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El m 11 E1 .B·E 
Soldados da 
OTAN ·invadiron , 
as ruas de Ferrol 
Botellas rac;;hadas no médio 
da rua, bolsas do lixo espare- · 
xidas polo chán e oytrb tipo 
de altercados, foron algunhas 
das consecuéncias que se vi
viron en Ferrpl o pasado fin 
de semana por mor da están
cia no peirao, da Forza de In
tervención Inmediata da 
OTAN, cos 1.523 tripulantes 
de seis buques de guerra. 
(páx. 7) 

Especulación 
cos terreas 
de Zalaeta 
Unha nova especulación ur
banística que ten como pro
motores, directo e indirecto 
respectivamente, ao Ministé
rio de Defensa e ao Concello 
de A Coruña, vai ter lugar 
dentro duns dias na cidade 
herculina. O ·Ministério da 
Guerra sacará a subasta pú
blica o próximo Martes dia 1 O 
de Maio os terreas onde es
tán ubicados os cuarteis de 
Zalaeta no populoso bairro 
de Atocha-Monte Outo. (páx. 
6) 

España apoia a 
Marrocos contra 
os saharauis 

Os saharauis están a prepa
rar a celebración do XV ani
versário da fundación do 
Frente Polisário no médio 
dunha espectacular victória 
política e diplomática e os 
éxitos diários na sua estraté
xia de desgaste contra as 
tropas de ocupación da mo
narquia marroquina. (páx. 1 O 
e 11) 

Comeza a 
rebelión das 
bases socialistas 
No concello de Boira catro 
concel lais do PSOE., apoia
dos no resto dos grupos, pre
tenden a meio dunha moción 
de censura, destituir ao ac
tual alcalde Manuel Velo, 
membro do seu mesmo parti
do. A NOSA TERRA despra
zouse ao Barbanza para sa
ber cales son as verdadeiras 
causas deste conflito. (páx. 
5) 
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Auto-estrada, autovía, .traslado de Celulcisas-Elnosa e Tafisa, e edificabilidade no casco consolidado, principais temas 
I ' 

A ·ordenación urbana de Pontevedra 
. ~ . . 

seguirá coas· normas do 1970_ 
A posta en marc_ha dun Plan Xeral de Ordenación Urbana· (PXOU) dunha cidade é unha operación en extremo complexa. 

_ Os PXOU son uns documentos tan necesár.ios como difíceis. Necesários na medida en que establece as regras 
dó ·xogo palas que unha comunidade, neste caso. un_Concello, ten que organizar nada máis e nada menos q~e o território 

sobre o que se asenta. Dificeis porque son moitos os intereses que teñen que satisfacer: particulares e colectivos, 
lícitos, limpos e suxos.~ . .Por isto nengun PXOU ten nado nunca sen polémica~ En Pontevedra, cidade que levaba 18 anos 
s~n revisar ·o seu pfaneamento,_ apresentoüse hai pouco .o novo PXOU. Cumprido o prazo da exposición -ao público 

. a polémica está servida. Algo máis ·de 3~000 son as alegacióñs que nestes momentos a equipa redactora do Plan, 
encabezado poló arquitecto Xosé González Cebrián,-están a estudar. 0 -Coléxio de Arquitectos da Galiza e a Asociación 

· · · para -a Defensa da Ria apresentaron as alegacións máls significativas. 

A provisoriedade n·a que se mo- pal do PXOU, ficando. a. solitária 
ven as · cidades . galegas no to- oposición, no terreo. institucional 
cante ao seu planeamento ·urba- do único ~oncellal do BNG. · 
nístico, serve de ' prolongación 

Un .plan fortemente 
conte$tado na exposición 
públi<?a 

· inequívoca a unha mesma indefi
nición · recollida no conxunto do 
país. Pontevedra, na l0nga estra
da qu1:1 a pode levar a· un Plan 
Xeral de· Ordenación Urbana de Posto a exposición pública· o 
seu, medra, destrue e construe a Plan recebe perta de 3.0PO ale
conta dun plan ·e unhas normas gación~ que van desde as de 
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particulares afect~dos a lJnha ex
tensa ringleira de escritos que 
contemplan os catro pontos fun
damentais do que, segundo Cé
sar Portela, arquitecto ponteve
drés, "atinxe realmente aos sis
temas xerais, a aqueles elemen-

- tos que ván estruturar a cidade": 
· o trazado da Autopista do Atlán
tico ao seu paso pola cidade, o 
da auJovia acompañando o cur-

so do Lérez, a ubicación de Ce
lulosas-Elnosa e Tafisa e ·final
mente os problemas inerentes á 
edificabilidade (fixación de volu
mes, conservación do casco an
tigo, critérios xerais para o cen
tro da cidade, definición das bei
ras do considerado rural e urba
no, etc ... ). 

Os trazados das vías de circu
lación rápida (Autopistas e Auto-

via) veñen senda xustificados, no 
conxunto do Plan, polos seus re
dactores como unha imposición 
de rango superior. Asi o 
M.O.P.U, seria quen debia ser 
responsábel da eleición do seu 
deseño. Mais segundo os técni
cos consultados, a opción asu
mida vai conlevar un auténtico 
desastre para Pontevedra. A Au
topista penetra cara o Norde 

qué descenden no tempo a~é o 
1970. Como noutras cidades ·e 

t~~jg~~~~~~l~i~ ::::¡ AS VARIÁBEIS DUN PLAN DE ORDÉNACK)N URBANA 

para satisfacer as necesidades globais de novas alternativas". 
_ de desenrolo das comunidades afee- · Neste proceso, os intereses contra-
tádas. Por iso ha ser a comunidade 'pastos teÍien que· ser compensados 
quen o controle. "Na elaboración de até adquirir níveis de consenso. O que 

. todo Plan, escrebe C~Portela (ANT nº nunca d~beu ser primordial é a espe-
337), é ·preciso distinguir tres fases culaCión do · chf:m que tantas desfeitas 

aprobación1que tivo que ser revi- I realidade dun território, planear o s.eu ben diferenciadas, pero complementá- urbanísticas produciu e está a produ-
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co .:. que chegara a acordos de · :::::::::::::::::::::::::::: . riál da Galiza. Carecemos deste orde- tas a acadar.• Na segunda, os encarre- . suas características. Gal iza conta cun-
Gov.erno, nom~adamente através <"·:·:·:·¡·"'""º"" namento e daí que andemos ás apal-. gados da elaboración 90 planeqmen- ha ·paisaxe provocativa na sua beleza 

