dalle moita impor
táncia a información como mé
todo de loita. 

Si e é que no Salvador non 
existe só unha guerra no aspec
to militar ou político, senón que 
tamén se libran outro tipo de 
combates corno é no terreo de 
propaganda. Nese sentido o ré
xime salvadoreño utilizou unha 
gran cantidade de recursos para 
deformar a realidade pero so
bretodo para tratar de xerar 
unha base social de apoio e o 
noso illamento. Mesmo con acti
vidades dentro de FMLN facen
do chamadas á deserción e ofe
recéndolles comprar os fusis 
aos que abandonen a loita. 

Esta labor de desinformación 
chegou a ter un gran desenrolo 
e para contrarrestala tivemos 
que pór en marcha os nasos 
próprios méios, dos cales o 
principal son ás rádios. A propa
ganda xoga asi un papel de pri
meira orde na loita, xa que non 
só axuda a clarificar senón que 
pode chegar tamén a organizar. 

Como teñen enfocada a in
formación 'cara o exterior, con
cretamente cara Europa' 

Facemos un estarzo grande 
pois a información que chega 
aquí e pouca e a que chega ven 
bastante deformada. Estamos 
pensando en criar un centro de 
información que cobra ese va
cíos. 

somos coñecidos 
na Gáli7a inteira, 
pola nosa 
espe~ialización 
en libros 
galegos -
e portugueses 

República ' 
Praza do Libro pe El Salvador, 9 
Tel. 26 ,63 77. · Tel. 5'6 58 12 
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significado especial: é' un desafio 
aos riscos de represién debido a 
que neutros eventos eleitorais 
significou como un ha espécie ·de 
seguro de vida, pois cando se 
esixe por parte dos militares sal
vadore.ños o documento de iden
tidade persoal, para comprobar 
se se foi votar bu non, hai que 
pór a pegada dixital; ao non tela, 
imediatan19nte, ése sospeitoso 
de ser simpatizante ou militante 
do FMLN. lso pode significar 
desde a cadea até . a morte. Por 
iso o resultado eleitoral reflexa o 
estado de debilidade no que se 

' encentra o proxecto de contra-
1nsurxéncia - norte-american.o, 
pois rebasoulle os cálculos que 

· tiñan ao pensar que a Democ(á
cia Cristiana ·¡a voltar a ·gañar as 
elei~ións. Os grandes gañadores 
somos nós, pois o 70 .por cento 
da povoación votou por posi
cións de esquerda, quer .,, dicer, 
votou pola alternativa revolucio
nária, rechazando o preparado 

. polo governo. 

Este . referendo popµlar con
seguido pola FMLN en que me
dida via .modificar a estratéxia 
que está levando a·cabo a Fren-
te? · · 

• .Xuntanza da Alianza 
'" . Libre Europea.o ·dia dous· de 

Maio celebrará· se desenvolverá 
até o dia 4, tratará temas· de polí
tica internacional, como o diálo-

. go Norte-Sul ou a regulación a 
escada internacional das rela
cións entre os estados industria
lizados e os países ,do Terceiro · 
Mundo; a cooperación interna
cionaj, ou o xeito en qué os esta
dos ricos axudan aos que están 
en vias de desenvolvimento. 

Outro dos temas que debate
rán no foro sardo será o das elei
cións ao Parlamento Europeu do 
vindeiro ano. 

· No ALE participan ó Partido 
Nacionalista Galega, Eusko Al
kartasuna e Esquerda Republica
na de Catalunya, polo Estado es
pañol e partidos como a Unión 
du Populu Corso, Partit Occitan, 
Movimento Friuli, Partido Sardo 
de Acción, Plaid Cymru (Gales) 
ou o Partido Nacionalista Galés 

· até un total de 18 grupos polítF 
cos. . ·D 

• Plan de estabilización 
europea · para o ·92. Ralf 
Binswanger, psiquiatra suízo, 
ven de -afirmar nunha recente vi- ~ 
sita a Euskadi que "os governos 
da · Europa teñen estabelecida 
unha meta para 1992: o espácio 

Responsábel do "Sistema Rádio Venceremos" do Salvador 
Pensamos que vai criar condi

cións más favorábeis -par_a a 
nosa loita dado q4e vai agudizar 
as contradicións entre a DC e 
Arena e que ños próximos meses 
vaise xerar un vacio de poder. 
Quer.dicer, vai corñezar a ser in.:. 
governábel o país dado que nen
gun p~rtido ten maioria. Abrindo 
perspectivas para o movimento 
popular que vai pasar a · un ha 

. económico európeu e, corri~ de
rivación deste, o espácio econó
mico europeu e, c9mo derivación 
deste, a espácio xurídico poli
cial". Para este obxectivo seria 
rieóesário que "todos os estados 
pacificasen e acaJasen todas as 
disidéncias que podan ter río seu 
seo". 

Rafael Vel'ázquez 
'O gran perdedor das eleición~ 
foi o proxecto norte-:- americano' fase superior na loita. · 

E como contemplan a ·reac
. ción norte-americana agora? 

O experto suízo en tortura psi
colóxica ou "tortura branca", si- · 
ll81ou ademais que neste contex
to foi a forza do Movimento de 
Liberacióo Basco a que obrigóu "Non votar era 

desafiar a represión" 

Falando da desinformación que 
existe na Europa, hai pouco 
que se celebraron as eleicións 
no seu país e os resultados pa
recen, cando menos, contradi
tórios, segundo as axéncias de 
prensa oficiais. 

As eleicións foron organiza
das como unha necesidade que 
tiña o réxime de buscar un certo 
osíxeno tanto no interior como 
no exterior, debido ao profundo 
deterioro a que se viu sometido 
nos últimos anos pola sua inca
pacidade de solucionar o confli
to e polo grau de corrupción 
que hai. Por outra banda para 
lexitimar a axuda que os ianquis 
lle brindar;¡. Daí que estas elei
cións tamén se desen nun mar
co de contradicións entre os di
versos partidos políticos da di- . 
reita e, por outra parte, tamén 

nun marco de debilidade políti
ca e militar do réxime polo avan
ce político-militar das forzas re
volucior:iárias e populares. 

Os resultados para nós foron 
moi sat~sfactórios . Plantexamos 
que o gran perdedor é o proxec
to norte-americano e o gran ga
ñador é a FMLN, mália que o 

· partido Arena, ultradireitista, vin
culado aos Escuadróns da Mar
te, as gañase. 

Cara o exterior manexouse 
que a porcentaxe da votación 
foi dun 70 por cento, pero esa 
non é a realidade. lso forma par
te da desinformación. O certo é 
que precisamente o 70 por cen
to foi o que non votou .. Ese 30 
por cento que votou·, e. que lle 
deron o triunfo a Arena, está 
claramente definido con posi-
cións conservadoras. · 

En relación á porcentaxe de 
abstención para nós ten outro 

Carlos Velo 
Hombre, Carlos Velo, excla
mou Rafaél Velázquez ao ver 
a contraportada de · A NOSA 
TERRA sobre a mesa. 

Coñeceuno? 
Claro, era un gran revolu

cionário, un home entregado á 
liberación dos pavos. Foi el o 
que nos axudou a montar 9s 
primeiros documentos que 
fixo a FMLN, o que nos axu
dou a montar a nosa estrutura 
cinematográfica. Era unha 
persoa mói entregada. Eu ~ó 
o vin duas veces, pero os 
compañeiros que tiveron máis 
relación con el non cansan de 
talar da sua abnegada axuda ~ 
Aquí será moi coñecido, non? 
~Ao contrário, moi pouco: 
-Pois non o entendo, era 

unha personalidade· mundial 
no cam.po do cine e un revolu
cionário auténtico. o 

Sabe!JlOS que é moi difícil a si-
. tuación para nós, dada a escala-:

da intervencionista. Non . s.ó te
ñen plans de seguir preparando 
forzas do exército salvadoreño, 
senón que o que pr:etenden é de
sestabilizar ao governo nicara
guano, de buscar unha derrota 
militar dos movimentos revolu
cionáribs de Guátemala e O Sal
vador, e contrarrestrar o movi
mento popular anti-intervencio
nista. Panamá constitue a base 
principal en canto ao adestra
mento e capacitación das ·forzas 
de intervención de cada ·país. 
Consideramos que a loita vai ser 
cada dia máis dura, pero sempre 
en contra dos EE.UU. 

A intervención directa ameri
cana en calquer pais vai xerar 
unha reacción directa no resto 
dos pavos centro-americanos 
que vai levar a rexionalizar a re
volu9ión. D 

·A.EYRÉ 

a negociar ás autoridades espa- ..., 
ñolas. D 

• Otelo non quere .. ser li"! 
berado por amnistr ou per
dón. O catorce. aniversárh.) da 
Revolución dos Caraveis cele
brouse en Portugal .cos comunis-

. tas marchando na manifestación , 
por primeira vez desde o 1976, 
xunto · aos socialistas e detrás 
dunhéi delegación dos "Capitáns 
de Abril", para défender esas 
conquistas (que precisamente o 
PS axudou a desmantelar), nun
'ha situación de retroceso de · li
berdades e de poder adquisitivo. 
, Otelo · Saraiva de Carvalha, ..., 
manifestou pola sua banda ao 
xornatista Gon9alo Nuno, par.a 
un programa de TVG, que nunca 
deixaria a cadea por amnistía ou 
perdón pre.sid_encial, esixindo .a 
revisión-do seu proceso; precisa- · 
mente cando cada vez. máis ollos 
están pastos outravolta nos mili~ 
tares. D 

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

Luan da 
Marrakech 
Na"irobt 
Tánxer 
Túnez 

112.050 -pts. 
. 39 .100 pts. 

.85.000 pts. 
19.950 pts. 
3·2 .900 pts: 

Hong Kong 
Jakarta . 
LKarachi 
Kathmandu 
Manila 
Pekin 

138.000 pts: 
134.000 pts. 
101.000 pts. 
114.000 pts. 
152.500 pts . . 
144.000 pts. 
166.000 pts. 
105.000 pts. 

EUROPA 

Amsterdam 
Atenas 
Bruxelas 
Compenhague 
Estambul 
Estocolmo 
Frankfurt · 
Xenebra 
Londres 

, Milán -
Oslo 
Paris 
Roma 
Venécia 
Zurich . 

AMÉRICA 
New York 
Chicago 

29.000 pts.* 
· 44.500 pts.* 

· 42 .850 pts. 
58.350 pts. 

49.500 ptS .* 
72.300 pts. * 
37.500 pts~• 
44.200 pts."* 
28.400 pts. 

52 .250 pts.* 
70.850 pts. 

28.000' pts.* 
30.000 pts.,* 
58.900 pts. 

29.500 pts; * 

Guptemala 
Kingston 
La Habana 
Managua ',' 
Panamá 
San Juan / S . Domingo 
Asunción / B. Aires 
Montevideo 
Bogotá 
Caracas 
I..:.ima . 
-Rio "de .Janéi;o
Santiag'ó de 'Chile ,. 
Sa9 Paulo 

ÁFRICA 
Abidjan 

7 
> !',; .... 

126.500 pts. * 
104:000 pts. 

94!;)00 pts·. 
112.000 pts. 
119.500 pts. 

93 .'100 pts. 

103.500 pJs.* 
119.500 pts.* 
111.000 pts.* 
123.000 pts. 
94.000 pts. * 

1T7.000·pts.* 
97.000 pts.* 

ORIENTE 

Animan I Damasco 
Bangkok 
Colpmbo 
Bombay 
Delhi 

96.000 pts. 