. ~:E.~~~:~:c1~~~~~~:~ p:~ · 1111i1~1 ~~~=~~~ n~~~:~~i:,;fr~if fu~:~~~~ ~~~!~~t~:!~~~t:~ :~;:~~~::;;*~ e~:~.~~f ~!~~~r~~fo~~~r1::~~ 
Delegación do COAG en Ponte- :::::::e::·: c~llos xa ten o seu PXOU, outros están permitan acadar aqúelas metas. Na úl- merdais, nos ·centros educativos, etc. 
vedra) independente nas listas lt¡~:af? a aprobalos con grandes dificuldades. tima fase sera outravolta a povoaéión Os PXOU son necesários. Son batallas . 
do ~SOE e home.deAntolin Sán- !füma t: , · ·cómpre insistir na provisoriedade des- afectada polo Plan a que -terá que .de- ·nas que se decide o poder.'·Non poden 
<?h~z Presedo. Este ho_m~ con_- ttftt/ tas aprobacióris cando o país carece cidir a máis acaida · das alternativas· .. por máis tempo quedar ao ar.bítrio dos 
ven<?é aos seus co":lpaneiros de .·:':':-:-:-:-L·:·:-:-:-: do devantido plan de ordenación terri- apresentadas,, ou plantexar a necesi- ·alcaldes-e das tribos; ten que ser ins-
~~~t ln~e;~~en~:s ;~~!11c?:. :lll:ll!ll lli!.¡¡: torial. . ·. . . . . dade de modificación desas · alternati- trumentos de desenvolvimento do pajs 
AP e CDS dase curso ao primei- :t\:t:t t lsto supo.sto, os PXOU deben servir : vas xa elaboradas, ou a form':.ilación do povo. - O, 

· ro trámite de aprobació~ munici-

/ 



fS.. AUTOPISTA 
CERRA· 
.DEFINITIVAMENTE 
CUN CINTO DE 
FERRO. E l'.SFALTO O 
CRECIMENTO DA 
CIDADE CARA O 
NORDE · 

cunha importante solución de in
xeñaria que inclue unhá nova 
ponte e un complexísimo movi
mento de recheo para poder 
manter as suas obrigadas carac
terísticas de linealidade e de mí
nimos desníveis. Conéretamente 
estes problemas co trazado · 

, plantexado van ser grandes, e 
agora estase a negociar co Mi
nistério de Defensa para evitar a 
nave do Parque Móbil que este 
ten no médio do trazado plante
xado. Finalmente á saida de 
Pontevedra plantéxase ' un com
plexísimo nudo de enlaces coas 
distintas estradas de Arousa, o ... 
Salnés, Compostela, .... 

A maiores da espectacularida
de, o problema que xera o traza
do da autopista é ainda maior do 
ponto de vista do eco-urbanis
mo. Dunha banda cerra nun cinto 
de ferro e asfalto o crecimento 
cara o norde da cidade, inamoví
bel xa para sempre, e ademais 
produce un impacto irreparábel, 
non xa polo aumento do volume 
ambiental como pala considera
ción de que a contaminación 
máis complexa prodúcea a sua 
realidade de via rápida -o 
exemplo da M-30 de Madrid. A 
alternativa suxerida desde dife
rentes posicións contemplaría un 
trazado alonxado 8 ou 1 O quiló
metros cara Viascón. 

A autovia c9mpletaria o estra
go da Autopista e duplicaría o 
absurdo converténdoo nun casti
go. Asi , o M.O.P.U. non só non 
opta por empregar a Autopista 
como via alternativa de circunva
lación, eximindo de peaxe o tra
mo imediato da auto-estrada, se
nón que elabora un proxecto cun 
coste de 1.600 millóns de pese
tas para unha autovía de 4 carrís 
qúe abriga a un recheo e, daque
la, un estreitamento do Lérez, 
nun termo médio de 20 metros. 
Se se ten en canta que o trafego 
que se trataría de suplir seria o 
Norte- Sul, que absorbe un 35 da 
circulación da cidade, senda o 
65 restante de orixe e destino in-· 
ternos, non se acaban de com
prender as razóns do empecina
mento en manter un proxecto 
desta índole. 

O capricho do MOPU dá o 'fini
quito á relación da cidade co seu 
rio, xa abando martirizado na sua 
entrada en Pontevedra pola pre-
séncia de TAFISA. -

Alerta á especulación 
Como en calquer outra ordena
ción territorial, o xogo de intere
ses move denodadamente os 
seus peóns. Non é posíbel cuali
ficar nen- os ax entes nen as ope
rapións p~ro é moi posíbel que 
se· esté seguindo o mecanismo 
das opcións de compra, polo cal 
se fan operacións a tempo vista 
suxeitas a retracto en caso de 
non reunir os ~erreos as conside
racións que permitirían techar o 
n~gócio urbano. Non é posíbel · 
co'f1ecer estas operacións pero si 
se detectan alguns movimentos, 
sobretodo no ligado ás califica- · 
cións de urbano ou rural, e terreo 
industrial óu residencial, en gran
des extensións de propriedade 
do armador marinense Ceferino" 

· Nogue'ira,· e tamén se consideran 
moi sospeitosas certas ·niodifica
cións introducidas na última re
dacción do PXOL:J que beneficia-

. rian a distintos particulares·. 
Hoxe _o: centro de Pontevedra 

está cheo de obras de construc-

ción. ·A necesidade asumida des
de todos os sectores de· orde.nar 
e evitar un aumento incontrolado 
da densificación, limitando volu
mes e intervindo eri alturas e fon
dos edificábeis, queda posposto 
.e aqenzóase unha política provi
sória que non mete man neste 
definitivo problema 'de 9onfigura
ción do centro da cidade. Se Ri
vas · Fontán ten en curso dous · 
procesos, amé_n de várias de
núncias, un deles por prevarica
ción e cohecho, por irregularida
des nas . licéncias dos xa famo
sos edifícios Silva e Las Palme
ras, convén lembr.ar .que a políti
ca de derrubamento e novas 
construción ten dado na desapa
rición dun importante património 
ar-quitectónico no "Meu Pontevé
dra" de Gastelao. Edificios mo
dernistas, eclécticos, racionalis-

. tas e outros · foron inexorabel- · 
mente desaparecendo da memó
ria ·da cidade para dar pé ao alu
mínio .dourado e ao remedo de 
marmol en numerosos andares: 
o Hospital dos Peregrinos no Ca
miño Portugués de Santiago, os 
eifícios de Fenosa e Castromil, ... 
e un longo etcétera de agresións 
urbanas repetidamente denun
ciadas e ignoradas. 

Para completar a situación, a 
moi poucas semanas das elei
cións concedéronse algo . máis 
-dunha dúcia de licéncias de 
construcción de volume impor
tante, algunhas delas posterior-
mente denunciadas. · 

Un plan con pouco futuro 
A polémica xerada pola instala
ción de Celulosas e os 80.000 m3 

de emisións contaminantes diá
rias na atmósfera ademáis dos · 
seus vertidos ao mar, tarrién se 
contempla ilás alegacións ao 
PXOU. O Complexo Celulosas
Elnosa aséntase sen licéncia de 
construcción axustada a direito 

. desde o ano 1963, e o Plan _:_ 
alegando incompeténcia- tran
sifere o problema inipíndose e le
galizando de feitó a calificación 
dos terreas nos que afinca unha 
das indústrias máis aciagas na 
sua efectivización que Galiza, e 
o seu mar, aturan. 

Polo demais o PXOU, agora en 
trámite de revisión das alega
cións apresentadas durante a 
sua exposición pública, pode ter 
un futuro escuroí no que a via 
xudicial -como ten feito en per~ 
to dun 90 dos casos que teñen · 
seguido esa reclamación- re
mate por declaralo nulo por de
fectos de forma. A tozudez pode 
postergar a necesidade dun con
senso entre todas as f orzas so.
ciais e cidadanas, fundamental · 
cando se trata de arranxar o es
pácio .vital que a todos corres
ponde e responsabiliza. -O 

· O hiper que se está construindo en 
Poio é outro obstáculo que se pon no 
trazado ~a Autopista.~ 

Xefe da equipa reda~tora do PXOU 

· XoSé GonZález Cebrián 
'O traiádo da auto~estrada é unha imposición' · 

Unha das cuestións que 
máis polémica teñen levanta
do do Plan Xerai de Ordena
ción Urbana proposto -por 
vostedes ven de ser o trazado 

. da Autopista dÓ Atlántico. · 
As meirandes discusións so

bre o PXOU seran arredor do 
trazado da Auto-estradá e óu
tras tres causas máis. Celulosa 
e T afisa, Autovía de · Beiramar 
·e alturas excesivas de constru
ción. Cuestións- que -nori son 
resolúbeis · simplesmente co 
PXOU. No Plan hai moitas 
causas máis qu·e ninguérí, des
graciadamente; discute: 

O trazado da Auto-éstrada 
nón é unha decisión do PXOU. 
Nós no avance apresentamos 
unha .proposta que a levaba 
polo Leste da. cidade. Foi re
xeitada polo concello · e . polo 
próprio MOPU. Eles teñen to
mada esta decisión: a auto-es
trada ten que seguir o trazado 
máis curto e máis rendábel, 
ese trazado é o Oeste, cruzan
do a tia. Góstenos ou ncin, esa 
é unha imposición. Persoal
mente eu penso que nón é co
rrecto, tecnicamente talando, 
meter unha au!_o:estrada polo 
médio dunha cidade e invadir 
un cauce dun rio . . 

Desde o PXOU tentamos 
que o impacto sexa o menor 
posíbel. Agora mesmo·estou a 
xestionar con · Defensa qué a 
Auto-estrada poda pasar por 

· riba das suas instalacións do 
Parque de AutomobiHsmo en 
lugar de pola beira do rio. _ 
. Daquela o MOPU construe 
unha Auto-estrada se ter en 
conta o planeamento urbanis
mo vixente ... 

o ministério ten a teima de 
completar a Auto-estrada do 
Atlántico... é a única auto-es
trada que pensan construir nos 
vindeiros oito anos. A 'Auto-es
trada trázase coa Lei de Estra
das na man, xa que..todos- os 
elementos da Rede Arterial do 
Estado están suxeitos ás suas 
prescripcións, independente
mente tjoutro . tipo de f!guras 
legais . . E un caso de· conco
rréncia de leis. 

Que lei prevalece?_ A máis 
forte, a mellar defendida. 

lsto mesmo sucede coa 
Avenida de Beiramar. Esa au
tovía forma parte- da Rede Ar
terial do MOPU. Constrúenha e 
listo. rnvaden o cauce do rio. 
Tanto ten! Eles só entenden de 
.número de veículos por · hora 
que poden c.ir:cular por esa au-... 
tovia. . . 

Nós desde- o PXOU tenta
mos que esa via sexa más e?- . 
treita para que·invada menos o 
Ria Lérez. Queremos que sexa 
un Paseo, non unha Aufüvia. 
Non teñen. por que tacemos 
caso. 

Celulosas, asignatura ... pen
dente deste PXQU? 

. O Plan de 1970 non· contem
piaba a existencia da Celulosa 
(construíc;la a princípios dos 

· anos 60) . . Teoricamente po~ 
tanto o solo· sobre o que ºestá 
asentada a fábrica é "non ur
banizábel". lsto é unha para...: 
doxa: A Celulosa ~ non existe_,· 
mais todos a vernos, cheirá-. 

·mola e respirámola. O Conce
llo séguelle a dar licéncias 
cada vez que teñen que obrar 
e indo xa máis lonx.e, a Celulo-

. sa xerá o 20% da actividade 
econom1ca de Pontevedra . 
Que p·odemos facer con ela? 

' j PERSOALMEN.TE 
PENSO "QUE NON É
CORRECTO, 

propóstas dé alturas:'" Éstudan
da mazá a mazá toda a cidade. 

. En cada mazá determinamos 
unha altura ideal, en función 
das alturas xa existentes e das 
.Garacteristicas da zona. A Cor-METER UNHA AUTO

ESTRADA NO MEIO 
DUNHA CIDADE E 
INVADIR O CAUCE 
DUN HIO' . 

. poración municipal nón acei
tou estas alturas. A Corpora:
ción ~moi fragmentada--:- tivo 
que .co11sensuar moitas causas 
para sacar adiante o PXOU. 

Bqtala do Concello. Vale. Todo 
... Entre esas causas está un au

mento de alturas sobre as que 
· o mundo fala na cidade -:e : 
.. bisbarra- · diso. Ninguén a 

quer. Mais ninguén fai nada 
para_ que se . vaia... mesmo 
neilgun partido político incluiu 
no seu. programa municipal se
mellante esixéncia. 

Vai poder entón · un ·pxou . 
-desmantelala pintando de cor 
ou trazando unhas raias s·obre 

- os terreas que ocupa? Eviden
temente non. 

Celulosas é unha empresa 
do INI, pública portanto, e ade
mais dá beneficios. A· decisión 
de sacala de Pontevedra é 
unha decisión de alta política 
económica, non é unha -deci
sión urbanística. 

O noso Plan recoñece á Ce
lulos,a para asi podela con_tro:
lar. E precisamente dese reco
ñecimento de onde nasce a 
idea -claramente expresada 
no artículo 255 das ordenan
zas...,....- ·da re.visión automática 
do_ PXOU no caso de que al
gun dia, unha decisión po)ítica · 
dalgunha corporación decidise ~ 
·a desmantelamento das insta- . 
lacións industriais de Lourizán. · 
Revisión que e-vitaría calquer 
posíbel especula"ción cos te
rreas hipoteticámente valeiros -

- inicialmente propúñamos. 
Adoptaron manter en vigor. as 
alturas do Plan de 1970. Esa é 
unha decisión- política emana
da da Corporación: Eu penso
que as alturas deberían ser 
menores. 

Como se contempla no 
Plan a protección do impor
tante Casco Vello da Cidade? 
Plantexa algun tipo de rrotec
ción ~specífica para ó sempre 
desprotexido pero moi intere- -
sante barrio de A Moureira? 

No programa de-Xestión Ur
banística do Plan aparece un 
programa de prioridades. A 

· primeira é grecisamente a ela
brn ación dun Plan Espe.cial 
para o Casco Vello e o estabe
lecirriento dun catálogo de edi~ 
ficio~ .e bens a protexer. 

Ná zona de A Moureira o 
plan baixaba moito .as alturas. 
lsto impedía o derribo das edi
ficacións xa que as facia eco
nomicamente irrentábeis. 

O posterior aumento das al
turas de edificación.s deixou o 
bairro" perigosamente despro
texido. Coido que agora;· co 
estudo das alegacións podere
mos mellorar e tema. 

da devandita indústria. Para rematar, como ve toda 
En tarito ninguén decida ese a polémica que desatou o 

traslado, o Plan Xeral contem- PXOU? · . . 
pla, através dun Plan Especial Como xa indiquei antes ·toda 
de _Reforma Interior específico a discusión pública do Plan. 
para o ámbito ENCE-Celulosas tense centrado arredór de ca-
(apoiándose e no ''. Regulamen- ·tro cuestións. -moi · concretas: _ 
to de Actividades Molestas, In,-;: . , Auto-estrada, Autov!a de Bei
salubres, nocivas e perigosas), · ramar, Cefulosa e Aumento do 
que os beneficios da activiqa- Plan X!?ral. É máis, ainda que 
de industriar revirtan na mellara este Plan non saise adiante a 
xeral da Instalación, tanto des- Auto-estrada ia ser construída, 
de o ponto de vista físico a autovía tamén sería construí-
como estético e por süposto da, ·celulosa seguiría 18 ou 
ecolóxico-ambiental. · 180 .anos máis no· mesmq sítio 

o" Plan podia negar a exis- e as alturas náscerian dunha _, 
téncia da celulosa. De que ser- _ décisión pactada nunha Cor-
viría? 'poración Municipal fragmerita-

Agora leva 1 8 anos fóra de da. 
ordenación ,e non pasa nada, Hai moitas .cuestións que 
segue aí. .. E moitó máis práti- ninguén trata e que teñen inte-
qo regulala prevendo unha an·- rese. Ainda asi as alegacións · 
ceiada desaparición. , recebidas -unnas 3.000-- hai 

Este PXOU é moi "xenero:.. de ·todo, desde quen quer 
so" .én.itorgando_ alturás de efi- construir edificios de cínco al-
eación. . turas n9 rurar até quen consi-

Efectivamente. No avance dera que neste Plan "hai de-
do Plan apresentamos u ... nha masiados parques". O 
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Segundo- o C.O.A:G:_ Se_gundo a Asociación para~ Defensa da Ria 

'Calquer solución para alonxar a auto-estrada será benyida' 'A acc·ión no casco consolidado 
-deixará. a Pontevedra baixo mínimos' O Presidente da Delegacion 

en Pontevedra do Coléxio 
Oficial de Arquitectos da 
,Galiza, Labrador Toquero, 
apresentou un documento 
dunhas 200 páxinas que · 
recol_le a alegación colexial. 

Esta grande extensión .da 
al,e_gación, aclaran, "n-on 
implican xuício negativo 
sobre o .Plan, antes ben, 
xurde da pormenoritada 
concreción do mesmo e · 
pretende ser unha 
aportación colexial en 
sentido construtivo". 

A alegación é introducida, con 
clave de humor, por un Capítulo 
de "lamentacións e felicitacións" 
onde a institución colexial refie-

, xiona sobre a situación urban ísti
ca da cidade hoxe en dia. 
' A Primeira lamentación dedí
caselle á inexisténcia dun Plan, 
de rango superior ao municipal; 
que regúle as rélacións entre as 
ordenacións dos concellos que 

, gravitan sobre o de Pontevedra. 
Outra das lam~ntacións,.a tercei
ra, láiase do longo período - .18 
anos- transcorridos entre o an
terior Plan (de 1970)' e o dia de 
hoxe .sen terse constituido· a ne
cesária oficina de Xestión Urba-
nística. · · 

Proseguen as lamentacións 
onde non faltan as referéncias ao · 
outorgamento de licéncias á ma
rxe,do ordenament6 urbanístico, 
"o que sen , dúbida contribuiu a 
que particulares se teñen benefi
ciado de plusvalias alleas aos 
seus esforzos e traballos e ten 
proporcionado caos urban ísti
co ... " e ·á "inexis.téncia dun catá
logo de edificios a conservar, ou
tro de edificios a derribar -en
cabezados polo inefábel cafetín 
(edificio de dubidosa estética 
emprazado na Alameda)- e fi
nalmente out ro de. edif ícios para 

· lembrar". 
Mais non todo son lamenta

cións. ' Tamén hai felicitacións. E 
o Coléxio-fel_icítase polo esforzo · 
de consensuado Plan e polo es
forzo realizado para expolo pu-
blicamente. · 

,1 

Críticas ao-Plan 

Numerosas son as ·considera
cións, as críticas e mesmo as su
xeréncias ao PXOU proposto." 
Expomos deseguido as máis sig:.. 
nificativas. · 

a) A documentacións do 
·Plan ... 

A equipa técnica da Asociación · para a Defensa da Ria ten 
elaborado un documento de 50 fólios onde se recollen -13 

· aleg~cións ao· Plan Xeral de Ordenación Urbana de 
Pontevedra qúe consiqeran· ."suficientes para anular o acto 
de aprobación do PXOU" e para "esixir a correción de todas 
deficiÉincias e anomalias, irregularidades e ilegalidades 
apontadas e o subseguinte reinício do trámite ~probatório; 

~ben entendido qu~, no SUROsto de non' ser atendido nas 
suas peticións verase na abriga de solicitar a sua 

·- cónsecución na via contenciosa administrativa". 
a) O sistema viário. cadea de despropósitos: un con-

A asociación está en completo siderábel aumento do tránsito na 

Na Alameda o "inefábel cafetin de dubidosa estética" que cita o COAG 
desacordo coa invasión do rio e cidade, a escasez ·de servícios, a 
ria pola auto-estrada e autovia, . insuriciéncja de dotacións, etc., 

É- confusa ~alguns pontos, . dustrial sempre que se contem- consideran.do o seu impacto que levarán a que no futuro Pon-
mesmo apresenta _algi.mhas. con- ple dentro dun Plan . Especial de como determinante para a futura tevedra viva unha situación baixo , 
tradicións. Defensa da paisaxe e recuperg- habitabilidade da cidade. mínimos". · · 

A Documentación do Plan ción .ecolóxica do meio a depura- . Afonda máis no tema, consi- d) Discriminación do rural 
·contén contínuas referéncias ao ción total dos vertidos, a profüi- .derando a perigosidade que de- O mundo rural do Concello 
Plan de · 1970. O COAG ·solicita ción de ampliacións, a esixéncia valará das crecidas e aveninas pontevedrés, que acolle o 40% 
·xa que lago que se inclua ó de- semestral dun informe sanitário e nun · rio cun cauce estreitado á da povoación en algo máis de 
vandito Plan do 70 como ·docu- biolóxico (con cargo ás · empre- forza. Consideran inxustificada a 100 núcleos habitados é discri-
mento do próprio Plan do 88 sas) e a cesión de terreas · de · realización das devanditas vias mado segundo a Asociación xa 
para evitar sua referéncia cons- borde para equipamento en Pra- xa que, segundo cálculos que que ahi non se contemplan· as 
tante. ceres". fan a partir dos próprios datos previsións de dotacións e sérvi-

Por isto o Coléxio de Arquitec- O -tratamento dado a Tafisa do estuc::lo de Transito do Plan , cios urbanísticos axeitados. 
tos solicita u·nha segunda expo- · debe ir, para o COAG, "en con- "a auto-estrada só canalizaria un 
sición ao público. sonáncia co Plan Especial para . 12 ou 15% do tránsito exterior a e) Desprotección do Patri-. mónio Histórico. 

b) Os temas xerais... os Salóns do Lérez" ademais de Pontevedra". . Descoñecimento da realidade 
. Auto-estrada "Non nos gosta, esixirlle ·igual informe · sanitário- Propoñen portanto . que a histórica da cidade é outra das 

mais negala na actual épo-ca se- biolóxico · e a d~puración total Auto-estrada se alonxe da cida-
ria un erro histórico. Calquer. mo~ dos vertidos. de polo Leste. observacións que lle fan ª este 

Plan. Descoñecimento da o ·xe 
dificación que a alonxe do nú- . d) Casco histórico... b) lndústrias incompatíbeis de Pontevedra como cidade co-
cleo urbano será benvida. Consi- Partindo qa idea de que nen- A Asociación para a defensa mercial, asentada dentro das 
deranios preceptiva a non inva- gun povo pode esquecer a sua da Ria considera "absolutamente murallas medievais, e como ci-
sión do cauce do Lérez e a cone- história e de que portanto todo . incompatíbel , coa proximidade 
xión, agora non prevista, da via planeamento urbanístico récolle- de núcleos habitados" ás indus- dade mariñeira, asentada nas ri-
rápida coa banda Norte ·da Ria~ rá e protexerá ese ·pasado histó- trias altamente contaminantes beiras dorio. Oeste suposto des-
eri Poi6". · · rico. O COAG detecta algunhas existentes ao sul e ao norte da coñecimento partiría ª desigual-

dade de tratamento entre duas 
Autovía de Beiramar. ''A ·sua lagoas. Unha delas seria a non cidade, particularmente ENCE-r ·, · zonas que "conteñen por igual 

rea 1zac1on parece .ser un feíto . inclusión ·dentro do ámbito do ·, ELNOSA, "que bota á Ria diaria- valores históricos, patrimoniais, 
inevitábel. Facemos votos paré;! Plan Especial do Casco Vello -a · mente 6'6 veces máis resíduos artísticos, etc ... Suxire a ADA que 

. que se poda recuperar. .como via tradicional cidade extramuros, a que· os que bota toda a cidade, se incluan dentro do ámbito de 
urbana"~ · mariñeira, os bairros de A Mou- pero cunha perigosidade moito p 

Hai )ademais críticas pontuais reira e Corbaceiras,~ademais de maior xa que moitos dos seus -re- rotección Especial do Casco 
Vello os núcleos de A Moureira e 

a diversos aspectos doutros sis- . zonas -do _primeiro ensanche. curosos non se degradan". tamén "o ensanche de finais do 
temas xerais e algunhas sµxe- Critica tamén o COAG .. a non . A ·devandita Asociación estrá- século XIX que abranxe as ruas. 
réncias: Delas a máis sobresain- · definición dun prazo. de tempo ñase asimesmo do "retroceso de Michelena, Riestra, Oliva, B. 
te seria a que solicita que se teña pará a redacción do devarídito frente ao PXOU de 1970, que, Carbal, Peregrina, entre outras". 
previsto o hipotético trazado dun Plan Especial, unha vez aproba- apesar do.seL:J caracter desenro-
ferrocarril Pontevedra-Maíin, fe- . do o PXOU, prazo que para· o lista, éalificaba os terreas do 
rrocarriJ que o Coléxio considera Coléxro non debe superar os tres complexo de Lourizán como solo 
necesário. meses. Recorda asimesmo que residencial de baixa densidade". 

c) Industrias ponta.~. . ~· ·. no rural deben ser catalogados c) Densificación total do 
Entenden os · arquitectos pon- -protexidos- elementos da ar- Casco_Urb~no 

tevedreses "indústrias ponta" a qüitectura popular como muíños, Neste caso as críticas da aso-
aquelas que, sexan ou non avan- cruceiros, hórreos, etc. · ciación van dirixidas á Comisión 
zadas, "atópanse nas duas pun- A alegación do COAG remata Municipal de Urbanismo e ao 
tas de Pontevedra, impedindo o con algunhas .observacións co Pleno, quen aumentaron as altu-
seu normal desenvolvimento nas Estudo ·Económico-financeiro do ras previstas pala equipa redac-
duas zonas máis fermosas da ci- Plan ao que. considera incomple- tora "sen xustificación técnica 
dade: a capec~ira da ria (Elnosa/ to por n,:m reflexar diversas ac- que os avaliase". Dá conta de 
Celulos:a) e .a chegada do Lérez . tuacións -propostas dentro db que nun-52% das mazás docas-
(fafisa). - ' · PXOU ·asi como por tampouco ca consolidado as caraterísticas 

A respeito -da primeira ...Qelas a :expr:esar as previsións de investí- dé;! edificación é a mesma c¡ue a 
institución pontevedresa "non mento nos supostos de expro- do Plan de 1970. Situ.ación que 
quer negar a evidénqia do uso in- priación. D consideran "vai producir unha 

Estudo Económico Finan-
. cieiro 

Importantes son tamén as crí
ticas que se lle fan ao Estudo 
Económico Financeiro que "nos 
levan a darnos conta das dificul- / 
tades, por non dicer imposibili
dade, que ten o Concello para 
afrontar a realización de calquer 
Plan de Ordenación aceitábel", 
considerando que este Estudo 
"está apoiado en demasiadas 
variábeis como para non dubidar 

- do seu cumprimento". Conside
ran asimesmo que Pontevedra 
pode quedar ao borde do 
"crack" financeiro. O 
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A NECESIDADE DUNHAS MÍNIMAS REGRAS DE XOGO 
DANIEL PINO 

·¿' .... r 

• Qaniel Pino é urba1_1istá . 

A Leido Solo define aos Plans Xerais de dade, deporte, etc .. ,- ou o sistema de ·.' do Plan ou mentres este estivo só nas densa, haberá que reducir alturas e"ton-
Ordeoación Urbana como instrumentos · espácios libres; isto é o que a lei chama ·mans·' dos técnicos redactores ou dos dos edificábeis, criar amplos espácios li-
de orqen~ción integral do territóriq. "estrutura xeral e orgánica". Mesmo, es- ·políticos. que controlan, o· Plan é un do- bres, etc .. . pero aos promotores, princi-

Nos .países que non teñen ·unha eco- tas ·pete.rminaeión-s, móitas veces son ' cymento privado da máis míni01a positi- pais axentes do negócio urban.o, se son 
nomia planificada é praticamente impo- máis teóricas quE? reais xa que casé-nun- vidade, criador de falsas expectativas, profis1ónais daralle igual que nun_solar se 
síbel casar esa vontade de ordenar· dun ca -aparecen comprometidas os investí- cómplicé pasivo de negócios inconfesá- edifiquen máis ou m'énos plantas, máis 
xeitb integral un territÓrio coas deman- mentas que farán -pbsíoel e en pra~o a · beis·; - ~n definitiva que non é tal plan. oú menos metros -cadrados. En pouco 
das dunha· ecor.iomia de mercado, que · execución deses .sistemas, · E as regras de xogo· non son algo tan tempo o mercado do chan re-equilibra-
ten- moito de impredicíbel e, de- certo, Pero ainda que nada máis. sexa nese- difícil ·de fixar, simplesmente pórmonos rase-e no. piar· dos supostos o que paga-
nada fiábel se o universo .que hai que or- eido que vimos de citar, os Plans de' Or- de:-.:acordo en parámetr:os sinxelos pero rá máis polo metro cadrado construí do 
denar é o territorio, á forza sempre pe- dénación Urbana son moi importantes ;_..:- cápfüiis: canto, por' onde, de· que xei- · privado será o usuário, pero á·sociedade 
queno, dun niunicípio. Son moitas as va- . para a colectiv.idade· porque afectan_ a · · to ten que evoluir a cidaéte e por que seralle menos custoso o metro cadrado · 
riábeis exóxénas _que ·inc'iden- IJO-~tema boa _ part~ do cen*rio onde SEfdesef'.Írola· _, · qtJ~refl!OS _qqe ·s~xa: as.i:.: . - -~·. ...;. ·', -. qe espácio tqtal (privado e público) e O 
como para poder considerar qúe un Plañ a sua vida so~ial:/E, ainda que a,,.cámple_. ·- Unha única 'exixéncia indispensábel no promotor poderá seguir co seu volume 
Xeral ~_de . Qrd,e;.naoión Urb~na poda ser . ta ·harmonia_entr_e .espácio social e espá- proceso. de fixación, a transparéncia. Se de. negócio. - , - · 