Seul /Tokio 
Singapur 

112.000 .pts . AUSTRÁLIA / OCEANIA -
100.500 pts: . 
88.00Q pts . Auckland 227.000 pts. 

92.00 pts . Melbore I Sydne·y 141.000 pts. 

Nota: As t~rifas con -asterisco {*) son_ desde Madrid, o resto con 
saíd.a~ desde A Coruñá, S-antiago ou Vigo 

afDsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

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

L Angeles / S. Francisco 
Miami ·· 
Montreal 

· Alxer 
59.900 pts.* Bamako 
100.300 pts. Casablanca 
110.700 pts. Dakar 
94.600 pts. -. O Cairo 
92 .000 pts. Haraie 

118."000 pts. Lagos 

86.400 pts. 
23.500 pts. 
75.400 pts. 
27.000 pts. 
69 .400 'pts. 

; .68.000 pts. 
90.000 pts. 

Ronda de Sant Pere, 11. 6º 3a. · 08010-Borcelono_· Tlf.: 302 5081 
L~desmo, 7. 1~ izqdo·i8001-Bilboo·Tlfs.: 424 426~:42...l1215 

Rodriguez Sari Pedro, 2.0f.1202·28015-Modrid·Tlfs.: 4451145 México ~ · 77 .250 pts. 
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CARTAS 

RECTIFICACION 
Refírome ao trábalho da minha _. 
autoria publicado no nQm. 338.,. 
de 21 de Avril, desse Semanário, 
sobo título de "De excessos. ver
bais e outros excessos" e· no que_ 
quereria fazer umha aclarazom: 

panol. Móbeis, carteis, manuais 
de identidade ou etiquetas co
merciais, obra dos máis impar-

-tantes deseñadores estatais, fi
guraron nos salóns do "Kiosko 
Alfonso". Xavier·Mariscal, Améri
ca Sánchez, Ricard Badia, Alber
to Corazon, QUOD, Tauta de Dis
seny, Oscart Tusquets, Transa
tlantic, e o-s galegas Permuy, 
Torné, "Revisión" -:-Xosé Diaz, 
Pepe Barro e Lia Santana-, 
Moncho·Amigo, P.G. Bellas·, Eloi 
Lozano. Acompañaba a mostra 
un monográfico de Raymond 
Loewy. . . 

go estaqa m.oi ·ben representado, 
mais incluso que o. valenciano, o 

· basca, etc .. Evidentemente,. cos 
chovinismos sen fundamento 
non irnos a· nengures. Mellar se
ria que cada un se preocupase 
de aperfeizoar o seu traballo, de 

· acadar máis calidade, que de pa
talexar, con. resábios pueris, can
do non ven o sue nome figuran
do nun catálogo. 

. Ca.ndo digo ·"na apréssentazórri 
dum fermoso livro do tamen ami-· 
go Manolo G_uede, tivem que es
coitar ao meu muito querido e 
ademirado amigo Méndez Fe
rrin ... ", quixen mais bem dize~ 
"con motivo da apressenta
zom .. ~"; . pasto . que as palabras 
de Ferrin . nom tiverom __ lugar no 
próprio actb, forom ditas na cea 
que seguiu ao ·acto literário, coa · 
reduzida presenza de, talvez ca
torze comensais. Cuestiom de 
matiz só a mim imputável. -. D 