, esa fotografia de futuro que ~oita xente cio-vaior de .cá~mbio (quer dicer,' espácio·- · pomos por. caso ao colectivo social esta- 1 "· Mais isto só será posíbel se non hai 
coida que é. , · .· urbano eomo obxecto ·económico}, é moi belece qu.e se quer wnha cidáde menos ' · listos que, precisamente . pala falta de , · 

Xa que logo a incidéncia dos i;>lanea- - difícil de materializar, coido que un Plan transparéncia, se aproveiten desa indefi-
mentos xerais ao uso en _España -Plans · ten que xogar limpo nunha co..usa:. na Ji- _ _ . . · nición do campo de xogo para acometer 
Xerais ou Normas Subsi.díárias- e ta- xación dunhas míninias regras de xogo . ' 'a N EGoc· 10 u: R.BANO o negócio con anterioridade á plasma-. 
n:ién l\lª Galiza, porq_ue n_os aspectos ba- asumidas pola maioria dos axentes que· ·ción .. do planeaniento,_ 
s1c;os a Lei do Solo Galega ven sendo interveñen no-negóciq ou se ven afecta- PODE PRODUCIRSE Desgraciadamente isto é que adoita ~ 
moi ·semellante, reaúcese a regular os dos pola produción do espácio ,l,Jrbano.. , - ·, acontecer moitas veces, e ocaso . de 
t:Jsos .do c~~n- e a edificación, e nalgul}s Se isto .- non se ·qá, o.u se cando s.e dá .. · ANf ES DA FORMACION .. · Pontevedrá é un paradigma .. · ·. · O .· -. 

· supos~os a fix.ar1·as grandes vías, o~ non-ten :viabil{dade porque o negócio ur:-_ .. _ ..00 Pl::AN' 
equipamentos cardfnais -ensino, sani- b_ano xa se produciu antes · da formación 
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De Don Eulóxio a Don Adolfo (páx. 6) 
O 1° de Maio máis -numeroso en Vigo (páx. 9) 
Os pechados de Alúmina recibidos 

QALIZA POLITICA 
I , . . _.~ • 

·• · Sectores do PSOE na · 
Galiza queren reemprazar 
a Gárcia Sabell como De-· 
legado do _Governo e asi · 
chegar ao ~ Congreso da Toxa 
nunha posición maior de ·torza. · 
Pero o seu relevo por Fernández 
Moreda antes do Congreso pare
ce que quedou truncado outra
volta ao non se pór de acordo as 
"distintas b.aroniasr gale~as". Al
fonso Guerra tenlle manifestado 
xa aos seus compañe1ros 'gale
gas que se procederá ao relevo 
do Delegado do Governo cando 
lle apre~enten un nome; pero até 
agora as di$Crepáncias fixeron 
que sempre chegasen á Moncloa 
polo menos unha troika de can
didatos. García Sabell pervive asi 
mm pasto ·que xa ocupou · coa 
OCD e no que recibe o apoio 
tanto dos estamentos milita.res, 
que xa se teñen pronunciado pu
blicamente noutras ocasións 
como contrários á sua destitu
ción, como d~ persoas achega
das á Casa Real Española. O 

• O alcalde de Cangas · 
négase a dar información· 
sobre o personal que traballa no 
Concello, amparándose no artigo 
18 da Constitución, no que se 
garante o direito ao honor ou á 
intimidada. 

A información sobre a situa
ción dos traballadores do conce
llo xa foi requerida en repetidas 
ocasións, pondo sempre pegas a 
alcaldía, pero esta vez ao ba
searse neste artigo, faille pensar 
máis á povoación que pode ha
ber "gato encerrado" senón non 
se entende o alegato ao honor 
dos traballadores. O 

• Comezan as liortas no 
CDS coa baixa dalguns desta
cados dirixentes en Ourense e en 
Pontevedra, alguns dos cales 
pasan a integrar as filas do PNG. 

Xan Carlos Román- Casas, fun
dador do partido de Suárez no 
Val Miñor; confirmou a sua baixa 
no partido e na Arousa formouse 
unha comisión xestora despois 
da dimisión da antiga dirección. 
Moitos destes abandonos e lior
tas son debidos á crise de creci
mento e a incorporación de no
vas militantes que relegan aos 
"históricos". O 

• O Parlamento acordou 
pedir a paralización da ex

. tracción de áridos nos ríos 
Tambre e Ulla ao Governo cen
tral através da Xunta da Galiza. 

Tal medida teria unha vixéncia 
de cinco anos, tempo que se 
aproveitaria para realizar un se
gulmento biolóxico-estadístico 
sobre a influéncia das areeiras na 
producción marisqueira. · O 

• O etiquetado dos pro
dutos poderá facerse só 
en galego.o Tribunál Constitu
cional ditaminou que o etiqueta
do e a publicidade dos produtos 

- que se comercialicen na Galiza 
poden ir somente no idioma ga
lega. A Administración central 
instará á Xunta a cambiar o de
creto polo . que se fixaba o eti-· 
quetado e a publicidade dos pro
ductos para Galiza, pretendendo · 
que fose nos dous idiomas ou.só 
en español. 

Ainda así o Tribuna~ Constitu.: ' 
cional non entra no conflito idio
mático en sí, . sénón que afirma 
que a · Xunta ºten plena,.s compe
téncias no tocante a información 
dos· consumidores. podendo fi-

. xar así a finQua a empregar. . O 

Boira, un . conflit~· sígnificativo 

Comeza a rebelión das bases Socialistas 
No concello de Boira catro 
concellais do PSOE, 
apoiados· no resto dos 

. grupos,· pretenden a meio 
dunha moCióh. de censura, 
destituir ªº actual alcalde 
Manuel Velo, membro do 
seu mesmo partido. A ' 
NOSA TERRA desprazouse 
ao Barbanza para saber 
cales son as verdadeiras 
ca.u?as::tdeste c9nflito. 

"No fondo de todo hai un 
conflito de tipo .ético, aqui oco- . 
rre" o mesmo que pasa no 
PSOE neutros moitos lugares'', 
asi nos explica X. Castro, com
ponente da executiva local do 

· PSOE, o conflito desatado no 
seu partido que levou á apré:
sentación dunha moción de 
censura contra o alcalde Velo 
Velo por parte de catro mem
bros do grupo. 

Xoaquin Ribeiro, un dos con
selleiros disidentes, coincide 
tamén neste motivo como o de
sencadeante da moción . de 
censura: "Non podemos seguir 
apoiando a unha persoa que 
non ten o máis mínimo com
portamente socialista nen se
quer progresista" 

Máis alá do presunto afán de 
protagonismo con que intenta 
xustificar Veló e o PSOE a posi
ción dos disid~ntes, no que si 
parecen concordar a maioria 
dos "inteirados políticos" dó 
Barbanza é na prepoténcia do 
actual alcalde que, segundo 
Xoaquin Ribeiro chegou a dicir 
publicamente aquilo de "a lel 
son eu". . _ 

Esta forma de actuar púxose 
de manifesto no conflito dos 
mestres, que reclamaban o 
arranxo das aulfs prefabrica
das, e dos pais que pretendían 
unhas rellas no coléxio situado 
xunto á Casa Consistorial para 
que os nenos, que non teñen 
sequer pátio, non saísen á rúa 
a xogar sen darse conta. 

Manuel Velo negouse a rece
ber aos país, voltouse atrás 
cando xa tiña acordado co con
cellal Ribelro pór as vallas, e 
cando se manifestaron os mes
tres foi quen para sair ao bal
cón do Axuntamento e falarlles 
cun megáfono. 

Un soldo de un 
cuarto de millón . 
Estes conflitos foron o cataliza
dor da acti¿al situación. Ain.da 
que. o malestar viña xa de antes 
das eleicións municipais. Xa 
daquela unha boa parte dos mi
litantes se opuña a Velo VelG e . 
pretenderon fac·er outra lista, na~ 
que, asi e todo, el ia de prjmei
ro. 

. Ao conseguir a maioria, con 
11 cor:icellais, as dif eréncias fó-. 
.ronse e.squencendo, por máis 
que se firmase un documento. 

BANDO 
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A falta dun lugar idóneo para xogar os nenos provocou ~n d~s principais conflitos no concello de Boiro 

int~rno de acat~menf9 de disci-
plina. . 

Pero coa mciioria conseg-uitja 
os disidentes e_·.alguns_ do_~ mili
tantes de Boiro acusan a Velo 
Velo de comezw a ·."prepotén
cia" e o trato-anormal con. toda 
xente. Citan así a-negativa a: ·re
ceber a diver~os coJectivos vi
ciñais, ou que de 30-funcioná- 
rios a met~de fosen expedenta .. . 
dos, e que CC.00., nas últimas _ 

eleicións, tivese entre os traba
lladores do concello 26 votos e 
UGT tan ?Ó -catro. 

Afirrjipn · tamén - que· o ·que 
está reprochando el agora .:'é o 
que el fixo ant~s co PGI., e_.con 
outros _grupos, -qüe· os rompeµ . 
para cor=tseguir . mciíoria"; ao 
tempo ·que manifesfan. que no[I: 
é cuestión d~ obras como quer 
fa<?er crer o Alcalde, senon ·de 

Velo acusa.ao alc.alde da Póvoa : 
e ao anterior de Boira de · 
estar detrás da eperación - •. 

xustícia .. de trato co povo". 
Outro dos pontos de _discon

formidade dentro do grupo so
cialista suscitouse ·polo soldo 
docAlcalde fixado en · 25G mil 
pesetás. Emolumentos que fo
ran defendidos ·~no pleno por 
Xoaqüir'l mbeiio, u'n dos hoxe 
disidentes, qüe acusa·. a Velo 
Velo de "apropriarse das ideas, 
de- non discutir e de nen sequer . 
deixarme ver a min os libros de 
contabilidade, algo que non lle 
pode negar a nengun cidadán". 

X. . Castro, pola sua banda 
afirma tamén "que o Alcalde 
nunca quixo discutir no Comité . 
Local nen na executiva nengun 
tema relacionado coa política 
municipar·. . · 

Para Manuel Velo Velo, alcalde de Boira, 0 problema é de ambi-. Mentres tanto aos cidadáns . 
ción: "ambición de poder é outras causas que 0 rodean". de Boira parece que non lles 

Estes intereses que estarían detras .da decisión dos catro ex- preocupan o máis mínimo as . 
compañeiros serian · segundo o Alcalde "un plan de urbanismo que liortas políticas: esta conversa 
ten que ser aprobado proximamente e que lle toca a fincas de nun bar pode ser ilustrativa: 
persoas poderosas e outros temas pendentes como algunha con- . . .,....,Que lles parece que queiran 
cesión que se acaba nos próximos meses" . botar ao alcalde? 

Para Velo Velo detrás deses intereses e alentando ~ disidéncia e "Ai, parécenos ben!" 
a moción de censura_ están. "Durán. alcalde (case vitalicio) da Pó,.. -"f.?ero non quer convocar o · 
voa e o ex-alcalde de Boira". - · pleno, para non marcharse". 

Acusa aos catrn disidentes de "nunca dar a· cara, de non dicer .- -"Cláro, fai ·ben en querer 
nad,a no grupo municipal e agora veñen con esas·." · quedarse"· 

Afirma que é certo que a Leí de Réxime Local prev-é a apresenta- Agora a loita é xurídica, o al- . 
ción dunha moción éle censura "pero o que non di é que eu non . calde intentará non convoca( o 
podo loitar, contra dela, e vouno facer con todas as miñas forias, pleno e os concellais disiden~ 
até intentar mudalas· se fai .falta, porque abre unha-vía , á. corrup- tes,_ que teñen como advogado 
ción". · . a Meilán. Gil, intentarán que se 

Pensa que a '1democrácia.h.ai que aceitala en toda a sua amplitu- cumpra ª Jei. De momento non 
de", apoiándose neste axioma para non convocar o pleno. . pensan en , marcharse para ou-

As acusacións .c;ie que non é ·Socialista nen leva unha .pol'ítica tro partido, polo menos até que 
que semelle nada a tal ideoloxia rebáteas dicindo que "o socialis- non se resolva o conflito, e eren 
mo demóstr.ase facendo cousas e non talando, aí están as miñas que se Ceferino ganase na 
obras pa,ra os minusválidos, na estrada que atravesa a vila, en Pon- Toxa hoh terian os problemas 
te Belvso, .a asistenta social... iso é socialismo". . que teñen, "porque, mira, como 

. Non está tampouco de acordo coas acu-sacións· de prepotente e . - se. entende que o PSOE ensal
afirma que. "os cidadáns son uns señores do concello, uns prínci- · ce a Barreiro e nos denigre a 
pes, as maxestades, meUor, e asi son tratados"; e fai fincapé que nós ._ por facer o mesmo'', _ di · 
en Boim votan o 56 por cento das pers6as, e·a estes catro c0nce- Xoaquin Ribeito. D · 
llais "antes non os coñecia ninguen". · A.E. 

Paralisadas Celulosas, Elnosa e Firisa 

O Exército Guerrilbe~ro realiza duas-accións en .menos de 24.horas 
O Exército Guerrilheiro do Povo 
Galego Ceive realizou duas ac
cións en menos de 24 horas que 
paralisaron a produción de tres 
empresas, que viran interrompi
do o suministro · .eléctrico pola 
voadura de tres torreta.s de alta 
tensión. 

Na mañanciña do día 30 de 
Abril · explotaron tres artefactos 
que destruiron o canal de sumi-: 
·nistro de água e .duas tor~es de 

con'dución .. eléctrica, deixando 
desabastecidas · -ás · empresas 
Celulosas e Elnosa. 

Ao dia seguinte catro cargas 
colocadas na base dunha torreta 
perto de Compostela; situada xa 
dentro dos terreos da empresa 
madeireira Finsa, fixérona quedar 
sen fluído eléctrico, vendo tamén. 
paralisado o prpceso de produ
ción: 

Dias antes, o EGPGC fixera 
chegar a diversos meios de co
municación ·un denominado "ba
lance manual de operacións exe- . 
cutadas", na que- se recollian as 

·diversas. accións executadas ao 
longo destes tres anos de saída 
á luz: "16 sucursais bancárias 
afectadas; 9 torres de alta ten
sión; 2 expropriacións; 2 autoca
res da .Pol.icía Nacional Española; : 
2 colocacións de explosivos · 

posteriormente desactivados;·e 1 
expropriación frustrada; en total 
33". 

As duas últimas accións pare-_ 
cen representar un aumento tan
to cualitativo como cuantitativ'o 
nas accións do·EGPGC, sobreto
do se se ter:i en conta que · foron 

· dirixida~ contra empresas con
cretas que sofreron importantes 
danos reais. . o 
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O espácio que deberia voltar .a mar:ls do concello coruñés 
converterase ·eri solar edificábel 

Os .terreas militares de.-Zalaeta 
motivo dunha millQnária operación 
especulativa · · , · · · · · · 
Unha nova especulación . 
urbanística que ten como 
promotores, directo e · 
indirecto respectivamente, 
ao Ministério de Defensa e· 
ao Concello de A Coruña, 
vai ter IUgar dentro duns dias 
na cidade herculina. O 
Ministério da Gu.erra sacará 
a subasta pública o próximo 
Martes. dia 10 de Maio os 
terreos onde están ubicados 
.os cuarte:is de Zalaeta no 
populoso bairro de Atocha- 
M_onte Outo.-

Os 'cuarteis · sr.virbn até hai uns . 
meses de sede ao Batallón da 
Brigada Aero-transportaela "Isa
bel La Cat<;)lica" (BRIAT), tra!)la
dada a Figueirido dentro do Plan 
de reorganizaéión do Exército 
(Plan META). Traslado que susci
tou unha grande polémica cida
dana de oposición na Coruña. A 
subasta do_s terreas é posíbel 
grácias a ·un convénio asinado 
entre o alcalde de A Coruña 
Francisco Vázquez e o Ministério 
de Defensa, en Xuño do 1984, un 
convénio que ainda que nunca 
foi feito público, permite conver
ter os terreas en solares edificá
beis, calificación que· cortobora 
tamén o prox.ecto de Paseo Ma
rítimo do urbanista catalán Ricar
do Bofill. 

Especulacion anunciada 
pero non denunciada 

En pleno fragor da oposición 
cidadana ao traslado da BRIAT a 
Pontevedra, e despois de meses 
de silé.ncio; o alcalde de A Coru
ña ameazóu, nunhas · declara
cións feitas a unha emisora de 
rádio, que se o traslado .se re~li- _ 
zaba "denunciar:ia unha opera
ción especulativa" que proxecta
ba o Ministério de Defensa. Pou
co despois, cando xa estaba a 
pique de se consumar o traslado 

· da · BRIAT, o alcalde coruñés 
apresentou nun Pleno solicitado 
pola op9sición para debater o 
tema, Llnha moción que foi apro
bada por unanimidade e na que·, 
en lugar de critiGar directamente 
ao Mir:iistério, reproba a atitude 
do Capitán Xenera) da Galiza e 
cúlpao do .traslado. A moción 
motivou ainda unha e_scueta nota 
do Ministério. na que especifica-:_ · 
ba que todas as decisións de. 
traslado das tropas son tomadas 
polo Departamento r:ninisterial e 
non polos Capitáns Xenerais. 

Ar:nais desta · reprobación erró
nea, un dos pontos da moción 
apresentada polo alcalde e refe
rendada polos membros da cor
poración, o axuntamento com-

. prometfase, se se. trásladaban as 
· unidades da BRIAT, a levar a 
cabo medidas legais no caso de 
que os terreas nos que estab~n 
ubicados os cuart~is se dedica
sen a outros usos que non fosen 
militar~s. · 

A e$peculación anunciada 
polo alcalde e o cámbio de uso 
dos ter.reos é un feíto, e poren o 
concello de A Coruña non só 
garda siléncio e non cumpre o 
compromiso corporativo, senón 
que inclu~o . Fr~mcisco Vázquez · 
anunciou récentement~ que ·é 
posíbel que o próprio Axunta
mento se apresente á subasta · 

Francisco Vázquez amenazou no séu dia con denunciar a operación especulativa 

para adquirir uns terreas que fo- · · Negócio milfonário 
ron· _cedidos polo concello ao 
exército no seculo pasado. . A subasta dos terreas iniciarase 

cunha licitación m_ínima de 240 
. Todo isto dembstra que os millóns ·de pesetas, segundo. cá

alardes ameazantes do alcalde culos dalguns partidos políticos 
Francisco. Váiqúez, nos momen- como PSG-EG ' o convénio per
tas en que había que· acoügar e mite a construción nos terreos 
encauzar as fnquedanzas dos ci- que até agora.ocupaban os cuar
dadáns, eran pura demagóxia teis, militares d~ .dous blocos cun 
para , facer .que colliá as rédeas total d_e 9_00. v1vendas _que, tras 
do conflito e que áí estaba para . · proceder a sua venda, pc:iden xe
defender os intereses da cidade. rar un volume de negocio supe- . 

· · -1 rior aos 2.500 millóns d~ pese-; 
A chegada doutras forzas milita- tas. Especulacións como estas 
res que süperan -en número ás estanse convertendo en · case 
que se foron para Pontevedra . normal moedá de cámbio na ci-· 
parece que lle chega ao alcalde dade coruñesa, grácias á política 
para xustificar a sua atitude, e de Francisco · Vázquez. Outro 
para demostrar que a cidade sai exemplo claro é o solar o_nde 
gaf-íando, pondo asi unha cortina está ubicado o Coléxio. das Xo
de fume sobre a verdadeira sefinas, na céritrica rua Juan Flo
cuestión: a perda duns . terreas · rez, calificado _no Plan de Orde-
públicos que 'poderian ·ser apro- nación como solo escolar e que 

· veitados agora polo concello gracias a unha manobra prom9-_. 
para dotar. de zona~ verdes. e vida polo alcalde e o portavoz de 
equipamentos a un populoso Ap na anterior corporación, Gon- · 
bairro obreiro. A c1,.1estión de fon- zález Dopeso, toi mudada a sua 
do é que -'a operaGión ·de venda calificación por solo ec!fjficábel, 
anunciada polo Ministério é só mudanza que vai xerar tamén un ' 
posíbel grácias ao Concello de A volume de négócib·para uns can-
Coruña. e ao seu al_catde, pola tos particulares, de milleiros de 
asinatura do. convénio menciona- millóns de pesetas. O . 
do en Xuño do 84: . SABELA FOXO/A CORUÑA 

, As ·cooperativas ·promocionadas ~n 
Ourense por Adolfo-Domínguez 
seguen o .modelo instaurado no 
seu. dia por· Gómez Franqueira 

De Don Eulóxio a Don Adolfo 
O recén finado Eulóxio Gómez 
Franqueira.deixa un bon susti
tuto na província, non sabe
mos se tamén nas artes da 
_política, pero si c;iesde lago 
nas. do cooperativismo: Aqolfo 
D9mínguez, aplicando un mo
delo semellante ao que tantos 
éxitos proporcionou ao d.e Ra
zamonde, está a sementar un 
rasto de cooperatiyas por 
toda a província: cada sócio, 
seleccionado · por A.O., pon 
médio millón de pesetas; en-

tre vários montan a nave de 
camisas ou do, que 'Dom ín
guez precise e a sua vida que
da presa dos desígnios do lí
der da moda. Os sócios non 
son así nen asalariados, nen . 
empresários, nen tampouco 
cooperativistas, poñen capital 
e corren cos riscos da fábrica -
pero dependen dun "patrón". 

Non teñen . libertade para 
vender e están a expensas de 
que o patrón os abandone. Si, 
pero non, como Don Eulóxio. 

Adolfo Domínguez 

'. 

OURENSE FOR EVER 
XOSÉ RAMÓN PENA 

Se o amigo Cháno Piñeiro tivese a fortuna dun Clyton ou dun 
Sergio Leone,. e se un servidor cheirase as migallas de Scott 
Fitzgerald ou, polo menos, de Mario Puzzo, o filme estaría servi
do: Crónicas de ascensos e descensos; aventuras e desventu
ras; herois atrevidos desde a longa noite; príncipes fronteirizos 
q1:1e cimentan imperios na galanura dos outonos sobre a bocarri
beira. Un plató enorme para rodar. Pero qué terá Ourense? 

Para comezar son os únicos que se proclaman asi. Xamais, 
·nen na hora da morte, un ferrolán se definirá como "da Coruña" 
nen un vigués como "de Pontevedra". As penas do interno, des
de lago, cairian sobre · eles, con toda xustiza e rigor. Ainda un 
fidalgo da Mariña non diria "son de Lugo" sen que a dúbida o 
atormentase. Pero os de Verín, os de Xinzo, os de Bande, os do 
Barco, os do orgulloso Carballiño ... todos eles poden responder, 
airosos, que si señor "eu sonlle de Ourense, sabe?'' . 

E asi, como hiperconscientes da sua xeografia -espallada pa
las _oficialmente luguesas ribeiras do Miño e do Sil: Chantada e 
Quiroga tala- son quen de inventaren un ronsel que non finda. 
Escritores, políticos, empresários ... Ourense é máis .que terra de 
afiadores, e de paragüeiros; é terra de navallas, de valentóns, de 
espíritos combativos, de sucesos q'ue agardan a sua consuma
ción ca~do a néboa sobe desde os dous ríos grandes e gaña as 
vides clamorosas. T amén daquela, a cabalo noutrora, en elegan
tes carrocerías de importación, agora, percorren os camiños, nos 
mesmos roteiros 9eses santuarios debr:uzados sobre os panta
nos dos 60, conspir9dores do cooperativismo; portadores de 
mensaxes que talan de prudencia no trato e audacia na accióri: 
fórmula máxiéa qye cria caixas de ~forros, industrias avícolas e 
te~tis e permite un pod~r perpétuo e sereno que ha 'prolongarse 
máis aló das pequénas humanas idades. , 

C.hámense Euloxio ou Adolfo os. fa_chos permanecen. Van de 
man en man; alumean sen cesar. E aquí eacolá, economicamen
te boiando ou mergullados -tanto ten- espallan as suas bran-

' cas -iso din- pero , eficaces e· ,rotum;fas redes sobre vidas e 
conciencias; sobre as nóminas de cada mes. e sobre o dia das 
urnas. Como sempre. foi, ·como -pensan- tia ser e debe ser. 
Dai que non haxa silencios en Razamonde; non máis, que an.tes; 
as sc;>nibras simplemente mudaron de rostos e de parroquias, · 
pero Ourense ese pseudo-cooperativo pulmóri, respira, funga 
historias de valor e esforzo que traspasan os lindeiros da roseta. 

Pero en Hollywood ainda non o saben; O 
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hi:¿ ataque de máis de' 1.500 mariñeiros ianquis 
• · O Casón segue a con
tamipar. Como estaba previsto 

-desque embarra·ncou na praia do 
Rostro en Decembro, as cinco
centas toneladas de fuel, (a for
ma máis contaminante de hidro
. carburo) que tiña o barco pana
meño, pérdense nestes momen-

'$-;. 

lnvadeu a cidade-de 
tos na rica costa de Fisterra, xa 

. ben castigada polo acidente. Na
que! mes, Q subdireGtor da Mari
ña Mercante José Antonio Ma-

. diedo anunciara nunha rolda de 
prensa no porto de Fisterra que 
era inminente a estracción do 
fuel, prévio quecemento riunha 
caldeira que .xa estaba contrata
da." Todo era falso, polo que se 
ve. Aci mesmo tempo, anúneian 
que o · governo c:;entral correrá 
cos gastos de resgate do buque. 
O Governo renúncia, xa que 

· 1090, a que ~exa a aseguradora 
a que ind.emnice tamén por· eses 
danos, ainda que os tribunais 
confirman que se tratou dunha 
neglixéncia do. qapitán (como pa
rece), os gastos ·corresponderían . 
a .quen o asegurou. E ainda que
da . por aclarar o gradó de res- _. 
ponsabilidade das autoridades 
costeiras, que permitiro11 a con
dución do Casan á praia do Ros
tro. · O 

• O Parlamento aproba 
unha lei sobre seguridade 
nas costas. O Parlamento da 
Galiza aprobou por unánimidade 

· unha proposición non de lei 
~ apresentada polo BNG pola que 

~=::;;:..;:;.......,.==---"~-z.:...;;;;,_.J!_:::......:~------=....;;..;~:r.=:.::.......::._:...:.::. ______ _:.._:______:'o..:...::..._.:.. _::: ~. - ~ ~·:?,·'.\,._ __ _:_...:.___:._~~::.....:z..:.=L.i:.:::.:.J~ <e se estabelece un corredor maríti-

Botellas rachadas no médio 
da rua, bolsas do lixo 
esparexidas polo chán e 
outro tipo de altercados, 
foron algunhas das 
consecuéncias que se 

-viviron en Ferro! o pasado 
fin de semana por mor,da 
estáncia no peirao, da 
Forza de Intervención 
Inmediata da OTAN, cos 
1.523 tripulantes de seis 
buques d~ guerra. 
Deixando á marxe a demagoxia, 
non resulta dificil comprender 
que tal cantidade de xente de 
determinada idade, suxeita a 
unhas pautas de comportamen
to militarista e autoritárias, des
pois de quince días de navega
ción se "desboque" ao chegar a 
un país que n.on coñece. 

Evidentemente sucedeu iso, 
pois os soldados ianquis, -ves
tidos de paisano por suposto
deixaron poucos bares, pubs, 
ou barras americanas (e nunca 
mellar dito) sen visitar. Os efec
tos do alcool pronto se deixaron 
ver e as bolsas de lixo ou as bo
tellas de viña foron as primeiras 
perxudicadas palas cheas dos 
soldadiños da OTAN. 

Alguns proprietárids de bares 
fechaban as suas portas na cén
trica rua do Sol ferrolán temero
sos da "ameaza estadouniden
se" mentras outros se frotaban 
as mans vendo correr os diñei:. 
ros ca.ra as suas caixas rexistra
doras. lndubidabelmente os 
máis favorecidos foron os "in
dustriais do sexo", chegando a 
organizar algun deles unha cam
paña propagandística especial 
diri.xida aos paisanos de Rea
gan. 

Intervención policial 
Pero naturalmente conforme . 
avanzaba a noite a "animación" 
ia subindó de tono. Arredor 11as 
cinco da madrugada do sábado, 
alguns dos militares norteameri
canos decidiron pasar por água 
a "talanquera" e introducíronse· 
vestidos na fonté que r<;:>dea á 
estatua de Francisco Franco na 
Porta Nova de Ferrol, ao tempo 
ql,le profirian berros inintelixíbeis 

·para os v!ciños do lugar. Vários 
militares . _españois r:esidentes 

nas vivencias das cercanias non 
viran con bós ollas a acción dos 
seus colegas e avisaron ao 091 
e 092 que se personaron no lu
Q.ar de imediato pondo orde e 
concerto. 

Os incidentes tamén visitaron 
o veciño · município de Narón, e 
o seu alcalde, Xo~n Gato (PSG
EG) queixábase das denúncias 
recibidas dos viciños, ante o es
cándalo organizado polos es
trondosos visitantes ao sair dun
ha discoteca da localidade. Pior 
sorte tivo un dos soldados ian
quis, que rematou na Comisaria 
de Policia, na tarde do Domin
go, despois de que protagoniza
ra unha pelexa cun xoven ferro
lán na céntrica Praza de Armas. 
Non se sabe cal foi o motivo do 
comenzo da liorta, pero os dous 
contendentes foron conducidos 
á Comisaria, de onde sairon en 
libertade aos poucos minutos: 
despois de serlles tomada a fi-
liación. · 

Naturalmente deste aspecto 
da "intervención inmediata da 
Otan" non falaroA- para nada os 
mandos da flotiña 110 encentro 
cos médios informativos manti-
90 na tarde do venres. 

Cornbatientes do Vietnam 
Despois- dunha longa e detallada 
exposición das características 
técnicas e militares dos buques, 
o comandante John Scott Redd 
prestous.e a responde. ás pergun