, H/iGOA R>R. TfR CH€G-AOO 0 Entehdendo que se pode, e 
5i2 debe, criticar a apresentación-da 

~~~~~~~~~-~~_A_B_R_~_- ~s~~~-º~~-6_C_A~~~~~~~ éxpos~ión. E~de~eme~~ b~ 

Mais a história non , remata 
aqui. Lago da exposición, come
zaron na Asociación de Deseña
dores G~legos certos movimen
tos -por certo, semellantes aos 
que ' lago se . produciron na 
A.E.L.G.- tendentes a encirrar 
aos sócios contra dos que, na 
prática, potenciaban a Asocia
ción. Como colofón, celebrou-se 
unha Asamblea pantasma, á que 
non foron convocados os dese
ñadores da Coruña, e elexeu-se 
unha nova Directiva fiel aos pos
tulados "viguistas" do antigo -e 
novo Presidente- Manuel Janei
ro. E, apesar de que pudo em
barcar a algun deseñador que foi 
para moitos unha surpresa, o 
certo é que a manobra semella 
que nn colleitou os froitos apete
cidos -agás por;uir o nome da 
Asociación- e, asi, nestas se
manas pasadas deron-se de bai
xa da Asociación perta de vinte 
sócios, quedando hoxe na Aso
ciación pouco máis que os mem
·bros da Directiva. Vitória pírrica, _ 
desfacer unha Asociación por 
gañar un nome! Veremos se ago
ra, por controlar totalmente os 
restos dunha Asociación naufra
gada, van cair bicocas, invita
cións, ou ao revés, se caía al
gunha bicoca porque na Asocia
ción estaban alguén dos de ago
ra malditos e ausentes. O certo 
é que na neo-nata CPAD -Cen
tro de Promoción de Actividades 
do Deseñ~ que preside o nº 1 
dos malditos, Xosé Mª Torné, in
tegraron-se xa moitos dos que 
se deron de baixa na Asociación. 
Veremos agora se vai ser a Aso
ciación a referéncia internacional 
do deseño 9alego ou, se, pala 
contra, sera-o o CPAD. 

NEMÉSIO BAR~ . 
(Vigo) 

A DUARTE CORREA 
Despo!s de ler o artigo p-ublicado 
nonº 336 de AN.T. así.nado polo· 
señor Duarte Corr.ea, estimamos 
oportuno respostar, por· alusións, 
ao contido do-devandito artigo: 

1°.- No sindicato de Estudan
tes teñen cabida todos os estu
dantes que estexan drspostos a 
loitar por un mellar ensino, gra
tuíto, democrátic.o, laico e cientí
fico, independentemente da ' sua 
militáncia política (á excepción 
dos fascistas, por suposto). Xó
venes Polo Socialismo é unha 
mi.i~ das mqitas organizacións 
\.jUe de forma ·democrática traba
llan no S.E. 
. 2°.__.:. A nosa infraestrutura e os 

nasos cartas son froito étos es
forzos de todos os nasos afilia
dos, asi como da solidariedade 
dos nosos pais, membros da cla
se traballadora, e- de todos os 
estudantes ~ e traballadores 'que 
simpatizan cos , r:iosos ·fins e mé- . 
todos; como exemplo calro valañ 
as magníficas colectas realiz;a
_das en Yulcano ou nas Asam
.bll::'.as d_e estudantes, apoio das 

amas de casa, etc. Desgraciada
mente a nosa infraestr.utura non 
é tan ampla e poderosa como 
nós quéreríamos e alguns nos 
atribuen: · 

3°.- O Sindicato de Estudan
tes en nengun momento utilizou 
á Galiza como trampolín para re
cuperar a nosa forza no resto .do 
Estado, xa que e~ta nunéa de
caíu. Todas as loitas e . todo o 
traballo desenrolado néste País 
estivo e está en función dos inte-:-

. reses dos estudantes galegas, 
.. que a fin de cantas,· sofremos o . 
mesmo desastre .educativo que 
os estudantes do resto do Esta
do, cos cales colaboramos e so-
lidarizámonos. · 

1 

4º.- O Sindicato de Estudan
tes non descoñece a realidade 
do· estudantado galega,_ ºentre 
outras cousas. porque o S.E. da 
Galiza está composto por estu:-· 
9antes (tillos dé traballadores) _ 
que sofremos os desastres do 
ensino gal~go, _tendo _en · conta 
que todo os estudar:ites, inde:. 
pendentemente da nosa nacio
nalidade óu 1 íngua, somos igu_al
mente vítimas dun sistema capi
talista e decadente _e, polo tanto, 
os _nasos problemas . son co
muns, a razón· pala ·cal estima
rnos que a unión e_ cooperadón 

de fados os estudiantes do Esta
do para loitar contra un inimigo 

. común (o capitalismo, ademais 
de negarnos . unha educación 
digna; negános un posto de tra...,· 
ballo ao rematar os estudos, e · 
quítálle -aos nosos pais o ·que, 
desgraciadamente xa non moitos 
teñen,) é o único método capaz 
de conseguir a vitória e facer va
ler os nasos direifos. 

5°.- O Sindicato de Estudan
tes non se limita a convocar fol.; 
gas senón qµe promove nos ins
titutos a información, o debate ,e 
a participación activa de todos 
os est1.::1dantes en todos aqueles 
temas que Hes interesen. . o 

• XOSÉ-MANUEL 
LOPEZ CADILLA (S.:E. Redondela) 
JUAN PABLO QUINONES PRADO 

MIGUEL CAMPOS FERNÁNDEZ 
(S.E. de Vigo) 

DESEÑO E-DESEÑADORES 

A -esposición ·sobre o deseño 
gráfico e industrial celebrada no 
pasado mes de Decembro na 
Coruña foi a espoleti:l que fixo 
estoupar" a bomba que alguns 
desenadores tiñan agachada na 
mente. Comisariada por Xo~é Mª 
Torné . e· Citana M. Pubull, dita 
·exposición teñtaba amosa~ o pa
norama do deseño no Estado es_-

AMPLIA -IÓN. DE CAPITAL 

Na· Xunta Xeral Ordinária de. Accionistas da · 
Compañia Mer~antil Prom~ións Culturais Gálegas 
S.A., celebrada en Vigo o pasado oia 20, acordo~se 
unba ·ampliación ·do Capital Social mi cifra de -
10.635.000 Pta.(dez millóns seiscentas trinta e cinco , 
m;I}, córrespondentes a 2.117 accións cun .valor -
'nominal de 5.0Q<tPta. cada un~-3--eilas seguintes 
condicións: 

... 

'As· novas·accións emitidas será~ oferecidas· aos 
. actuais sócios no exercício do seu direito de 
. suscrición 1preferente polo seu valor nominal. 

Na -medida na que o direito de suscrición 
preferente non cubra a totalidade das accións 
emitidas, queda facúltado o Consello de 
AQministración para oferecelas a persoas alleas á 
sociedade cunha prima equivalente á metade do 
valor nominal, sendo pois-o précio de 7.500 Pta. 
por acción. , 

b desembolso da tótalidade do valor nominal 
:c:Jas accións susc.1itas rematará o 31 de de Decembro · 
do 1988. 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe 
ingr~sar o diñeiro ila conta que para· tal fin terá aberta 
no Banoo Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co 

. nº 126906600053,_ especificando "Ampliación 
Capital Social promocións Culturais'Galegas S.A. 
2/1988". Contra o ingreso/emitirase resguardo. 

_ provisório até a entrega dos títulos. ·. 
Pode recabar máis infonnación no teléfono 

(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas de A IIOSA. 
'.l'E1lllA, sitas na Rua Ponte~edra ~5ª, de Vigo. 

Vigo, a .. 20 de Febreiro do 1988 . 

tou-s·e en falta unha agrupación, 
ben temática, ben histórica, así 
como unha máis numerosa apor
tación· do deseño industrial, que, 
por outra · banda, t~mpouco é 
desgraciadamente, . moi amplo. 
Mais o que é, ao meu xuizo, in
cuestionábel, é que na exposi
ción estaban os mellares dese
ñadores. 

Pois ben, por parte dos ausen
tes agrama a primeira acusación; 
no programa "Visións"· .da _ TVG, 
Manuel Janeiro afirma· que a re
presentación galega _estaba -in
compteta, xa que non habia nen
gun deseñador de Vigo. Certo. 
Mais cando se plantexa unha ex
posición, e coido que os organi-

. zadores estiver.on acertados, non 
debe primar a xeografia e si a ca
lidade. ·E a realidade é que, en 
Vigo, non hai nengun deseñador 

· -e digo deseñador e non pintor, 
. que, ás veces, · alguns confun
den-se- que teña a calidade ne
cesária 'para entrar nunha visión 
do deseño "en todo o Estado". 
Porque, .asi como os pintores yi
gueses ocupan un pasto de 
prestíxio no arte -vexan-se. o~ 
sucesos de Menchu Lamas, Pati
oo e outros- non hai nengun 
desñador que se teña gañado, 
polo de agora, un oca entre os 
grandes. · Nengun deseñador vi-
gués foi convidado, que eu sai
ba, a participar. na elaboración 
dos carteis da Olimpiada de Bar
celona, e si a ~aioria dos dese
ñadores gráficos galegas pre
sentes na exposición. E isto non 
é anedótico, porque foron sele9-
cionados os mellores deseñado
res do Estado. E a presenza de 
Eloi Lozano debe-se-a que, ten
do unha ampla traxectoria como 
deseñador, tanto en marcas, 
como en carteis, . como en moda, 

. ao residir en Ourense o sue tra
ballo non ·é demasiado coñecido 
tora. Mais a sua calidade -ficou 
patente. 

Porén, esgrimir argumenta
cións localrstas ·non convencen, 
e o único que fan é aumentar esa 
estúpida e lamentábel liorta, fo
mentada por certos políticos, d.e· 
enfretamento Norte-Sul, a políti- ~ 
ca de feudos, a non asunción 'da
Galiza como unha nación, global. 

Outra crítica que se escoitou 
foi "que era unha exposición de 
-deseñador:es cataláns". Aparte, 

No meio desta polémica apa
receu unha "revista de deseño 
galega" chamada "Futura". Os 
seus valedores: Roman Pereiro, 
Pitar Corredoira, Alberte Permuy 
-por certo, o seu langostino do 
cartel de "Almas perdidas" pare
ce-se moito a un que vin nun 
catálogo xaponés de marcas e 
logotipos- e Xosé Manuel Ca
sabella. Revista que supomos 
terá mpito apoio -unha directiva 
é cargo institucional da Xunta, 
outro é o deseñador oficial da 
Xunta e outro o novo coordena
dor do departamento de Deseño 
e ó -de Arquitectura do "dinámi
co" Consel!b da Cultura Galega. 

"Futura" seica nasce con vo
cación universal -desde lago no 
idioma consegue-o. Quizá por 
isa na sua apresentación na Co
ruña tbdos os que interviron, to
dos talaron en perfei~o castella
no. Quizá a cídade ~a Coruña 
prod1,.1za descoñecidas reaccións 

· ·químicas no subsconsciente, · de ser falso -non sabia eu que, 
por -éxetnplo, Alberto Corazón · 
fose catalán- . tam'pouco seria 
nengun escándalo-. E que · algun 
ainda non se decatou de que Ca- : 
talunya leva-nos, cando menos, 
vlntecinco anos de avantaxe? Ou 
que os deseñadores cataláns· es
tán-a facer un dos me llores dese-

· · . porque senón non se esplican al
gunhas inte,Yencións. Quizá al
. gun xa te asumido que A Coruña 
é o quebra-ondas éspañol na 
Galiza. Non sei. Mais ocorrese-

ños de Europa? . No1.1 é obvio, 
lago; que tiña qu~ haber . mái.s 
cataláns que galegas na· expos1;_ 
ción? Penso que o deseño gale-

. me ago'ra mesmo un novo slogan 
que oferezo gratuitamente a 
quen queira comercializa-lo: 
"La Coruña; impone" ( ... ) O 

XOAN CARLOS PEREIRA 
~~Coruña) 
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Segúndo Congreso de Estudos Galegas /' 

' . 

en ·N orté-arriérica · 
En Rhode Island, o 4, 5 e 6 de Outubro 
Nos prox1mos dias 4, 5 e 6 de 
Outubro vaise celebra r o Segun
do Congreso de Estudos Gale
gas cuxa in tenció:o. é, en verbas 
do seu coordenador António Ca
rreña, "dar estatura internacio
nal á nasa cultura - língua .. lite
ratura , arte , filoloxia-, promo
ver a inclusión nos departamen
tos de Huma nidades e de lín
guas estfanxeiras, do naso ictio
ma e os textos básicos da nasa 
literatura, e incitar novas inves
tigacións . En definitiva : estabe
lecer un espácio crítico para; a 
nível internacional, destacar· a 
releváncia de todo o galega" . 

No pre-programa do Congre
so xa se adiantan perta de 50 
títulos de diferentes ponéncias: 
desde Valle Inclán, Castelao, 
Otero Pedrayo, Curros Enríquez, 
Rosalia d~ Castro a diferentes 
aspectos sobre arte ou filoloxia 
ocupará a atención dos congre
sistas. 

O Congreso ten un orzamento 
imcial mínimo e reclama a axu
da de diferentes institucións ga
legas (Universidade, Consellaria 
de Cultura .. . ) co obxectivo non 
só de pagar as viaxes de espe
cialistas desde Europa ou Lati
noamérica senón de obter fon
dos bibliográficos para as dife
rentes Universidades, nomeada
mente a que acollerá o evento 
en Rhode Island· 

Cristina Ouplaa, Elena Sánchez Mora, Shelley Stevens e Kathleen March, p10fesoras en Universidades norte-america-

Tradición galega 
nos Est.ados Unidos 

Ademáis da lóxica ósmose e re
lación entre as Universidades do 
mundo, nos Estados Unidos hai 

nas, cando o Congreso rosaliano (1985) · 

unha ringleira . de prestixiosos ño, Amado Rícón e un longo et-
íntelectuais galegas que exerce- cétera . Seguindo a pauta ·dou-
ron o seu maxistério e a sua in- tras culturas -por exemplo en 
vestigación nos Estados Uni- Nevada hai xa unha Sociedade 
dos : Emilio González López, Cé- de Estudos Bascas- no 1985 
sar Barja , Ramón Martínez Ló- consti:tuiuse a Sociedade de Es-
pez, Antón Risco, Xosé Rubia tudas Galegas, animada pala 
Barcia , ... aos que ·Se ten engadi- profesora da Universidade de 
do unha ampla xeración nova: Maine, Kathleen March. A idea 
Alberto Moreira$, Ricardo Lan- da Asoéiación pe rse gue, dunha 
deira, o. próprio António Carre- banda aglutinar aos profesores 

A ·mostra de teatro "Xeneración N ós" pi 
Despois de duas semanas 
montando cenários, traendo 
e levando bártulos de aqui 
para alá, clausurouse o 
pasado fin de semana, 
quizais a experiéncia roáis 
novidosa do teatro infantil 
que existe na Galiza . 
Novidosa por máis dunha razón, 
principalmente porque surxe 
hai agora seis anos dunha ini
ciativa municipal á que chega
ron a sumarse, de momento, 
sete corporacións" todas elas de 
diferente e ainda contraditório, 
signo político. e que á sua vez 
variou despois dos pasados co
mícios municipais . Nun segun
do lugar a n ovidade pode cen 
trruse na intención de coñque
rir, este é_ un dos seus obxecti
vos , que o tea tro , ou mellar o 
xogo dramático, pase a formar 
parte do currículo escolar e for
mativo dos rapaces. 

A maiores desa rebelde inten
ción está o espectáculo en si. O 
espectáculo dos profisibnais e 
dos rapaces , xa como. actores.. 
xa: como espectadores . Iste 
complicado traball0 de coorde
nar perta de meio cento d~ re
presentacións teatiais repar ti
dás en duas semanas nas que a 
primeira os protagonistas son'1 os 
grupos de actores afeizoados, 
criados grácias á mostra, ao 
abeiro· dos centros escolares ou 
dos concellos , como é o caso do 
Taller Municipal de Teatro de 

. Fene, e que cada ano que pasa 
vanse multiplicando . 

Durante a segunda semana 
Ferrol-.Terra é visitada polos 

grupos profisionais para os que 
a mostra supón todo un reto de 
maxinación e calidade, o que 
indiscutibelmente axuda ao tea
tro galega . Xunto cos grupos 
galegas, este ano Tanxarina . 
Moucho Clerc, Cachirulo, Tré
cola e Dantea sempre hai un si
tio para o convidado de excep
ción, habituJamente do país ve
ciño, Portugal. "Os · Papaléguas " 
con "A voda da minha avó" dei
xaron boa mostra do quefacer 
teatral para as crian zas. 

Textos para representar 

Os espectáculos~ovos cada 
ano, van tirando d fio da cria
ción literária par a cena, da 
que andábmos t n escasos: A 
isa contribue, por riba, o nací- · 
mento dentro da "Xeración Nós '.' 
do concurso de textos teatrais 
para rapaces dotado cun prémio 
de 200.000 pesetas e dous acce
sits de 50.000, duplicándose 
nesta segunda edición o núme
ro de obras apresentadas . 

Ef?te ano os prémios foron 
para a mans de xente moi nova. 
Co primeiro prémio fíxose o Co
lectivo Garola, nado hai dous 
meses en Cedeira, cunha finali
dade ,multidisciplinar xa que se 
adican non só áo teatro senón 
tamén· á artesanía, · pintura, 
etc .. ~ Entre cinco persoas escre
beron e idearon "O segredo de 
Daniel" , coa que acadaron o má
ximo galardón. Os outros dous · 
prérnios foron _para Carlos Quiro
g'a, que resultou ser· redactor da · 
revista galga '.'O Mono da Tin
ta", que a presentaba ao cricurso 
a peza de aventuras "O castelo 

da lagoa" e para Antón Cor izas 
con :·o ladrón de ai r~ mestre 
que xa gañara o prémio na edi- . 
ción pasada eón "O coleccionis
ta de sombras" e que está aca
paranclo en anos consecutivos 
os prémios de narrativa nas Xor..: 
nadas de Humor de Fene. 

O' concurso ven cobrj.r un es
pácio importante dentro da nasa 
literatura , pois como todos sa
bemos o teatro "norr é rendábel" 
á hora e falar de publi¿acións e 
de editoriais . Na Mostra apro
véitase todo, publícanse os tra
bá.llos gañadores , quedando asi . 
a ponto de caramelo para ser 
-postas en c~na ,. os non gaqado
res son distribuidos igualmente 
entre_ os centros escolares da 
comarca para o mesmo fin . 

Pero queda -algo fundamental 
por nomear, esto é a aprendiza
xé do x9go teatral por dentro 
por parte dos rienos , algo para o 
que se están a pór os médios 
pero do que ainda nón ·se tiraron 
os froitos desexa9os; o que iria 
en perfeita comunión co que fa
labamos ao comezo ·en relación · 
co obxectivo primeiro da mos
tra. Esta aprendizaxe intégrase 
con menor fortuna que o feíto 
teatral en si dentro do calendá
rio da própria mostra. Eil' conse
cuéncia organízanse obradoiros · 
orientados aos nénÓs . Mestres ·e·:··· 
futuros monitores, que a:té agora 

. dirixian membros de grupos '· 
profisionais. Nesta -V Edición 
~ste labor foi encargado ao co- · 
lectivo Bule-Bule quen efectiva
ment-e tiveron que bulir para 
aprenderlles a construción de 
cabezudós , títeres ou dramati-

galegos instalados nos ·centros 
universitários estadounidenses 
e apoiar o fomentó da nasa cul
tura "sostida· en grande parte na 
emigración sulamericana de hai 
anos e cuxo auxe no Canadá e 
Estados Unidos apoiase en certo 
sentido na grande · vitalidade 
que están conseguindo os estu 
d<?s luso- brasileiros". ~ 

XAtréÁRBALLA 

zación en váriGs coléxios . · Xoan 
Cejudo , coñecido actor e direc
tor teatral , xunto con Yolanda 
Monreal profesora de linguaxe 

· oral, foron os enc~rgados · da· 
educación dos adultos, mestres 
e monitores, a mel.o dos obra-

. doiros .de x0go dramático e lin- · 
guaxe oral, respectivamente , e 
que no dicer dos profisionais, 
resultaron up verdadeiro canto á 
investigación e á irnaxinación . 

Xa para CÍ público externo 
funcionaron diversas proxec
cións cie vídeos galegas e estr~
nxeiros relacionados co mundo 

· da farándula e. fo! presentado 
por ·Manuel Lourenzo o "Diccio
.nário do Teatm Galega", obra 
escrita conxutltamente con 
Francisco Pillad,o e de re6ente 
publicación. 

E11 fin, todo un compéndio de 
saber facer , de disfrute e com
. prornis·o_. que merece f .un 'forte 
aplauso . A Mancomunidade de 
Munidpiós de Ferro!, a Conse
llaria de Cultura, a D~putación 
coruñesa entre outros xa .aplau
sarán co apoio monetárfo, un to
tal de sete millóns . de pesetas. 
Falta, eso din todos , o aplauso 

. da Conselleria de Educación 
para que o xogo teatral penetre 
no bunker escolar en .cada día 
do ano. Unha palmada si ven de 
dai;· ao subvencionar ao trans
porte par-a que durante o mes 
de Maio continue realízándose 

. un 'circuito escolar de teatro , no- . 
vidade introducida_ este curso. 
A "Xeración Nós" espera encon
:trar na VI Mostra o seu estron
doso aplauso . / D 

PN XESUS ARIAS/FERROL / 

N°339 

• Artistas ·pala ~az~ o 
Sindicato Galega da. Música en · · ..:: 
colaboración coa agrupac1on 
"Artistas pola Paz", que quere 
consolidar a sua actividade coa . 
organización d!-.ln Festival o pró
ximo 4 de Maio , no Auditório da 
Universidade. Actuarán o duo 
de violin Quintuillán- Alonso, A -:. 
Ouenlla, Muxicas,. Na Lua e Or-

. questra V aldeanas. · Tamén· un 
grupo de actores representarán 
vários sketchs baixo o título 
''Oda Paz-Teatral". Estarán. ta
mén no acto Uxio Nov,oneyra, 
Antón Reixa e Xai.J:ne Quessada. 

Artistas pala Paz é prolonga
ción da organización internacio
nal "Pand Inten;iationaJ" na que 
teñen acollida ent re outros Woo
dy Allen, lngmar Bergman, Leo
nard Berstein, Sirnone de Beau
voir e que preside Harry Bela-

. fonte . D 

• Comezan .a publicarse 
os clásicos ao galega.Coa 
apresentación . dos poemas de 
CatuJo e as fábulas de Fedro , o 
Servicio. de Publicacións da 
Xunta inícia unha colección 
"Clásicos en Galega" que abran
xerá obras en latine grego e ou
tras da literatura universal. Pu
blícanse en edición bilingue, co 
texto orixinal núnha banda e a 

. tradución ao galega na outra . . 
Os responsábeis destas duas 
obras iniciadoras son Xosé Car
ballude , . Xosé Maria Liñeira, 
Rosa Maria García e Xosé Ma- -
nuel ·Otero. D 

.~ 

• O Blanco Amo~ au
mentará a sua dotación. A 
proposta da comisión de canee- · 

, llos (55 aderentes) a comisión 
organizadora do Prérnio Blanco 
Amor de no~ela longa decidiu 
aumentar a aportación por mu
niípio a 40.000 ptas. para así 
completar un montante de 
1.000.000 de pesetas para o cer
tame, que · iguala así a cuantía 
do Xerais de .Novela . · 

Boira será a ·concello qu o pró
ximo 7 de Setembro anunciará 
o fallo e se encargará dos actos 
de entrega do mesmo. Están en 
marcha novas contactos para 

- aumentar a lista de concellps 
·ca-partícipes, senda os últimos 
en se integrar Castro Caldelas . 
Viveiro , Cervo e Muiños. 

Por outra parte, e saíndose 
dunha práctica habitual desde 
hai anos , este ano vaise introdu
cir a esixéncia da normativa ofi
cial para aceder a ver premiada 
unha obra. D 
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, Ven de rec~ber o Prérnio" .da Critica 

Xávier .. Rodríguez Baixeras 
'A estética futur? dá nos.a poesia debe engastar :intimismo e épica' 
Xavier Rodríguez Baixeras 
foi premiado pola sua ol;lra 
"A gándara da noite .co 
Prémio da Crítica que 
conceden todos os anos os 
críticos literários de todo o 
estado, reunidos desta volta . 

1 en A Coruña. Outras suas · 
obras anteriores .son Fentos 
no mar, Lembranza do areal, 
e. en Anos de Viaxe (1988). 

Como foi o seu proceso de 
instalación . no idioma gale
go, tendo en co:gta que n.as
ceu fóra da Galiza e ten al- . 
mm primeiro libro en caste-
llano, . . 
Non só é unha asunción de ca
rácter lingüístico, tamén é unha 
·forma de tomar partido, unha· . 
atitude nacionalista. Cando r.a
p.az vivin en Ribadeo, pero des
pois estlven case unha dúcia de 
anos en Segovia, e ali pasei a 
mocidade . Eñ Madrid tornei 
contacto con xente n.acionalista 
(Amigos da Unesco) e sobretodo· 
na casa de Reimundo Patiño. É 
unha asunción porque entre ou~ 
tras cou::;as os meus pais non 
son galegqs 
N.ese sentid.a é ~nha reinsia
lación ~outra cultura? 
O galega era unha lingua coa 
que tiven- contacto na infáncia; 
rnoi1ns doo arnigoo 00$ que xogaba 
talaban galega, ·pero eu escrebia 
en castellano. Portanto é uriha 
atitude nacionalista e ·como. tal 
difícil de precisar, cunha· carga 
de irracionalidade grande. Non 
sempre se chega a unha respos
ta perfeita, aparte cuestións filo
sóficas e sociais, pero hai unha 
parte irracional nesa a_sunc.ión. 
Cando· se fala da sua poesia 
hai unha constante referén
cia ao "rigor formal". En.cal
quer poeta' iso é unhji esco
lla, calé a sua razón na elei
ción? 

·Cando cheguei á poesi"a galega, 
existía un ha obra na que, desde 
o rneu ponto de vista a língua 

estqba pouco at.endida ~ xerali
zando, claro . Propúxenme face~ 
do galega unha língua literária, 
poética, culta . Entón sómetin a -
esa· língua a un proceso de ela
boración formal · no poema, foi 
unha procura rigorosa de adap
tación literáriá do idioma. Isto 
apréndino un pouco dos cata
láns, de quen lin moita poesía. 

. Tratándose o catalán dunha lín
gua tamén non o.ficial pasou po
los mesmos problemas. Os poe
tas cataláns clásicos, Carné ou 
Foix, tamén se sentiron· preocu
pados por· isto. O . catalán foi 
normativizado no ano 20, máis 
ou menos, pero ese idióma hai 
que cohvertilo, apartir dai, en . 
apto para a poesia, para a lírica . 
E entón . veñen os ·grandes poe-

tas clásicos, que elab_oran ese 
idioma culto. Ouixen seguir esa 

· pauta. que abriga ao rigor e a 
un estudo profundo do idioma. 

Non encerra máis a idea do . 
poeta a adopción de formas 
estrictas? · . 

Ao contrário, enriquécea. A in
teñsidade supón un elim}nar · 
rnoitas posibilidades na selec
ción dunha palabra . Un leitor 

' percebe como hai un labor de 
definición. 

Que motivos están detrás da 
s1,1a poesia? · 
Nos dous prirneiros li})ros amo
tivación temátiCa non é moi xe
'nérica: calquer obxecto pcide 
ser orixe e motivo para a escri
ta . Tense dito sobre a miña poe-

- . 

· Edícíóns Xeraís de Galícía 

Navidades Primavera 88 

NOVELA/NARRATIVA 
Catro novdas sentimentais, 

· de Ramiro Fonte 

O misterio do hacco perdido, 
.de Carlos G . Reigosa · 

CLÁSICOS GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóv.oa ' 
(Edición de Valentín Aóas; 
pról.og~ de X. L. Méndez Ferrín) 

POESÍA 
·Pasa un segredo, 
de Ramiro Fonte 

TEATRO .-~· 
Os libros do C~ntro Dramático Gal ego· 
Xógos de· damas., : , 

..:... de Anxo R. Ballesteros. 

· Colección XABARÍN 
O gran Meaulnes 

· de Alain-Fournier 
(Traducción de Camino Noia)' 

Serie MITOLOXÍAS 
Reís, deuses· e espíritos da 
mitoloxía africana, 
de Jan Knappert. 
(Traducción de M. Monteagudo e 
Gudrun Pestke) · · 

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

·XERAIS UNIVERSITARIA 
A mentalidade xusticieira_ 
dos irmandiños, 
de Carlos Barros · 

. '~os RECIT AIS o 
POETA DEBE IR 

1-

PENSANDO NO 
PÚBLICO E NON EN SI 
PRÓPRIO' 

. . 

sia que é máis de ambientes e 
obxectos que de persoas, e 
pode .ser que si. 
Pero facendo un corte entre 
poesia Iíric_a e épica, a gran
des rasgos encaixaria máis 
no primeiro grupo? Por que 
na po.esia actual funciona 
máis ese rexisto? Dá a sen
sación que é reacción a épo
cas de realismo social case 

11 Mli¡•.ir11uo11m· 
X.USTICIEIRA . 

DO.~ IRAIAND/Ños 

imediatas no pasado. 
NE} nasa xeraCión hai momentos 
que si e non. Hai poetas novos 
nos que predomina a lírica (For
cadela, · Fonte, Román Raña) e 
son poetas intimistas funda
mentalmente. Pero nou'tros, 

·como Cáccamo ou Manuel Vila
nova · onde o épioo · imponse 
cada vez mrus. En Cáccamo 
predomina, e predominan fun-

- ·damentalmerite os obxectos ex
teriores que cobran vida, trans
fórmanse en protagonistas dun- . 
ha circunstáncia: é un sair o 
poeta fóra de si para expresar o 