tas d.os profisionais da informa-:
ción, despoi~ de anunciar con 
orgullo . que el combatira en Viet
nam en defensa dos intereses 
estadounidense"$. 

Naturalmente eludiu nesa con
versa calquera pregunta que ti
vera "relación coa política" né-

. gándose famén a confirmar a po
síbel existéncia de carga nuclear 
entre o armamento dos seus bar
cos de· guerra, limitándose ª ma
nifestar textualmente: "Nós non 
utilizamos.. ese armamento· nos 
nasos exercícios habituais, e non 
queremos· discutir se· o& levamos 
ou non". -

Non tivo reparos en ·cámbio o 
comandante erf calificar a f:errol 
coma un punto idóneo para unha 
base da OTAN, ainda que espe
cificou que a reparaciQ.n dos bu
que~ se realizaría naqueles esta-

..J 

.leiros que d.eddiran ou acorda
ran- os países proprietários dos 
mesmos. Tamén indicou a sua · 
esperan?-ª nunha pronta partici
pación do Esfado español na es
trutura militar da Alianza Atlánti-· 
ca, ainda que precisando cortes-

. mente que sería unha decisión li-· 
bre .. 

OTAN non, barcos tora 
A contestación organizada a esta 
flotiña otánica 'comezou o mes
mó día da sua chegada, no mo- · 
mento en que os mandos do_s 
seis buques se diri~irón ao Pazo 
Municipal ferrolán para saudar 
protocolariamente ao alc;:alde da 
cidade Alfonso Couce Doce (AP). 
Diante da Casa do Conéello, un 
grupo de xóvenes ligados as 
centrais sindicais nacionalistas 
desplegaren unha grande pan
carta en protesta pala visita, e 
procederon á queima dunha 
bandeira da OTAN. "España é
unha democrácra· e respeitamos 
a libre expresión" respostou 
Jonh Scott cando se · 11e pergun
tou a sua ·opinión sobre este 
acto. 

As protestas contra a alianza 
militar centraron tamén as mani
festacións que en Ferrol se de
senvolveron no Primeiro de 
Maio. Tanto CC.00 e UXT,' como 
lNTG e CXTG dirixiron boa parte 
dos seus berros contra o milita-

- rismo, a OTAN, e a estáncia en 
ferrol da delegación militar ame
ricana. · 

A ba~e naval e..o emprego 
Dife-rentes posicionamentos ~e 
teñen evidenciado nos méios iri
f or:mativos. nos últimos ·mese_s en 

Os EFECTOS DO 

torno á comenéncia de- instalar 
en Ferrol unha basE? da OTAN, 

. base que canta xa co benepláci
to de AP . e db PSOE, e a ·oposi
cióí-l de todo o espectro político 
situad.o á esquerda dos socialis
tas. Apontaba Marcelino Garna
cha nunha rolda informativa en 
Ferrol a posibilidade · de que o 
desmantel~mento industrial ·da 
comarca estivera xustificado 
poer esas pretensións militares, 
d.e forma que ademáis ·de evitar 
unha nutrida concentración 
obreira, ao remate a ·povoación 
vira na base ·dp Alianza Atlántica, 

_un mal meno~. · 
Responden·do case textual- ·. 

mente a este argumento o alcal
_de 9e Ferrol Cauce Doce indica
ba que se recibiría beñ calquer 
iniciativa ·que supuxera traballo, . 
metendo nese saco a esa hipoté
tica báse naval. Tamén o sena
dor socialista Enrique T eixé!ros . 
se apontaba ao carro, confirnfan
-do a realización. dun estudo so
bre a viabilidade da instalación
militar en Ferrol. 

Naturalmente as forzas poi íti-; 
cas e sindicais que se teñen ma
nifestado cor:itra · a pertenéncia 
do Estado español á alianza mili
tar, desaprobari tamén esa insta
·lación en Ferrol-. O alcalde de 
Fene, Xosé Maria Rivera, des-
minte incluso a criación de pas
tos 'de traballo.: "Por moitos bar
cos que v.iñeran rep'arár a Ferrol, 

mo rias cost~s galegas para que 
o transporte convencional non 
local, se realice separado dos 
bancos. de ·pescá costeiros, e 
nunca máis próximo a terra de 
doce millas e média. #o 

Asimesmo a proposición abri
ga, no caso de que a carga dos 
buques sexa perigosa, a comuni-

, car o período de paso, as carac
terísticas de todas e cada unha 
das sustáncias que sexan peri
gosas, a cantidade das mesmas 
en peso e volume, e a correltiva 
adopción de medidas-·en terra 
-para a comprobación práctica 
destes extremos. 
· Asimesmo ínstase ao Governo 

español para que impida o paso 
palas nosas águas XL!risdicionais 

· aos- buques qúe non cumplan os 
requisitos e~·ixidos nas · conve11-
cións internacionais,. · comezado 
polos buques de bandeira de cp
menéncia. . . . o 

: froito da instaíación desa base, . 
só se .·faría nos nasos estaleiros 
un simple carenado d~ un par de 
dias,· deixando a~ reparacións - ANT 

·das equipas electrónicas e do ar- • A convencion de Lon-
r:namento para persoal S$pecia;.. dres estudará a incinera
hsta doutros paises: Pala contra, ción de residuos no mar. 
a base nav~I xa pu.1de1~os com- Vário.S paises membros da Con-
pr?bGtr .os benef1c1os_ que nos ·vención ·de Londres esturarán en 
v~1 traer: barras americanas, f0- profundidadé 0 informe de Gree-

· ALCOOL PRONTO SE 
DEIXARON VER E AS 
BOLSAS DE LIXO OU 
AS BOTELLAS DE 
VIÑO FORON AS 

llons . noctur~os, ~ os soldados peace sobre os efeitos nocivos 
. _americanos 1nvadmdo as nosas de incineración de resíduos quí-

ruas" . micos industriais no mar "que 
De momento o Ministério de producen- substáncias máis peri-

Defensa nen coñfirma nen des- gosas no ar que as vertidas nas 
minte, pero todos QS indícios pa- águas. 
recen apontar á conversión en 
realidade do temo'r manif~stado A convención de · Londres po .. 
xa no ano B4 polos. sindicalistas deria así botar.o proxecto de ins-
de Astano: A comarca de Ferrof 'talar unha zona para queimar e 
se desmantela industrialmente verter estes residuos a 600 millas 
para favorecer a instalación dun-· das costas galegas'; algo preten-
ha base militar da Ol'AN. - ·o dido polo Governo español e non· 

ENRIQUE SANFIZ/FERROL contestado pala Xunta da Galiza. 

PHIMEIRAS 
PERXUDICADAS 
POLAS CHEAS DOS 

. SOLDADOS DA OTAN ~ 
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A. COLECCION 
. . 

INDISPENSABEL' 
. ·. 

. Reedi~ión completa, por._ vez primeira, 
facsimilar en .6 tom~s, d·o periódico "A Nosa ·Terra~', 

- ' 

no período histórico dende o seo primeiro 
número no 1916 ate 1936 . 

... "/sta colección de "A Nosa Terra" era, ate hoxe, un tesauro 

- reservado ós que estiveran dispostos a superar o "via crucis" de 

perc~rar nbs arquivos e casas particulares cachos da colección, 

números so/tos, series tru,ncadas. Por primeira vez temas a fortuna de 

contar cunha edición manual ó alcance de todos, intelectuais, curiosos 

e lectores_ en xenera/" ... 

do prólogo da colección, por 

Xosé R. Barreiro Fernández 

...._ ___________ --·lnforma~lón e pedidos: NOVA_ GALICIA edlcló.ns . 

Av. Florlda,-32-Portal 3 (Balxo) -Tels. 202111-202550.:. Vl.GO 



ECONOMIA E TRABALLO ' 

1º de Maio 

ANOS! TEDA 
N° 340 ~ 5 DE MAIO DO 1988 -9 

As_centrais· n?ciona.listas ·. ~ 
avogaron pala unidade de· acción. 

• A CEE . prepar~, unha 
segunda rconvers1on no 
sector naval~ segando apro
bou nun documento no que se 
recolle que ·a ·capacidade de 
construcción nabv'al comunitária 
reducirase en 125.000 toneladas 
de rexi$to bruto .compensado e · 
os postas de traballo disminui
rían nuns 7 .000 traballadores, 
segundo publica o. "Financia! Ti
mes". 

Os sindicatos nacionalistas 
galegas, C!(TG e INTG, 

·congregaron a un maior 
número de persoas na 
celebradón do dia 1 º de 
Maio afirmando o seu 
compromiso de unidade de 
acción sindical e , · 

Vaise por en marcha .esta se- . 
gunda reconversión, cando ainda 
están sen recolocar os afectados 
da primeira na Galiza que vai ser. 
outravolta, ·a gran afectada. d 

• Os sindicatos , estatais 
asinan o convénio da ban-

. ca sen ter en conta o refe
rendo. · Gomisións . Obreiras, 
UGT e FITC, acordaron asinar o 
convénio coa patronal bancária 

mobilizándose nun maior 
número de localidades. 
Comisións Obreiras, UGT e 
CNT manifestáronse 
conxuntamenté ou non 
segundo as tendéncias 
preponderantes nos 
distintos comités lbcais, 
ainda que puxeron, as duas 
primeiras, de manifesto a 
sua actual coincidéncia 
estratéxica. 

As manifestacións de Vigo foron as máis numerosas das ce1ebradas o 1 º de Maio 

. no qt1e se recolle a xornada par
tida e outros a.spectos rexeitados 
polos traballadores no referendo. · 
No pre-acordo rechazado reco
llíase que seria o 20 por cento da 
plantilla o que traballaria polas 
tardes. Agora, neste acordo, será 
o 25 por cento o que terá traballo 
vespertino. - - D 

O 1° de Maio pode medirse 
cada vez menos, como data rei
vindicativa, polo número de ma
nifestantes que saen á rua. O 
número de traballadores que se 
congrega nesta celebración de
pende de moitos factores, des
de o puramente climatolóxico, 
até os conflitos pontoais e o 
ponto de crispación desas rei
vindicacións obreiras. O que si 
demostran, ano a ano, son as 
distintas estratéxias sindicais, 
cando non marcan a ideoloxia 
das distintas centrais. 

Este ano o número de mani
festantes en conxunto foi algo 
superior ao 1987, . pois que ha
bía un conflito sumamente acti
vo ainda: o de Alúmina-Alumí
nio. A loita dos traballadores 
desta factoria pola readmisión 
do Comité de Empresa, marca a 
celebración en Burela, onde os 
membros do Comité impuxeron 
unha unidade prática da mani
festación pasando por riba de 
siglas, ainda- que o apoio, por 
asi dicilo o levase Comisións 
Obreiras. A INTG celebrou unha 
concentración á que asistiron 
unhas duascentas persoas e, -
logo, os seus delegados en Alú-

mina participaron, co resto do 
Comité na convocada por 
CC.00. e UGT, na que estiveron 
presentes outro médio cento de 
traballadores. 

Astano no Ferrol e Sidegasa' 
en A Coruña, marcaban tamén 
esta celebración. · 

Ainda asi as fnanifestacions 
máis importantes tiveron lugar 
en Vigo. Unhas duas· mil per
soas acudiron a cada unha das 
manifestacións, a convocada 
pola INTG e CXTG e a de UGT 
e CC.00. (uns. minutos antes de 
sair esta manifestacións desfila
ron uns trinta militantes da 
CN1), cun certo recordo do Dia 
da Clase Obreira Galega cando 
os nacionalistas c9ngregaron 
tres veces máis xentes que Co- . 
misións. Esta vez tamén os na
cionalistas conseguiron un po
der de convocatória maior se 
nos atemos á inforrnación da 
Policía Municipal que, posterior
mente e supomos que aténdose 
a indicacións, como xa non é a 
primeira vez que acorre, mudou 
as cifras. 

O número de manifestantes 
tamén foi semellante nas duas 
convocatórias feitas no Ferrol, 
comarca onde tamén CC.00. e 
UGT celebraron conxuntamente 

este Dia do lnternacionalismp 
Proletário. -.. 

Nas demais localidades, 

"no compromiso de reivindica
ción e de solidariedade con to
dos_ os traballadores e póvos do 
mundo" ainda que puxeran ta
mén de manifesto que "as reivi
dicacións de clase -son diferen
tes en cada país e e·n cada mo
mento da hi~tória, pero -diríxe_n
se todas elas á consecucións do 
progreso cara unha sociedade 
ceibe e xusta, · sen explot.ación 

como A Coruña e Compostela, 
Comisións Obreiras non contou 
co apoio da UGT, que non reali
zou manifestacións. En A Coru
ña, onde· a CNT acudiu co sindi
cato c_omunista, á convoqltória 
meirande foi a dos nacionalis
tas, que se manifestaron nas 1 O 
principais vilas galegas ademais 
da Mariña. - -

A Unión Sindical · Obrera 
(USO) ow ben fixo actos internos 
ou entrega de prémio~, como en 

.. nen sumisión" segundo se afir
mqba no comunicado lido ao re
mate da ·manifestación celebra
da na cápital olívica. 

Fer-rol. · · 

" Ausencia de referéncias -
á Galiza nas 

· manifestacións dos 
sindicatos estatais . . 

Agás da Mariña, onde se fixo re
feréneia expresa ao caso de · 
Alúmina-Alumínio, as centrais 
espanolas emarcaron esta· cele
bración no contexto estatal, sen 
referéncias expre!SaS á proble
mática actual galega; mentres 
as centrais nacionalistas- cuxo · 
lema era "pola industrialización 
da Galiza e -en defensa da eco
nomia nacio'nal "' facian fincapé . 

Antes deste comunicado final 
Antón Reixa xa fixera un ·alegato 
obreirista-internacionalista · no 
seu peculiar estilo . musical; 
combinouse asi a reivindicaca:. 
ción coas melodias ._máis ac
tuais. 

Neste Dia da Clase Traballa
dora púxose tamén de maifesto 1 

como .os distintos persoeiros do 
socialismo fuxen cada v-ez máis 
d_estas celebracións obreir_p.s, 
actitude que parece equidistan
te á sua política. Asi, non se dei
xaron ver en nengunha manifes
tación. Moi outra foi a atitude
dos militantes destacados do 
nacionalismo, que fixeron acto 
~ preséncia en todas as locali
dades. , O 

• Seguros suizos absor
ben a filiais españolas. A 
compañia de seguros suíza Sch
weiz asentou durante o ano 87 _a 
sua preséncia no estado español 
cun incremento do seu volume 

- de primas dun 70,4 por cento a 
respeito do ano anterior. A citada 
compañia absorbeu ademais ·ás 
suas filiais "La Constáncia" e "El 
Porvenir". 

Galiza, así como o Leva_nte e 
Andalucia, son as· comunidades 
onde a Schweiz experimentou un -... 
maior crecimento. O 

• Galiza non se verá _dis
criminada nas comúnica
cións. Segundo a~irmou o Mi
nistro de Transporte.s, Abel Ca
ballero, nunha conferéncia ofere
cida o pasado día 2 en Vigo, G~
liza contará no · 1993 con trens de 
alta· velocidade. Entre os proxec
tos a realizar sinalou o do túñel 