que lle é externo. Paréceme 
unha saída da poesia actual na 
que tanto intimismo chega a 
cansar, e ademáis é algo que 
está na poesia deste século, por 
exemplo dun Saint-John Perse . 
Algo diso é o que hai no meu 
último livro, "A gándara da noi
te" . Penso que é un camiño para 
sair de si mesmos, porque esta
rnos vivindo ademais unha épo
ca de grande decadéncia na 
que o poeta ten que pór algo de 
orde en tanto caos. 
Tamén se ten podado un flo
recimento enfermizo de cul
turalismo que inzaba a poe
sia galega de hái uns anos? 
Non se perdeu ainda todo. Ta
mén deixar de lado un certo ve
nezianismo, pero non totalmen
te . Ademáis iso ten como con
secuéncia que o poeta non se 
expresa dunha maneira intima , 
auténtica , sinceira . Se un poeta 
ten que estar pendente do que 
din un ou outro autor chega un 
momento en que se dispersa te
rribelrnente e, onde está el?. Iso 
xa o fuco Pound , pero é unha li- ~ 
mitación penso eu . 
A poesia ten vocación de di
fusión de darse o poeta aos 
demais? En Vigo, recente
mente xuntáronse 14 poetas 
nun recital, desgraciada
mente insólito, no que habia 
400 p·ersoas seguindo aten
tamente a vosa palabra, que 
alternativas hai que dar 
para aumentar a difusión da 
poesia? 
U nha das bases da escrita é o 
desexo de comunicación e un 
poeta escrebe para os demais e 
o poema acaba cando alguén o 
le, hai un ánsia de expansión da 
sua obra na afirmación dun 
mesmo . . 

O renómeno dese- recital pó
dese dar perfeitamente porque a 
xente ten necesidade, quéirase 
ou non, de espiritualidade. Nun
ha sociedade tan des-humani
zada ·e tan difícil ten que haber 
moita xente que queira disfrutar 
dun espectáculo poético . O que 
.sucede é que somos os poetas 
os que os convertimos nun pro
fundo aborrimento. Grande par
te da culpa témola os próprios 
poetas que, 11on conectarnos co 
público. Unha maneira de pro-

, mocionar s~rian estes actos, 
pero aos que o poeta non fora 
pensando en si mesmo senón 
no público que ten diante. 
Car4l o futuro, que estétfoa 
vai ir marcando a poesia ga
lega e. a sua própria'? 
O ideal se~ia un entramado dos 
dous componentes: uhha mistu
ra pe inti¡nidade enga.stada 
núñha poes~a ·que saia para fóra, 
máis épica. Unha poesía inti
mista pero que non sexa· excesi
vamente evanescente. Un dos 

, camiños. da poe
1

sia . galega teri 
que vir porque o poeta cante á 
sua terra, ainda que dándolle 
unha dimensión universal. O 

XAN CARBALLA 



·Apresentación da 
·Xoven Orquestra 
da Galiza 
Organizada por Xuventudes· 
Musicais, unha entidade que 
leva xa moito tempo traballando 
arreo pola difusión da música na 
Galiza e á que se lle debe boa 
parte do rexurdir do · ambiente 
musical culto da cidade de 
Vigo, celebrouse o pasado sába
do dia 23 a presentación oficial 
da Xoven Orquestra da Galiza. 
O acto viña precedido pola notí
cia, difundida por alguns meios, · 
das dificuldades económicas 
que atravesa a recén nada agru
pación, entre outras a falta de 
pago da entidade patrocinado
ra, a Consellaria de Cultura e 
Deportes que rexenta o noso 
ben coñecido romancista Alfre
do Conde. 

Ainda que o seu primeiro 
concerto fora xa dado o pasado 
ano, concretamente o 23 de Xu
llo, na igrexa compostelana de 
San Martiño Pinário, a apresen
tación de Vigo era importante 
para coñecer o estado da execu
ción instrumental galega, sem
pre falta de iniciativas. corno a 
presente, que podan eJevar o ní
vel cara a formación da Orques
tra Sinfónica Nacional que este 
país se merece. 

O programa era, sen dúbida, -
atractivo. Desde o Idilio de 
Sigfrido de Wagner, unha das 
grandes obras do xénio alemán, 
fóra· do seu repertorio operístico, 
e , sen embargo, non suficiente
mente interpretada nos progra
mas dos concertos, até o Con
certo para Piano e Orquestra 
en La Menor de Robert Schu
mann, unha páxina a todas lu
ces excepcional dentro do ro
mantismo musical e para a que 
a orquestra contaba coa colabo
ración do pianista brasileiro Mi
guel Poenya, pasando por duas · 
pezas de compositores non de
masiado recoñecidos, ainda que 
extraordinárias nos resultados, 
corno son a Impresión Noc
turna de Andrés Gaos e a Suite 
de Leos Janacek. 

De entrada o ldílio de Sig
frido de Wagner comezou a 
soar na sala sen demasiada con
vicción, acaso produto dos ner
vos sempre disculpábeis nunha 
apresentación, mais deseguida 
esta obra intrumental, composta 
para celebrar o nascimento de 
Sigfrido, o filio de Wagner e Co
sima Liszt, e na que se encen
tran alguns dos motivos máis 
alegres ~ felices da ópera Sig
frido e tamén de A Walkíria, 
esixiu da orquestra un nivel in
terpretativo que se mantivo du
rB:_n te todo o concerto, a inda que 
ná versión de Joam Trilho, que 
saiu, creo, moi ben parado 
'como director, houbese unha 
certa lentitude que, sen dúbida, 
a distingue doutras versió!)s 
que teño escoitado. 

De magnífica podemos califi
car a interpretación da Impre-

. sión Nocturna - de Andrés 
Gaos, compositor galega, nado 
na Coruña en 187 4 e morto no 
Mar de La Plata en ·1959. A obra 
de clara estética pos-romántica 
viña moi ben para ser ouvida 
despois de Wagner. entre dutras 
causas por ser Gaos un compo- ' 
sitor de derivación wagneriana 
ainda que tamén haxa ecos na 

, sua obra de César Frank. Cabe 
salientar aqui a importáncia que 
ten a recuperación da história 
musical da Galiza que conta en
tre os seus composit?res esque-

. 'i'' ., 
.., . . ,. 

./~_;(~~ .. ; 
, 

Joam Trilho, director da· Xoven Orquestra 

cides a homes da talla de Gaos, 
~erecentes do maior aplauso en 
calquer salda de co:pcertos . 

Menos intensa na emoción 
mais acaso dobremente compli
cada na execución, a Suite de 
Leos Janacek resultou ser a 
peza roáis c;:elebrada polo públi
co apesar do seu aparente con
ceptualismo. Sen ser un compo
sitor- da miña devoción debo re
coñecer que gostei da exe-cu
ción de TÚl})o. por roáis que al
guns tempos se prestasen ao lu
cimento da orquestra e, neutros, 
a brevidade nos impedise sabo
rear unha música que até ese 
momento descoñecíamos. 

O concerto para piano e 
orquestra en La menor de 
Schuman puxo un digno fin á 
apresentación desta Xoven Or: 
questra que, sen dúbida , con
centra moitas das esperanzas 
musicais deste país. Miguel 
Proenc9, pianista, soubo elabo
rar un texto musical sempre di
fícil e a sua execución foi, ere
mos, acertada. 

Sen dúbida, unha apiesenta
ción digna de aplauso que de
mostra todo o que se pode facer 
pola música culta neste país 
ainda que niso as i.nstitucións 
non fln1cionen. · O 

MANUEL FORCADELA 

Esperanza e glória 
Como ven sendo moda ultima
mente, "Esperanza e Glória" 
proponse como unha lembranza 
dun tempo bélico visto polos 
olios dun neno. O Londres dos 
bombardeos náZis é o cenário 
onde se nos quer amasar me
diante o prisma do rapaz tan pe
culiar situación, na que a gueqa 
se manifestaba esporadicamen
te e sen os horrores da frente , 
pero de xeito tan devastador 
para quen lle tocara. 

A fita non comeza ben , cunha 
redundante voz en Off do neno 
narrador xa adulto, inecesária e 
demasiado duradeira en todo 
.caso. Im.presión logo ratificada 
ao non dar fixado o director/ 
guionista o ponto de vista dora-, 
paz, que é o que a fita pretende 
asumir. Únese a isto un ritmo 
interno demasiado apresurado 
en moitas . das cenas. En boa 
parte delas os actores semellan 
recitar o seu diálogo precipita
damente, frustrando situacións . 
válidas sobre o papel e dotando 
ao filme dunha cadéncia· inaxei
tada. 
O ~ esforzo de ~ ambientación 

apréciase. pero a reconstruc-
. .,. ción do Londres metodicamente 

bombardeado só ~stá consegui- . 
da no plano estritamente mate
rial da fotografía, decorados e 
outros cometidos da produción. 
Pero non no plano humano. A 
galería de tipos da fita de Boor
ma·n (agás o· nena protagonista, -
apesar dunha voz dobradora di-

gan dun abominábel "auró:q"), 
non consegue transmitimos 
unha convincente sensación de 
autentiéidade. Por torpeza do 
director e pouca adecuaciÓÍl de 
reparto, un nunca chega a crer· 
moito nos personaxe_s e, por lé
xica extensión, na · história. 
Como exemplo, esa rapazada 
que se dedica a xogar e apañar 
metralla nas casa derruídas; os 
seus róstos "son", literalmente, 
o~ dos nenos da época. E- can
do , até por tres veces, o xefe Hes 
ordea destruir todo, fano cún 
automatismo que resulta do 
roáis anti-natural . E estes pe
quenos· detalles, acumulados, 
son os que determinan que 
unha fita acabe por non funció
nar ben nen convencer. · 

Polo demais, a película ten al
gun que outro acerto (a aterraxe 
do aviador alemán en plena rua 
ante os perplexos viciiíos , ou o 
director de coléxio que en pleno 
refúxio _anti-bombas repasa a tá
boa do nove) . pero son melloree 
na conceición que na execu-

- ción. O filme , apesar de todo, 
deixase ver dado o ésforzo de 
produción e un guión merece
dor d~ mellar ilustración._ Pero 
non consegue emocionar e sí 
deixar indiferentes, cando no · 
aborrir. O 

GONZALO VILAS 

Doutor Famiano 
Por que falar dunha novela, dun
ha obra de teatro, dun livro de 
versos que non nos gesta? Deoe 
o reseñador pergueñar catr9 li
ñas pondo no papel as suas 'im
presións sobre -un livro que non 
lle agradou? Mesmo cando ain
da sentindo un respeito polo 

· que está a ler -resp~ito roáis á 
persoa que á obra-. cando 
-unha obra non gosta .. ,ca.~do se 
· sinte-instatisfeito. pola leitura do 
·livro q{ie 'q.caba de pechar, o re-
señador, que dia si e outro ta
mén', luita contra os seuS- gestos 
máis íntimos, debe dar nota. 
dese livro que non lle gostou, 

que sentiu muito que non lle 
gost?se. E isto é o que paso u a 
quen isto asina despois· de lera 
primeira novela de Ánxel Sevi
llano. 

Ten o autor de Doutor Famia
no (a novela de que trata esta 

· reseña) algo asi como 82 anos, 
· O respeito que inspira a idade é 
muito, o respeito que inspira o 
posível leitor destas liñas, talvez 
sexa ·máis . Daí que se siga · 
adiante coa reseña, daí que se 
intente reseñ'ar -con maior ou 
pior fortuna-;:- o presente livró 
(como a maioria dos livros gale-· 
gos qu,e saen). 

Doutor Famiano é unha nove~ 
la dividida en tres partes: Tem
po de Compostela, Tempo de 
Oseíra e Tempo de Buenos Ai
res. Na primeira parte o autor, 
que vai narrando en primeira 
persoa , con.ta-nos quen é o Dbu
tor Famiano, como o coñeceu, 
de- onde ven. Na segunda parte 
instala-se o autor no Jugar do 
protagonista, e asi nos di das . 
mulleres da familia destes, das 
xentes que os arrodean, dos so-

. frimentos de todos. Na terceira 
e última, o autor coloca ao pro
tagonista no lugar do nascimeQ
to deste: ·Buenos Aires, e aqui 
fala o autor éia emigración atra
vés de anédotas e outras histó
. rias . A novela é mui sinxela, es-
trutura non ten; técnicas · ver-

. bais: non existen; provocación 
ao desexo: tampouco. Etc. Esta
mos perante un texto narrativo 
que carece de todo aquilo que i; 
constubstancial á novela; á no
vela contemporánea, e que é 
exemplo' dun tipo narrativo de 
facer que xa está enterrado: o 
narrar infÓrmando; informando 
non sobre a narración, ·sobre- o 
que acontece na história, sobre 
os . personaxes, non, aqui ese 
tipo de información é evitado. 
Aqui a -información é sobre o · ·, 
exterior,' quer dicer, sobre os as~ 
pectas que so,n éxteriores á na
rración e que serven ao leitor 
como lles podé servir a informa
ción sobre o cultivo da pata.ca 
no Alto Volta: mera curiosidade. 
E o pior de todo _é que esa infor--

. mación sobre temas que nen 
- van nen veñen ao rhiolo do tex

to; está chea de moral, de pro
grama, de idiosincrásia nacio
nal , etc .. Orabén, esa·moral non 
ataca nunca a temas qmcretos 
ainda que se doia de que certos 
xogos están a de;:;aparecer , . ou 
que o que era xa non é, toda esa 

' moral está ao servizo dunha 
ideoloxia determinada . (huma~ 

nismo laico e' liberal, dí o lape
lista, el · será asi) pero ·que fraco 
favor lle fai á narración.-

Doutor Famiano é, tamen, no
vel~ dun só persbnaxe, quer di
cer, todos os der'naís que apare
e.en na novela (que nen deseña
dos están) bailan arredor do pro
tagonísta, todos existen ·para lle 
dar realce, para que saliente en
tre os roáis (e coa ch ea de virtu -
des ·que ten, pouco lle custa: 
médico, non cobra un can aos 
p9bres, am?J. o campo, gestan-lle 
os nenes, etc.). Doutor Famiano 
é unha mui frouxa novela, que 
non engade _nada (non xa só á 
narrativa galega , pois diso non 
se trata) á anterior obra narrati-

. va de Ánxel Sevillano . que sB 
be.n non era grande cousá. que--
daba como exercício.. Este se- · 
gundo exercício tampouco nos 
conv!3nceu e tal vez foi debido 
áo ·supeiplus ideolóxico que 
contén a novela, talvez --estoú 
roáis convencido disto-- pola 

· inteireza do protagonista, pois 
nel . non se dá nengunha clase 
de luita nen contradición, talvez 
porque apesar de todo (da ideó
loxia deitadá) a-presente -novela 
rezuga unha grande npstálxia. O 

XGG 
(1) Edi~otial Galaxia. Vigo, 1988. 128 
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Cinco éomentários 
bfulicos en galega 

Edicións dG Castro acaba de po
ñer á venda o quinto comentário 
bíblico de Xosé Chao . Rego . 
Quedan ainda por. sair outros 

· dous no proxecto do autor para 
completar esta obra de paraira
se .e de desciframento da Bíblia. 
Unha -obra vetdadeiramente mo
numental a que esta a levar a 
cabo o teólogo e xomalista X. 
Chao. 

-Nos anteriores tomos versou 
sobre a Hist0ria de Israel a pes
cuda deste comentarista. A lei
tura lembraba a obra de Marzo 
un célebre comentarista · deci
monónko en español. Nesa obra 
tomou gasto pola Bfulia a maio
ria dos seminaiistas españois e 
aprenderon a História hebrea 
gran número· de católicos: 

Neste volume V Chao cambia 
de ca:miño. El mesmo adVírteo 
no prólogo: "O lector notará 
que, de súpeto, a segunda parte 
do libro -a que se retire a Xe
sus de Nazaret- contén unha 
novidade: vai chea de citas bi
l::¡liográficas. ¿Por qué, se nos 
catre libros anteriores e mesmo· 
na primeira parte deste 'prescin-

, din adrede das citas P\Jr non lle 
dar un aspecto culto ó libro, 
agora as inch~o? . . .. é porque 
agora estamos ante· un tema de
licado, non só palas eventuais 
olladas inquisidoras que poidan 
deterse nestas páxinas, non pre
cisarmmte ·para aprenderen,se
nón roáis aínda polos ollas pre
visiblemente sorprendidos de 
que, afeito a prédicas e cate
queses, teñ9. unha imaxe de Xe
sus, O Cristo, que quizais non 
cadren conforme coa que se di. 
Estamos ante un tema no que 
se sabe qe máis , no que existen 
moitos tópicos . e non poucas 
manipulacións" . 

Comprendo esta toma de me
didas de Ct¡.ao que escribía ó 
prólogo devandito no 1985. Ano 
no .que grupos inquisitoriais re
tomaban a vella fondón de ter
xiversar para anular a teólogos 
que o ·aparato curial ere peri'go
sos. Chao quere curarse en saú
de. Pero · este temor perturba a 
liña narrativa <;leste tomo V. A 
necesidade de ·defender a inter
pretación que expón o '.autor, 
convirte a obra nun comentário 
entre técnico · e divulgativo. 
Algo imposibel de manter moito 
tempo. Eu preferia o método an
terior. E esperaba con ilusión · 
estes tomos sobre Xesus e a pri~ 
meira Jgrexa na prosa áxil de 
Chao, porque pensaba que ian 
penetrar nos grupos catecume
nais da Igrexa galega e dar un 
empuxón notábel á concientiza
ción· destes cristiáns arelantes 
de fontes vivas . .Pero- a necesi
dade de xustificar cada inter- -
pretación fai da leitura un estú
dio e do estúdiü unha certa car
ga de fastío . 

Á maDCe desta apreciación, a 
obra de Chao ten valores moi 
desta¿ados _ É profunda, está .
cargada de viveza, expresáse 
nun léxico ricaz ·e de gran co
rrección. ·É vaiente, sen ·ocultar 

. canto a hermeneútica actual_ 
proxecta na eséxese bíblica e no 
entramado literário dos evanxé
liqs. Unha cousa falta non na 

·obra de Chao senón na Galiza, 
a saída da traducción ao galego 
da Biblia inteira, que Édicións 
Sept ten· e da que publicou o.· 
Novo Testamento . Tradución 
hori1-olqgábel á de calquera lín
gua -modeiha . e _ moi superior a 
-cañtos ensaios existen en galé
r;Jg' neste .campo editorial. ·. o º 

~ FRANCISCO CARBALLO 

Chao ftego, Xosé, História do pobo de 
Xesus. Os tempos son chegados, libro V. 
Ed. do Castro, A Coru

1
ña, 1987, pp. 2:!.o. 

A 
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EDIFÍCIO PARA ARMACÉN E SERVÍCIOS -ELÉCTRICOS 

Rafael Baitar Tojo, José António Bartolo
mé Arguelles e Carlos Almuiña Díaz, na
.dos.en ~antiago, Mo~dariz e Santiago ,__res
pectivamente forman un equipo estabe·J de 
traballo desde 1964 os dous primeiros,- coa 
incorporación 'do terceiro en .! 973. 

MEMORIA 
Ubicación: Rua das Galeras. Santiago. 

A arquitectura non ten que · resolver, 
como un ha exixéncia máis. do programa, a 
sua implantación na paisaxe que a vai re~i- . 

·R. BALTAR; l A. BÁRTOLOMÉ E C. ALMUJÑA · 
b 

bir: Sexa.rural ou urbana; anodina ou forte
mente car:acterizada poi a presencia doutras 
~dificacións e conxuntos, esta paisaxe que
dará alterada. A alteración debe s.er contro
lada para que produza os efectos adécua
dos: pode unha. edificación constituirse en 
fito · e polo de atraGción cando interese or
dear unha zona sen inter~s , e pode intentar
se que pase desapercibida ~u que o seu im-· 
pacto na paisaxe sexa mínimo cando se tra
te de preser:var un entorno altamente cuali-
ficado. · · 

Este edificio, adicado a servícios eléctri
cos e armacens, está .situado· na extrema 
do conxunto histórico-artístico de Santia
go. A singularidade do emprazamento diri
xiu aqui a composición-arquitéctonica cara 
a asimilación de ritmos, texturas e entona~ 
cións cromáticas non discordantes. As re~· · 
feréncias ou citas tomadas da· arquitectura 
conventual e da arquitectura urbana santia
gu~sa (Mosteiro de San Paio, Quintana de 
Martas) son explícitas no tratamento das 
fachadas e na conformación do pátió de 

........... , ... ' 

manobras, darredor do cal se ·desenvolve o 
edifíoio . . A planta xeral é .resultado da 
aqaptación a unhas alineacións pre-estable
cidas. O interior, gracias á sua rigorosa 
modulación, oferece a máxima liberdade 
pára adoptar calquer distribución en planta, 
dacordo cunhas necesidades que poden va
riar no tempo, contando cos únicos pes for
zados dos elementos estrutúrais: esta carac
terística é tamén comun cos edificios cón
ventuais que admiten, sen dificuldades, 
transformacións internas e cámbios de uso 

(Santo Domingo de -Bonaval). Todas estas 
cuestións están intencionadamente expresa
da§ en tQno menor mediante o apropriado 
manexo de alturas, volume, eleición e xei
to de colocación .dos materiais, etc., como 
-corresponde ao propósito de non competir 
aos edifícios que son temas principais na 
composición do conxunto santiagués. Res
peitouse a edificación da antiga sala de má
quinas da central eléctrica construida en 
1917 con proxecto do arquitecto Don Xe
sus López de Rego . 
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EXPOSICIONS . 

Para · incluir informa
cións na AXENDA cha
me ao teléfono 
(986) 43 . 38 86 

ACTOS 

• 8° Festival de 
Poesía do Condado 

Dia 15 de Maio· Apertura ex
posicións. 

11 h Concerto: Orquesta de 
Camara de Vigo. 

Día 21 de Maio: Encétase a 
celebración do V Encomro de 
Humonstas _ 

22.00 h Festival Musical e re-
c1tal poético. 

-Actuan: 
-Suso Vaammonde 
-Ra1ados 
Dia 22 Mruo · 
10,00 h Pasacorredouas : Co

léctivo Paseniño (Lavadores). 
-Banda de Gaitas de Vilano

va de Arousa . 
-Grupos Folclóricos : Ondi

ñas do Medo. de Leuado. A 
Nosa Forteza. de AranteL Ran
cho folclórico de Barbeita (Portu
gal) 

11 ,00 Segue V Encontro Hu
monstas. 

11 ,30 Presentación libro e pu
bllcacións. 

Recepción poetas e delega
c1óns convidadas. 

Firma de libros polos poetas. 
12,00 Actuación dos grupos 

de brule e concertos 
14,00 Xantar. 
17,00 Comenzo do Festival da 

· Poesía 
17.30 ConeXJ.ón duecto T V.G. 
17,35 Recitado dos poetas e 

actuación dos grupos: 
-Beleño (Astunes) 
-Fuxan os Ventos (Gahc1a) . 
-Ra12es (Angola). 

• Compostela en 
cartas postais 

Até fin de mes está aberta no 
Museu do Povo Galego unha ex
posición ce postais de compos
tela, recollendo o periodo de 
1900 a 1950. Un recorrido demo- · 
rada por recunchos da cidade 
ql)e xa desa¡:iareceron en moitos 
casos, .e unha boa oportunidade 

CONVOCATORIAS 

• ·VII Prémio 
nacional de 
Fotografía Xuvenil · 
"Foto 33". 

BASES .. 
1. P.oderán participar todos os 

xévenes que non teñan cumpri
dos' os 18 an.os o 31 de decem
bro do 1988. 

2. Cada concursante podé 
presentar tres fotografías como 
máximo, montadas en superficie 
ríxida. -

3. Tema libre. Tamaño míni
mo 18 X 24 cm. 

4. O prazo de aprE¡!sentación 
finaliza o día 5 de decembro de 
1988. As fotografías apresenta
ránse en sobre pechado baixo 
lema, incluindo en sobre! aparte: 
nome. enderezo e fotocópia do 
D.N.!. ou Libro de Familia, per
soalmente ou por correo en BI
BLIOTECA- CLUBE 33. PI. Sal
vador Parga, 4 . 15704 Santiago, 
e tamén nas seguintes Ofic)ñas 
de CAIXA GALICIA: de Obras 
Sociais na Coruña, Lugo, Ferro! 
e Santiago, e nas Principais de 
Ourertse , Pontevedra, Vigo, Bar
celona e Madrid. 

5. Estabelécense tres pre
mios : 
-Primeiro·: 50.000 pesetas e Di
ploma. 
-Segundo· 35.000 pesetas e Di
ploma. 
-Tercena: 25.000 pesetas e Di
ploma. 

6. As · fotografías exporánse 
nos locais da BIBLIOTECA-CLU
BE 33. Rúa Nueva, 33-2" , en 
Santiago, do 19 ao 31 de Decem
bro durante o horário que a mes
ma perrnaneza abena. 

7. As fÓtografías premiadas 
quedan en poder da B OTE
CA-CLUBE 33. podéndos reco
Uer as restantes durante-o mes 
de Xaneiro. 

8 O fallo .do Xurado é rnapelá
bel O mesmo comurucaráse 
persoalmente aos mteresados e 
chlundirase através d,os meios 
de comurucación. 

para ver a metamorfose das na
sas 'cidades no tránsito do tem- . 
po e das ~pocas . 

A exposición insérese nas ac
tividades previstas polo Museu 
na celebración dos 8 séculas do 
Pórtico da Grória. 

_ • Cartafol Homaxes 
Na Fotogaleria EAF, até o o 3 de 

9 . A participación no Concur
so implica a aceitación destas 
Bases. 

• Préinio 
Xomalístico . 
-"Banco de Bilbao'' . 
Clube de Prensa 
do Ferrol. 

. O Clube de Prensa do Ferro!, 
co patrocinio do Banco cte Bil
bao, convoca un Prémio Xorna
listico, dotado con 200.000 -Ptas., 
(DUASCENTAS MIL}, orientado 
a recoñocer a calidade -dos tra
ballos, reportaxes. informes ou 
artigas de opinión que se difun·
dan através de calquer tipo dE;i 
meio de oopi.unicación. 

BASES 
1~-0 tema será, nesta edición, 

"GALIZA HACIA O ANO 2.000". 
2.-0s traballos serán publiea

dos en calquer diário. semanário 
ou revista. en galega ou caste
lán, entre a presente convocató
ria e o 15 de Xuño_ 

3.-A extensión dos traballos, 
escritos en prosa. non será infe
rior a TRES FOLIOS. tamaño ho
)andesa, a dobre espacio, nin ex
ceder do equivalente a CINCO 
FOLIOS. 

4.-0s traballos poden ser pu
blicados con pseudónimo, en 
cuio caso, en sobre aparte, indi
carase o nome e enderezo do 
concursante. 

5.-0s traballos enviaranse ao 
APARTADO DE CORREOS 283 , 
do Clube de Prensa do Ferro!, in
dicando no sobre "Para o Prémio 
Periodístico . Banco de, Bilbao
Clube de Prensa". 

6. -A recepción dos trabaÍlos 
rematará o 30 de Xunio _ Estos 
enviaránse por triplicado, acom
pañando cópia do meio en que 
se ten publicado, facendo cons
tatar a data de publicación e o 
nome ou cabeceira do meio. 

7.-0 fallo do Xurado, que será 
inapelábel, daráse a coñocer 
dentro da segunda quince!1a do 

• 18.00 Debuxo de humor na 
rua e en d.uecto polos humoris
tas do V Encontro Demostra
ción en tomo ao Artesan Manolo 
Caamaño 

PUBLICACIONS · 

24,00 Clausura do VllI Festival 
'da poes1a e V Encentro de HÚ
monstas 

Sauan autobuses das parro
quias cos recorre1dos de cos
tumbre -

Organiza Soc1edade Cultura 
e Deportiva Condado. 

Colaboran : 
- Xunta de Gallcia (Duecc16n 

Xeral de Cultura) 
-Concello de SaJvaterra de 

Muio. 
-Diputación Provincial de 

Pontevedra . 
-Caixa de Aforras Municipal 

de Vigo. 
-Ca1xa de Aforras Provincial 

de Pontevedra 

• Grea . 
Mult1cop1ado sae este carta bo
letín da Asociación de Amigos 
do Cabalo en Pontevedra. maio
ritanamente en castellano. infor
ma das actividades co mundo 
equmo. Ten a sua ~ede, para co
rrespondéncia, no Hotel Rias Ba
jas, R/Daniel de Ja Sota, 7. 36001 
Pontevedra 

• Barbanza 
En Noia está tendo lugar unha 
interesante experiéncia xornaJís
tica. cun periódico quincenal, 
íntegramente ,realizado en gale
ga, e aproveitando a facilidade 
tecnolóxica que nas imprentas 
está desenrolando qs sistemas 

ANOSADB.ll 

de autoedición. Sumándolle a 
iso a efervescéncia social na co
'marca, está servido o caldo de 
cultivo para unha experiéncia 
que, anos atrás, inzou a nasa 
xeografia,, e que de seguro vai 
ter un novo resurxir. Barbanza 
editase en Noia, e ten como di
rectora a Socorro Santos Lorenzo 
e redactor-xefe a Xosé Agrelo 
Herma. Da edic;:ión encárgase a 
Asocición Cultural Barbanza. 

Os contidos son variados , El 
va!'l' desde o cultural ao social e 
político ao longo de 12 páxm:era . 
Levan cinco números que m . 
con pontualidade. Pódese $'- opar ' 
nos q:uiosques da bisbarra e ta
mén en Compostela. Ouen quei
ra porse e comunica.ción co 

. nosa nl\BA MA\SCULAS) 

E
."'\N OE SU8SCR\C\0,!!_~~nna vez cuberto en ... 

80\. ·' . . . A. NOSA 'fE.n- ......... .. 
Para rern1t1r a .. .. .... . ....... ········ 

···· ·· ·· ····· ··· 