do Guadarrama e a v·ariante en
tre Leqn e Monforte que acortá
rán o tempo en realizar o traxec
to Galiza-Madrid. 

Ante o programa de Rente o 
ministro expresou que "Galiza 
non se verá discri111inada neste 
aspecto". o 

Pésie ao interese da empresa de ocultar a saída 

Recebemento ·masivo . -
dos traballadores de Alúmina ·encerrados na chaminé 
Máis dun milleiro de persoas, en
tre empregados da factoría e vi
ciños de A Mariña, participaron o 
pasado Venres dia 29 no que al
guén calificou como resgate _po
pular, dos membros do despedi
do _Comité de Empresa de Alúmi
na-Alumínio que levaban case 
unha semana no alto da chaminé 
de vapor da fábrica ·en sinal de 
protesta polo s~u despedimento. 
Un grupo de encapuchados, 
arroupados polos manifestantes, 
entre os que se atopaban os diri-· 
xentes do BNG Xosé Manuel 
Beirns,- Baütista Alvarez e Eudó
sio Álvarez, forzaron e derruba

tíndolles a asisténcia médica. 
Culminaba así unha semana 

de importantes mobilizacións en 
San Cibrán con cortes de tráfico 
diários, asambleas de traballado
'res onde se podia escoitar falar 
através de rádio-teléfonos a 
membros do Comité subidos á 
chaminé, e outros feitos singula- . 
res como unha manifestación de 
mulleres vinculadas directa ou 

· indirectamente á factoría que re
mato u cun sonóro _acantazamen:- . 
to das cancelas da fábrica, pro-

. tagonizado poio fato de nerios -
que encabezaban a marcha. 

ron as portas do complexo no lu- A em.presa controla aos 
gar de .Lieiro e todos, ~s carrei- . traballadores . que se . 
ras, achegáronse até" a torre de e •t , 
vapor onde, entre berros de soli- solidarizan co : om1 e 

. dariedade e -aplausos, receberon A empresa é agora responsábel, · 
aos catro · membros do Comité tamén, d_o crecente clima de ten"- · 
que detiairar:i baixar da charniné. sión que se vive no interior da_ fá-
CTruncouse .desta forma a inten- brica, coa contratación do que 
ción .·da direcéión da empresa, .: . un sindicalista nacionalista califi-
que preten·dia unha indigna saída caba ironicamente como a nova 
da fábrica destes sindicalistas, empresa auxihar do Com'plexo: 
ás agachadas e mesmo garé_in- duas dúc.ias -de j ,ndivíduos. con 

puchas bermellas, pertencentes 
a unha empresa de s_eguridad.e 
que andan a todas horas a' pedir 
a documentación aos operários é 
a controlar .calquer movimentó 

- . dentro ._da fábrica. Tanién tras- · 
cendeu que algun traballador ten 
sido amonestado no · seu posto 
de traballo, por mandos da em
presa, por ter pa_rticipado nas úl
timas mobilizacións de solidarie
dade co C0mité:- Cóidase que a 
dirección.da e_mpresa manexa ví
deos privados nos que identifiéa 
a estes traballadores. 

No entanto1 o Parlamento es
pañol, . grácia~ - á maioria do 

· PSOE, rexeitaba sen trazas de 
remordimen_to, a criaci.ón duriha 
comisión investigadora que de
pure responsabilidades .rio asun
to dos bidóns do Casan cuxa , 
kafkiana preséncia en Alúmina
Alum ínio rematou co ·despedi
niento ·do· Comité de Empresa e, 
por onde,_ co conculcamento dun 
direito sindical como é. 6 da re
presentación e, defensa dos'-tra-
ballªdore.$ atr¡:ivés. . dun· Comité 

de ·Empresa. Un dado no que re
parar: o députa_do Serié!) Bernár
dez apoia en Madrid a fracasada · 
constitución da· Comisión Investi
gadora e na Galiza o seu partiao, 
Coalfción Galega, en mistura gu-

-vernamental co ·PSOE, rexeitoü 
haj te'mpo a criación de seme- . 
liante suestión. .- · · 

O deputado na.cionalista Xosé 
Mañue1· Beiras ter:i apresentado . 
no rexisto de Fonseca. uri novo , 
.documento ao respeito. Agár- .~ 
danse atitudes. · · · 

O éurodeputado _por Herri . Ba- · 
tasuna, Txema Montero, ten 
anunciada a sua preséncia en 
$an . Cibrán para o dia 1 l de 
Maio, co propósito de 'se nformar 
comenentemente para a apre- . · · 
sentación .no Parlamento de Es-. 
trasburgo dunha moción en favor 
da admisión do Comité de Ern:.. 
presa. A vésper.a, , a Mariña lu
·guesa manifestarase en favor do 
Comité cu_nha folga xe~al que se 
está ·a convocar. o 

HERNÁfl! NAYALNIVEIRO 
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·ESTADO 

O consumo· 
. ' 

·de drogas 
en ·Euskadi 
é máis. alto 
que no resto 

. do-- Estado 
Prescindindo do consumo de ha
chis ao que teñen accedido, polo 
níenos, a metade ·dos xóvenes 

· vascos e que en todo caso non 
. ten que ver co problema das 
drogas duras, o 8 por canto dos 
mozos desta comunidade proba
ron algunha vez alucinóxenos 
(LSD), o 1 O por cento ten consu
mido anfetaminas entre as que 
destaca o Speed que non é ex
cesivamente caro e encóntr.ase 
moi extendido. 

b uso da cocaina situase no 
7,3 por cento, o. que supon un 
aumento. do 100 por cento nos · 
últimos catro anos. En posición 
inversa encóntranse as anfetami- -
nas; cuxo consumo 'disminuiu no 
mesmo periodo nun 30 por cen-

No )0/ aniversário da fundación do Frente Polisário 
ANT Ar.-.._111 

to. · 
No tocante á heroina o númerb 

de iniciados alcanza o 3 por cen
to . . g número de xóvenés que 
probou esta droga alcanza o 4, 1 
por cento no País Vasco pero 
bastante menos no resto do es
tado, o 3,3% en Asturias ou o 
2,8% en Cantábria por exemplo., 

O Governo . español confirma a sua posición 
b01ixerant0 · co-mo .aliado-de Marrocos 

Os xóvenes españois que pro
baron algunha vez a cocaína son · 
3, 1 por cento frente ao 7-;7 en 
Euskadi. A proporción dos cha
mados estimulantes. tamén se 
dispara (un 6,2 por cento no Es
tado e un 1 O en Euskadi). No te
rreo dos alucinóxenos (LSD) en 
Euskadi perta do 8 por éento 
probouno algunha vez, frente ·ªº 
4,8 segundo a média estatal. A 
respeito do hachis ·ou cannab'is b 
seJ.J consumo en Euskadi alcanza 
º 50 por cent o frente ao 28 no _ 
resto do · Estado. 

O consumo de droga qúe 
afecta aos· sectores de xovenes 
mais á esquerda ven sendo ·de
nunciado repetidamente pala 
sua utilización nas desmobiliz.a
cións da moc.edade. Diversas or
ganizacións do Pais Basco rela
cionadas coa matéria teñen criti
cado igoalflJente a actitude pasi
va das Forzas de Orde Público 
por' non interferir na acción das ~ 
grandes . máfias relacionadas go 
tráfico de drogas, limitándose a 
actuw contra pequenos camellos 
ou consumidores de hachis. -

Os saharauis están a preparar a celebración do XV aniversario 
da fundación d_o Frente Polisário no médio -dunha espectacular 
victória .política e diplomática 1o recoñecimento e a axuda 
moral e_material d~ 71 países, rnaila s'ua entrada na - ..r 

Organización pola Unidade Africana pola porta grande) e os 
éxitos diários na sua estratéxia de desgaste contra as tropas 
de ocupación da monarquía marroquina. O governo de Felip~ 
González consolida namentres a ·sua posición c9mo aliad<:> 

. principal do rei Hassan U-, xunto cos Estados Unidos, Fráncia, 

. SL:Jláfrica e Israel, e menosprécia o exílio e o xenócídio dun 
pavo co que mantivd relación ~olonial por case cen anos. 

Nesta política de información e da Galiza visitaran ·este frente e 
achegamento dá República Árabe . coñeceran a realidade da sua gue
Saharaui Democrátiea (RASO) a · rra de liberación. Un redactor de 
todos os paítes do mundo, o go- . ANT formou part~ desta expedr
verno ·español está a facer un la- .(::ión, por invitaciQh do Frente Poli- · 
bor. de entorpecí mento e siléncio, sário: ' 
sémellante ao que exercía ·Arias · 
Navarro. Astmtos Exteridres nón 
recoñece o Sáhara como território 
en guerra. Os ·médios p1.'lblicos de 

. comunicación ignoran .esta guerra 
lenta, durísima e desigual ria que 
patrullas de homes do deserto, ás 
veces apenas na fronteira da mo-

l cidade e con escasos médios, 
cruzan e sabotean a diário o famo
so muro de Hassán. As tropas de 
ocupación utilizan. entre outras, 
armas vendidas por España. Os 
saharauis q!Jerlan que xornalistas 

O hérdo colonial 

Tal como foi acontecer coa Gui
nea, ou como antes pasara coas 
colónias españolas de América, a 
mesquindade e cegueira dos su- · 
cesivos governos de Madrid foi 
apartando ao Sáhara das-suas re
lacións coa corrente cultural dos 
que inventaran o nome de Sahára 
Español para describir este pavo 
africano. Para Moh.amed Lamín 

Ahmed, primeiro ministro da 
RASO e membro do Comité Exe
cutivo do Frente Polisário, hai pai
ses que da sua preséncia colonial 
deíXaron estructuras de sanidade, 
educación ou · comunicacións, 
peró a prolongada preséncia es
pañola no Sáhara resúmese "nun 
médico, catorce mestrés, catro in
xenieiros e · moitos traductores e 
intérpretes do árabe ao Español, 
educados non nun interés cultural 
senón para mellar aplicar a políti-

. _ca colonial española no Sáhara". 

Q MINISTERIO · 
ESPAÑOL DE 
ASUNTOS 
EXTERIORES NON 
RECOÑECE O SÁ__.HA_R_A 
COMO TERHITÓRIO 
EN GUERRA 

Así que a opinión pública fran
cesa ou alemá está hoxe mellar in
formada que a do Estado español 
do sacrificio destes 150.000 refu
xiados que buscaron nos territó-

ríos liberados do Sáhara nun país 
que ten coma segundo idioma o 
español, xunto coa variante dia
lectal do árabe que, co nome de 
Hassanía, cobre o mapa linguísti
co de todo o Sáhara e boa parte 
da Mauritánia. A busca de água e 
a construcción pacente dunha 
agricultura de horta en pleno de
serto foron posíbeis só grácias ao 
sacrificio do povo saharaui desde 
este exílio co apoio de todo o 
mundo agás España. 

Esta dura loita pala subsisténcia 
comeza apenas coa axuda de Al
xéria no momento en que o gover
no Arias cede á chantaxe de Has
san · 11 e salda atrapalladamente a 
sua preséncia colonial (provincial, 
según as orgullosísimas prédicas 
do almirante Carrero) de case c 
anos. Os acordos que levan o 
apelido de Madrid, igual que 
aqueloutros non menos infaman
tes cos que a.burguesía liquidara 
Cuba, Guam, Filipinas etc. , abriron 
á porta como era previsíbel a unha 
terríbel represión marroquina, eón 
emprego de Napalm e bombas de 
fósforo. Un ano c:féspois dos ·Acor
dos Tripartitos, en Novembro de 
1976, o secretár'io xeral do PSOE 
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NUNCA SE DERAN 
TAN ELEVADAS 

nidade afeita á.tradición igualitária 
Outra ferida piar que se apoia en princípios políti-
Na realidade, a poucos meses de cos racionais; un pavo que en ple-
chegados á Moncloa, os socialis- na guerra de liberación traballa 
tas pecharon a oficina do Frente por conseguir a. igualdade entre 

marroquinas impide as victória~ . 
dos guerrilleiros da RASO . . Sera 
cousa de tempo: os saharau1s.·es-:' 
tán· re·spaldados pdla razón, · dis
poñen :de boa información, mó-

. vense con seguridade e coñece
m'ento no seu . território, teñen de
mostrado nestes anos de guerra 
un extremado sentido de prudén
cia e da opórtunidade nas suas 
accións. Frente a eles, un exército 
marroquina no que o soldado raso 
(alistado po( r=iecesidade nos máis 
dos casos)" sofr~ o _estraperlo de 

. água por parte _da sub-oficialidad~ 
·e abandona chegado o caso, pos1-
cións e armamento · qen oferecer 
resisténcia .. 

Sen disparar 
A monarquía marroquina intenta 
fuxir 'cara adiante dunha situación 
económica e. social insostíbel. A 
guerra do 'Sahára sérvelle de cau
sa nacional que siléncie as diver
xénCias políticas e manteña o 
exército ocupado nunha guem~ 
colonial. Se Hassan 11 ten escollido 
a solución de defensa ·dun territó.,. 

t- río máis. desprestixiada na história z ' ' . <. militar, como e o muro, ·.e so por-
qu~ necesita fixar artificialmente 
as posicións dos seus destaca
mentos profundamente desmorali
zados. Nunca, na história militar, 
se deran ·tan elevadas capturas de 
material (carros de combate, ca-=- _ CAPTURAS DE 

MATERIAL BÉ-L---IC~O:----
COMA O QUE O 
POLISÁRld OBTIVO DE 
MARROCOS 

Polisário en Madrid e expulsaron sexos e unha participación política 
ao representante do povo saha- desde a mesma base, cun dinárni- . 
raui. O-secretário xeral do PSOE, -co concepto da educación, desde 

ñóns e armamento lixeiro dos ma
rroquinas) ou de prisioneiros, s~n 
que en moitos do~ .casos se d1s-

antes que pechar a vella ferida da os nenos ate c5s adultos. A RASO 
colonización e a indígnidade dos é o país do Magreb máis novo e o 
Acordos de Madrid (que levan as que ten máis PO!?ibilidades ~e rea-
sinaturas de Salís, Carro Martínez, .... lizar o seu proxecto de soc1edade 
Fraga lribarne e Arias Nava~~º· en- próspera, culta e solidária cpa_s 

Felipe González visitaba os territó- tre outros), abriron outra ma1s pro- nacións en formación de toda Afn-
rios liberados e pronunciaba un funda e difícil de restañar. Desde ca. Esta é a razón de que Estados 
sentido díscurso: "O Frente Poli- 0 ponto de vista do direito interna-: Unidos alimenten a guerra de Ma-
sário -aseguraba entre grandes cional , González presta tamén 0 rrocos e continúen- engadindo 
aplausos o secretário xeral ~fo seu apoio á renuncia in:iplícita de guarismos a unha débeda que vai 
PSOE- vai vencer na sua lo1ta Madrid como poténcia administra- xa polos dez mil millóns de_ dóla-
non só porque teña razón senón dora do Sáhara, mesm9 que para res en armamento. Entre os saha-