~~~~#i.··~ii:::::-::-·:.-:::-:-::·~·-: . . ·· ·· . :::.:. ~no .~ ~::~'º d~ 4 00~ ~;~ . . 

povoac:;ión .. ... .......... · 'fi'Bl\A. por un 
· · diCO A. 'NOSA . ao peno 

Subcrébase _ . rnundo). 
(Estado espa~t~ 200 pta. \resto do 
5.600 (Europa' . d e~pañol. . . 

. ara 0 Esta 9 · 
Súbscricions. i:? d)(.unto . 

~\alón bancar~á~ W5 pta.). . 
O Reembolso~ . . 1371 - Vigo. 

do rnundo. 1U\A. Apartado . . 
b) Para o resto . rio ad)(.unto. A. NOSA 'fE . • 
O CheQU~ ban<?~nal a norne de 
":::/ )(ira \nternac1 - • 

Maio está aberta a exposición 
"Homaxe.s" ddo fotógrafÓ Má
nuel Sendon, EAF está en Fran
xa, 35 baixo. 'A Coruña. 

• Chelín 
Na Galeria Gruporzán exposi~ . 
ción de pintura de Chelin. Gru
porzán .·está .en Orzán, 139. A 

. Coruña. 

mes de Septernbro é a entrega 
no mes de Outono. Ca fallo infor
marase . da composición do Xu
rado. 

8.-Non poderán optar aci Pre
mio os socios do Clube de Pren
sa . 

• VIII Concurso 
Nacional de Teatro 
Irr(,antil "O F,ach?,_, 

A Agrupación bu!tural O FA
CHO ·convoca máis 'upha vez, 
esta .volta doa colaboración da 
Caixq. -Galicía. o Concurso Na
cional de .Teatro Infantil , que, no 
25' aniversário da Agrupación·, 
alcanza a sua oitava edición, de 
acordo coas seguintes. 

BASES 

1.ª Os traballos , de tema libre. ' 
deberán ser ·inéditos' e escritos 
en idioma galega . Cada concur
sante · poderá mandar cantas 
obras quixer, seo limitación al
gunha de fólios , mecanografa
dos a dobre espazo. 

2ª . Os orixinais enviarán--se 
por triplicado , e somente en
tfé.án no concurso aquelá.s obras 
que teñan ingreso no domicilio 
da A C. O Facha -rua Federico 
Tápia, 12 ' A Coruña, ou Apdo. 
de correia· núm. 46-, antes do 
dia . 1 '. de Xullo de 1988. 

3ª. O prérnio único en metáli
co á obra gafü,1dora será de 
100.000 pesetas, reservando-se 
O FACHO o direito de publica
ción no período de un ano, com
putado desde o coñecimento 
público do falló, na colección 
ARLEOUIN. 

4º O fallo do· xurado será. dada 
a coñecer o 25 de Xullo qe 1988, 

, - Dia pátria Galega. 
5º A. e.e. O FACHO reser

va--se o direito de designar o 
xurado que ha fallar o prémio; 
asi como o sistema de eleición 
da obra gañadora do concurso. 

6° A participación neste con
curso presupón a aceitación ex
presa: das presentes bases. 

CRUCIGRAMA 

TATE 

Horizontais: 1-Planta leguminosa abundante na Galiza . Pelico de 
año . o vella ou carneiro.2-Ata, xunta. Escoiten.Cada unha das doce 
partes do ano.3-0itava letra dp alfabeto galego .Racj.i.o.Vocal.4-Enfren
ta.Rio de Lugo.Labra-la terra.5-Capital dunha díócese.Embarcacións 
de pesca das Rias Baixas.Cento uri.6-éura,sacerte.De cera.7-Lamen
tar .Perseverancia.8-Reza,roga.Recipientes redondos para . coci
ñar. Concello do Su! daGaliza:9-i\. última vocal. Deixase seco .Vocal .10-
Vías dunha vila. Nota musical- Novena letra do alfabeto grego .11-Voz 
de mando militar.Avanza con rapidez.Terminación de infinitivo.12-
Pedras planas e delgadas.Muller dun pobo bárbaro que invadiu a Pe
nisula Ibérica no século V . 

Verticais: 1-Pezas de madeira no pescozo dos animais de tiro.Tipo 
de cereixa qe cor rubia .2-Prepqsición.Cometer falta á lei divina .Anti
go tauro ·europeo.3-Timbre psistal .Inundación por augas de río.Vo
cal.4-Consoante.Forrna ondas .Demostrativo, plural.Nota musical.6-
Repito.Xubilosas, alegres.7-Persoa de· sexo masculin9.Peza de calza
do.8-Nome de letra.Prendida.Símbolo do clajcio .9:Consoante.Materias 
en estado aeriforme .Capa de rochas do globo terrestre.10-Cariño .Ar
busto medicinal moi recedente.A primeira-.11-Nota musi.cal.Semblan
te .Posúe:l?-Oseira.Campo sementado de cereáis. 

Solución ao ante.rior. Horizontais : 1)Aro-Arelar 2)M-sabela-I 
3)Am-Pexego 4)0palo-Aló 5)Aiaña-Tres 6) Laxe-Patio 7)· Asa-Celar 
8)Arauta-ou §) A-0.rxóns-R 10) Paseos-Eso. 

ANUNCIOS DE BALDE 
Vendo cámara r-eflex Yashica 
FX-1. Tfn.o (981) 26 24 87 . Per
guntar por Luis. 
Ate119om Corunha, comarca e arre
dores: Tenciona-se formar un gru
po de 10 ou 15 pessoas para impar
tir aulas de Galega (reintegraoo). 
Prei;;os muito interesantes. Cha
mardes de noite ao telefone (981) 
24 96 40. 
A todos aqueles que serviron no·· 
Isabel a Católica da quinta 
do,-52 na Coruña. O cabo Cou

,,to, daquela época. convócaos a 
facer unha ·xuntanza de irrnan
dade. Todos aqueles (jlle lem

A sociedade ecoloxista ERV A e 
a . Asociación para a Defensa 
Ecolóxica da Galiza (ADEGA) 
están levando adiante unha ini·
ciativa cultural, ecolóxica e. pe
dagóxica consistente na cons
trución dun _Arboreto Munici- . 
pal que veña a mellorar a situa
ción actual de degradación do · · 
-parque de Castrelos en Vigo. 

- bredes a~ éppca e queirades 
"Barbanz~" pqde dirixirse á Rua xuntarVÓs un dia a vonvir, pode-
Ferrador. Edif. Unicentro. Noia. déS porvos en contacto comig·o. 

Actualmente estase divulgan
do esta iniciativa entre todo tipo 
de sociedades do concello. Ain
da qu.e 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 · 

>'D meu enderezo é: Xosé Lois · Municipal , pregárnoslle que nos 
• Furada ,./ Veiga Cauto, Rua Mallorca 7. S/ 

. . / Atico. 43001 · TARRAGONA. 
escreban a: -
ADEGA-Vigo . Apartado 920 -
36208 VIGO , Revista dos espeleologos .~gále- Tlfno. 2l 47 67. 

gos. DmXJ.da por Ennqúe de 
Arce, ven de sair o primeiro nú
mero desta revistá especializa
da, cunha maq\ieta e un acaba
do de grande interés e· inabitu¡li 
neste tipo de pubJicaCións. Edi
tada 'en galega e castellano , de
senrola durante 54 páxinas te
mas de interés para os afeizoa
dos a esta aventura, ciéncia e 
deporte. A edición é realizada 
pola Federación galega de espe
leoloxia e pódese p!;!dir informa
ción .ª'? apartado 448 de A Coru-

A.N.T. RECOMENDA 

DISCOS 

Chico Buarque. Recén saido o seu últirrio disco ao mercado, Fr;mcis.
co, chega, despoi.§ de quince anos ausente dos cenários un dos máis 
nomeados _cantores e poetas brasileiros. Chico Buaarque actuou nes
tes dias en Madrid , Barcelona e Palma de Mallorca .e despois de conti
nuar por Europa adiante chegar·á _a Porto o vindeiro 4 de Xuño . Recital , 
p aís, recomendado, asi como ese Francisco continuador en certo as
pecto do anterior'Almanaque, e no que se poden gastar as· novas for
mas dun criador que ¡;egue a combinar unha· imensa capacidade mu

.sical Óon algunhas das mellares letras da música brasileira de semp¡e. ña . 

- .. . 00 80\.ET\N·AOXUN'fO. 
. - R\R OS OAOOS 

PA~·IJONllCILIM>O 11ESTE cASO coa:... .... .. . . . .. . .... .. . .. . .. .. ::::: : 
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1 canta ou 1 ............... · .......... -.... _ ..... :-;-... ~ .... .. \itu ar d sucursa ............ .................. ..; ..... . 
Enderezo a ................................ .. 
pov~ac\ón .. ..... ·_-_-,--··.·: ..................... : ......... . oM\ClUAC\Ó~ 
provincia .. . ... . • OLET\N DE O . . ........ 
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\itu\ar con a . Í'\OVO aviso, e . C iónS Cu\tur~IS . 

- nota de atender ~\~dos por Prornoc . . 
Sérvan~e ntg~:r11es sexan aprese - A.tentarnente ttirrna) 
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n~, ~w-~ . 
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loEAS 

TAL COMO --SOMOS 
ALBERTO AVENDAÑO 

M ilá.n1 prin.cípio do ano 8~ desta ~ra. 
M1lan, c1dade do deseno, da mo
dernidade, da 'moda e da banca. 

Milán, ber-ce do que na ltália xa comeza a 
,.._ se coñecer co ñqme de spaghetti-porno 

(Salas X,, a ésgalla; sex-shbps, a eito). Mi
lán, 11 da mañá dun dia laborábel calque
ra de primeiros do ano 88 desta Era, es
coitando a rádio. Debate radiofónico: Que 
é a pornografía? Entre os convidados un 
crego. "Eu . -dixo el- digo como San 

"'Agustin cando lle petguntaron que er-a'· o 
vento: se non mo. perguntan s~ino; se mo 

·: perguntan non o sei". Vigo, cáseque me
diado o ano 88 desta Era, sentado diante 
dunha fotografia de Ksado. titulada "A Nai
ciña" e datada no ano 1920: de qu~ Era? 

·Se non mo perguntan, séino. 
Hai un orgullo especial . nesta imaxe, 

unha ollada para adiante, unhas mans-que 
talan do antes e do. despois, do amor e 

c.--· do traballo. Un ha capacidade de ser o que 
se é na que nunca antes pensara cando 
pensaba pensar no país.- Lugar: granítico. 
Clima: soportábel. Historia: d~ máis_a me-
nos. · 

Poñamos por caso · que comezamos 
sendo tribos inclinadas· na ladeira dun 
monte, que os Fenícios nos incluen no 
seu itinerári'o comercial, que os viquingos- . 
sementan o xenotipo dos roxos e dos loi
ros, que Xúlio Cesar nos conve_rte en druí
das romanizados. Que os campesiños lles 
zoscan aos nobres, que os nobres se re
belan contra os Reis chamados Os Católi-

. cos, qUe os . Reis lles zoscan aos nobres, 
que descabezan o reino, que veñen os 
castellanos, os aragoneses, os cataláns, 

--es--mac:agatos. Sempre por cuestións de 
" defensa da "unidade nacional';. Que ofi

cialmente deixamos de ser e debemos re
tirar o retrato de família da cómoda: Que 
Colón era de Pontevedra, imposível de 
Xénova, xamais castellano, como moito . 
portugués. Que é o nos6 direito fabricar 
as nasas próprias mitolóxias. Que -os ou
tros o fan e as encuadernan. Que está en 
xogo a nosa própria dignidade. 

Pero este país tende a subestimarse, 
-pensaba eu cando p~nsaba pensar- no 
país. Porque a Galiza é Piscis, como Ro
salía. Pero-canta nun relato a señora de 
Pardo Bazán que en 1:901 -plena efer
vescéncia do movimento ag~ário galega-
os campesiños fan voar -polo ar cunha 

-carga 9e dinamita a casa dun cacique de 
~1c"-" alcume Cristo, co cacique dentro. Aconte-

ceu en Toén, Ourens~. uri Venres Santo 
ás tres da tarde. Logo Miguel Hernández 

'_ confundiuse e dixo: "Murcianos de dina- · 
mita I gallegos de ·lluvia y _calma". Que se 
tentou recuperar a identidade con· poetas 

'_e partido;5 políticos. Q!:Je se perdeu ague-
rra. Que nos fusilaron con premeditaciqn
e sístema, constantemente. 

Presenté (1988 d. C.): por fin a norfnp.li
dade. Grandes secto_res d~ po'(oación vi-

BANDA.DESEÑADA 

ven - preocupados, inseguros, coa sua 
igrexa , a sua educacion, os hospitais 
cheos a rebordar e a reconversión das ZI 
{Zonas Industrializadas) en ZID (Zónas en 
Declive) . Que a especulación democra,ti
zouse. Sucede- que a ecoloxia se mede 
aqui en metros cadrados para fábricas de 
papef hixiénico. Que a tendéncia xeral é a 
incorporación ás filas dos vencedores. 
Que o chan que se quer defender é com
prado por extranxeiros. Que os cidadáns 
viven o .seu autogoverño apiñados en vi
vendas alugadas a miúdo. a précios de es
cándalo e levando unha vida frugal e labo
riosa. · 

Vigo, ano 88 da ~:»reser:ite Era: a foto de 
Ksado fíxome estregar os ollas. Aqui non 
hai autonoxo, alleamento~ Esta non é a 
pátria que se come o seu próprio gómito. 

~.·.-.. \·*'""' - . "" ~- .--·-" "' 

Podemos romper coa nosa imaxe de be
bedores solitários: sós, co noso viño ou o 
noso águardente, a nosa dor, a nosa té, o 
naso escepticismo, mergullándonos ben 
no fondo baixo o tempo, no caixón neu
mático da pasividade. Podemos romper 
con todo aquilo que queren que sexamos. 
Non somos minoria de nada, porque ser · 
poucos non é cuestión de número senón 
de atitude. Porque esta foto é unha atitu
de de valentia multitudinária, de se saber 
o que se é. Que este ano desta Era, a 
nosa tribo inclinada, saiba encarar a so
ciedade capitalista coa sabedoria _que lle 

. é propria. Que se ninguén nos pergunta 
cal é a nosa identidade, nós sabémolo; e 
se nolo perguntan, tamén. Que somos 
quen de lle demostrar ao mundo que sa
bemos criar, m·anifestarnos, viver tal como 
somos. · O 

CALROS SILVAR 

CONSERVAS 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

A queles si que era . ..n conserva- -
· dores, mellorando o presen-

- te. Conservadores como o rei 
de cabeza de cartón que sacamos 
nas festas da Coca, comedor de ga
tos crus, langrán coma unha meda, 
sério de pór-medo, que nen panta
lóns gasta por ter un paso autoriza
do. Un paso de Semana Santa. Con
servadores que miraban mal todo 
cámbio, que querian impedir todo 
cámbio na propriedade da terra e 
nos costumes; conservadores que 
xa neste século e todo, defendian a 
acumulación gradual e desconfiaban 
das ideas abstractas coma do demo 
maior; mauristas de lentes quevedos 
que idolatraban o Estado e crian na 
maldade orixinal do home, que se o 
deixan unha semana a monte vaise 
cos lobos. 

lsto era seno, doado de vender 
coma o Catón, racista e vertebrado. 
Ora miren para un conserva de 
hoxe: catglico, pero non defensor da 
Santa Madre; anti-semita, pero sio
nista; admirador da Thatcher, pero 
inimigo a morte da Pérfida; moneta
rista, pero partidário de. que o gasto 
en armamento suba con toda e de 
que preparen dunlia vez o paráguas 
nuclear; cheo de rencor contra os 
gringos polo tratado de Madrid, pero 
subscritor da sociedade John Bkch 
e entusiasta de Nixon; moralista, 
convencido de que todos os males 
comezaron co uso da probeta e o 
alambique, pero aparvado coa últi 
ma preada electrónica que chega do 
Xapón; adalide da tradicional amiza
de cos países árabes, pero inimigo 
de Hassan, de Gadaffi, dos Alxeri
nos, e do amigo dos republicanos 
exilados, Burguiba; macizo máis ca 
raza, e admirador de Aníbal, pero 
partidário dun programa moderada
mente liberal; Hispánico máis ca 
Alexandro · Farnesio, pero adicto á 
TV en galego. 

Até esta situación lamentábel es
tán recuando os conservadores que 
n~da conservan. A Felipe González 
póñenllas igual que a Fernando VII e 
a Roberto Alcázar e Pedrin, 007 li-

- céncia para mallar. Asi, quen non 
envícia? O 

VbLVER AO REGO 

R amórí González, novo conce
lleiro de Cult"'~ª de Montarte 

· e membro do PSOE, respos
tou, nunha entrevista realizada polo 
Correo Gallego., qu~ o se1,.1 -escritor· 
preferido era CervanteS; a figura his
tórica máis salientábel Napoleón e o 
último libro que acababa de ler un· 
diccionário galega-castellano. Vese 
-que o home é galeguista, porque se
nón o qué viria de ler seria probabel-
mente a· guia telefónica. tCA UA' 

~~ ''/;;,. 