porque ten vontade de acad~r a as Nacións Unidas ainda 0 sexa. rauis· é moi clara a conciéncia de 
sua liberdade. Quero que sa1ba- que a acumulación de batérias (de 
des que a mellor parte do p~vo A profunda decepción do p5)Vo do ate 155 milímetros e-30 kilómetros 
español, é solidária coa vosa lo1ta. ex-Sáhara Occidental espanol coa de alcance) e ra_dares (os Ratac 

- parase sequera un tiro. _. - . 
No médio da guerra e da org_ani

zación do . povo saharaui para a. 
supervivéncia, os pescadores ga- · 
legos no banco sahariano ~$tán ~:L, 
depender da política hostil do go
verno central de cara ao Fre11te 
Polisário. "A traición española 
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• A circulación de diá
rios do Terceiro Mü'ndo re
present~ o 7 por ·_cen- d? total 
mundial e non forn~ce ma1s que 
o cinco por cento de transmi
sións de televisión, segundo a in
formación que facilita a Coorde
nadora de Organizacións non 
Gubernamentais para o Desenro
lo. Catro axéncias de notícias 
controlan o noventa. por cent-0 da 
informadón que se está.ª r~pro
ducir en todo o mundo. Duas son 
dos 'Estados Unidos e outrás 
dµas per1;encen· a Frá,nci~ e Gran 

. Bretaña. A consecuencia desta 
situación da' información no 
mundo, que xa fora denunciada 
polo Informe MacBri~e.' N_orie~,a, 
que . encabeza a re1v_md1cac1on 
do território da Canal é un mons
tro traficante de drogas; o .presi-

. dente AJ_án García de Perú un 
aventureiro perigoso; o golpe de 
Burkina Fasso, que rematou vio
lentamente cun ·proceso político . 
e social de interés, foi completa
mente silenc.iado na prensa e na 
TV occidentais. O 

• Os alcaldes de Bélxiéa 
deben coñecer a língua na 
que esta situada a sua al
caldia. Despois de cento trinta 
e· cinco dias sen governo por mor 
dó conflito lingüístico os partidos 
be!gas chegaron a un pre-ac<;>r
do: Nel contémplase como onn
cipal ponto a redacción dunha lei 
que determine que no futuro to
dos os mandatários das alcaldías 
de distrito da fronteira lingüística 
.bruxelense e dás suas zonas pe
riféricas deben ter coñ.ecimento 
da língua na q1-Je está situada a 
sua alcaldía. · · 
· O problema que. ·arrasta Bélxi
ca désde hai anos ~ que acaba 
sempre por_ derrubar aos gover~ 
nos ae turno, parece entrar as1 
en vias de solución ao pór como 
obrigatório o éoñecimento da lín.- -
gua própria. · O 

• Amnistia e" · Libia. 

política _do governo González, xa Rast e Stentor, franceses, que co-
Para nós non se trata só do direito non se pode encobrer con , P.ala- bren ate sesenta kilómetros de 

:éncia á autodeterminación senón de bras ambíguas nen coas clas1cas - distánda) arredor do sexto muro, 
je Al- acompañarvos na vasa loita deica referéncias a un pasado común e non podarán impedir a victória fi-
1over- a victória final ( ... ). Sentimos ver- a un marco cultural compartido. naL Nen sequera a información 

' obríganos a poñer un interrogante 
sobre todos os barcos· que faenan 
nas águas xurisdidonais da __ RA~D 
--comentaba na frente o pnme1ro 
ministro Lamín Ahmed a pergun
tas dos xornalistas .galega$. Os 
marroquinas abrigan a evar o seu_ 
pavillón a tooos os barc0s que 
pescan na nosa costa. Por iso in
formamos ao governo español 
que compría chegarmos a uri 
acordo para solucionar este pro
blema, pero a respostq. de Madrid 
foi expulsar aos represent~ntes do 
Frente Polisario de Espana. Polo· 
qúe parece, este tipo de actitudes 
hérdanse dun governo a outro. 
Non estamos en contra dos que 
aqui pescan rien das catrocentas 

Muhamar Al Gadaffi anünciou en 
Trípoli unha amnistía xeral nun 
discurso no que proclámou a 
·abertura total das fronteiras para 
todos os árabes, co·a posibilida
de ' de _e instalar en L-íbia. Ao 
mesmo tempo, todos os cida-

Has- goña de que o g,overno. esp?ñol . . . d que Estados Unidos recibe por sa-
lnte a teña feíto unha ma colonizac1on e "Este governo herda a tra1c1?n . 0 -- télite ·e transmite aos seus aliados 
incia/, unha pior descolonización, ao en- · anterior -declaraba o pnr;ne1ro 
idicas tregarvos nas mans de governos ministro da República Arabe 
1e ~:.... reaccionários. A medida que o Saharaui Democrática (RASO), 'Q NOSO PARTIDO 

que .dade será mellar e máis eficaz o prensa no frente de batalla-. 

-dáns líbios teñen a -posibilidade 
de abandonar cando desexen o 
país. "Ninguén debe sent irse li-:
mitado na sua liberdade, ou nos 
direitos que se' lle garantiza"! por 
p~rtencer a esta socied8:de .. ~ 

1
an o noso pavo se achega á sua líber- nunha improvisada conferéncia de ESTARA' DA VOSA 

:.man- apoiQ._ que poidamos prestar á . PARTE A TÉ A 
uidara vosa loita, ( ... ) Sabemos da vosa Un ha corta visita á guerrilla do , 
1briron experiéncia de teres recebido mdi- Frente Polisário permite -confirm~r VICTORIA FINAL' 

. mtl famílias que viven da pesca_ no 
banco sahariano .. Os mesmos ma-

_ partir de · agora non habera ~a1s 
limitacióris ao direito. de em19ra
dóri, tanto adentro como fóra de 
Líbia". Gadaffi asegurou no seu 
discurso que non existirán no su- -
cesivo razóns que poidan,xustifi
car . o traballo político clandesti
no. "Todo ten que funcionar con 

l unha tas promesas nunca cumpridas. as opinións que circulan nos me_- (FELIPE-GONZÁ_L_E_Z __ 
~.isc~~ Non quero agora prometer senón dios progresistas de todo o mun- , AOS SAHARAUIS NO -
-Acor- comprometerme coa história. O do: os saharauis const1tuen l).n 

. rroquinos ás veces ~h~ntaxe~n ao . 
governo español atnbu1ndo .ao Po
lisário ataques que eles mesmos 
levaron a cabo contra pesqueiros 
españois". - O 

transjJaréncia absoluta, sen 
>ro de noso partido estará da vosa parte povp unido e resolto ª lográr ª h- _ 1976)._-----=------- GUSTAVO LUCA DE TÉNA 
PSOE de~aa~ctóriafin~ ... " beracióndasuaterr~unhaco_m_u_-~----~~~---~~-~--------------~ 

~- -~--=--=--=--=--=--=-::~--=--=~--=--=--=--=-=~~===========~~~~~~~ 
Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mundo que yooe vi~~~- Non 
están todos· os que son e, adem~, existe~ se~pre van~ pos1b1h?ad~ 
de billetes a cada ponto. Aqui va1 unha cativa--mostra a xe1to de onenta-
ción. _Todas ~ précios de ida e volta. · 

EUROPA 
Amsterdam 

··-- Atenas 
Bruxelas 

- - - Compenhague 
· · - Estambul 

Estocolmo 
---- - ·.:.: .: Frankfurt · ---=. . Xenebra 

. ·.-=- Londres 
Milán 
Oslo 

:Guatemala 
Kingston 

29.000 pts.* La Habana 
. 44.500 pts. * ·Managua 

42.850 pts . . Panamá _ _ 
58:350 pts. San Juan / S_ Domingo 

126,500 pts. * 
104.000 pts. 
-94.500 .pfs_ 
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93_100 pts_ 

- 49.500 pts.* .ASunción /B. Aires 
72.300 pts. * Montevideo 103.500 pts. * 
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52.250 pts,* Rio de Janéiro 94.000 pts. * 
70.850 pts . _ Santiagq ae Chile 117.000 pts."' . 

Luanda 
Marrakech 
Nalrobí -
Tán~er 
Túnez 

ORIENTE 

.Amman / Damasco 
Bangkok 
Colombo 
Bómbay ,, 
Delhi 

coacdóns ne_n ameazas". · O 

H2.ó50 pts. - Hong ·Kong 
39_ 100 pts_ Jakarta 
~-©00 pts_. Karachi 
1.9.950 pts. Kathmarldu 
32.900 pts. Manila · 

Pekín 
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Singapur -
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Nota: As tarifas, con asterisco .(*) son desde Madrid, o resto con 
saídas"desde A Coruña, Santiago ou Vigo 
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Paris 
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a X. L. Franco Grande 

. Non debo ser o único caso de castelán-:fa
lante na nenez e mocidade re-convertido 
ao galega. Esta re-conversión, que xa vai 
cumprir vinte anos, deu-se nunha época 
na que a única referéncia que exist!a eréJ. a 
cultwralista: o reduto de Galaxia, as misas 
en galego e · un fato de sábibs desmobili
zadores que encarnab'án· as eséncias do 
galeguismo histórico. Quede claro que · o 
achegamento a calquer destes · mundos 
tanto pola miña banda como pola doutros 
moitos que coñec;:in e coñezo traía-nos, 
daquela, sen coidado. 

Non é tampo1,Jco nengun segredo lem
brar que o idioma se empezaba a configu
rar. como veículo indispensábel -mesmo 
definidor...,....- para a asunción da nación nun 
proxecto de transformación social. Quer 
dicer,· que o naso "galeguismo" era resul
tado de todo un proceso dialéctjco que 
entendia dun xeito característico a realiza
ción da revolución .na Gal iza. 

Desde a asunción do proxecto, a língua 
non podia ser máis útil. Era nada máis e 
nada menos que o xeito de propagar aos 
catro ventas ·a idea dunha Galiza liberada 
nacional e socialmente -di ciamos · entón. 
Ainda seria moito máis útil na futura Galiza 
monolíngüe que pretendi'amos. . 

Non era; pola contra, o emprego do ga
lega dunha utilidade imediata para cada 
un dos asinantes do proxecto. Asi, poña
mos por caso, quen isto escrebe foi e~
pulsado do ColéxiQ Universitário d.e Vigo 
por ter a ousadia de impartir 'Estadística 
-no ano 7 4--:-en língua galega. A miña 
pretensión de que ·o galego fose útil ·aos 
meus alunos non tivo boa acollida na, por 
chamá-la dalgun xeito, burguesia local. A 
Caixa de Aforres de Vigo que controlaba 
o Coléxio Universitário a meio dun patro
nato pantasma no podia tolerar tamaña 

SOBRE A UTILIDADE DO GALEGO 
XEtiARO GARCIA- SUÁREZ 

.. que asinádo por Franco. Grande apareceu 

"bastez", o galega estaba ben para a poe
_sia, as· misas ... , pero non para as causas 
sérias. Esta debia ser, á sazón, convición 
profunda e mai.oritária dos galeguistas his
tóricos, e dos non tan históricos. E asi qui
.xo o acaso que dous "esgrévios" tivesen 
·a ver co é!Sunto do Coléxio Universitario, 
un por pasiva -compañeiro de claustro 
ao que non se lle ouviu dicer ren- e outro 
pór activa, XL.Franco .Grande qÚen de
fendeu por profisión o ponto . de vista da 

· Caixa de Aforras nun xuízo na Maxistratu
ra de Trab.allo. 

. Todo o anterior ven ao caso polo artigo 

no Diario de Galicia hai unhas semanas no · 
que amosa unha viruléncia qigna dalgun 
somero comentário. · 

Quer o Sr. Franco Grande que o poder . 
sancione -a aqueles que se salten a nor
mativa oficial. Parece ser que a história, ~ 
ciéncia lingüística e toda a sapiéncia ao 
uso conduciron ás mellares normas. Ainda 
que o proceso de normalización d.a língua 
segue aberto -,-non digamos o do país
xa non hai que escoitar a ninguéo máis no 
tocante· á normativa .. As normas non son 
de direitas nen de esquerdas, di-se, pero 
o que si semellan ser é prematuras e ex
cluintes.' -Hai que . recoñecer qwe tamén 
son úteis, pero non para o país por facer 
:-ainda que só fose por entrentar a secta~ 
res cos· que hai que contar na sua cons
tr:ución- senón para lle -solucionar a vida 
a censo-normativizadores, actores de do
bra~e ... e a todo unha camariña 'que se 
vai configurando a carón do poder, ou que 
xa é poder eí-1 certo sentido, pero que até 
hoxe non se atrevera a botar os seus ana-

- temas cunha exixéncia de sanción tan cla
. ra como a que Franco ·Granc;:Je bota contra 
fusistas e semellantes. 

'~· QUESTIÓN É 
-PERGUNTARSE PORQUE O 
RAPAZ É·CONSCENTE DE 
QUE A LÍNGUA QUE ESTA 
A 'APRENDER NON LLE VAi 

SERVIR' 
Arremete tamen Franco Grande contra 

os profesores de Galega áos que pratica
mente culpabiliza da irlandización lingüís-
tica da Galiza. · · 

Impartir o galega como asignatura non 
conleva propagar nengunha idea que. vaia 

PORRAZONS 
-· DE-PESO 

.... 1 

A -OESTE ANO FOI · A MELLOR 
·CAMPAÑA. MARISQUEIRA 

máis· alá de ensinar únha língua e unha li
teratura, utilizando as técnitas comuns ao 
ensino de calquer outra língua ou literatu
ra. Supoño que detrás de cada profesor 
de Galega h;:tberá distintos proxectos de 
transformación, ou non transformación, da 
sociedade, e mesmo diversos pontos de 
vista sobre o papel que debe xogar hoxe 
a n_osa língua, e é máis, tampouco ten por 
que ser un profesor de galega máis sim
pático que un de Ciéncias Naturais ou de 
Língua española. Se hai nenos galego-fa
lantes que suspenden o galega, tamén os 
hai español- talantes que suspenden o es
pañol. A questión é perguntar-se por' qué 
o rapaz é plenamente consciente de que 
a ltngua que está a aprender, a galega, 
non lle · vai servir, desde o conceito usual 
de utilidade, absolutamente para · nada. 
Quizá sexan os profesores de galego dos 
poucos que nas suas reducidas parcelas 
o tan útil; é útil para aprobar: quen non 
saib~ galega non aproba. Enfin, non creo 
que sexa un problema de simpatía ou de 
vender o produto. Simpáticos xa se facian 
antes os profesores de F.E.N. e agora os 
de relixión, por medo a que se lles remate 
o negócio. 

O g;:tlego será útil, mesmo indispensá
bel, o dia en que o poder se encirre niso 
-matizár que tipo de poder xa seria outro 
canto. Pero ainda sen chegar a tanto será 
máis útil o dia en que avogados, médicos, 
profesores ... -polo menos os que se defi
nen como galeguistas- o utjlicen en ex
clusiva na sua profisión; o día en que os 
libros de Física, de Matemáticas ou de 
Enxeñaria Xenética se podan conseguir 
antes en galego que en español. Pero 
toc:fo isto non é polo de agora rendábel , e 
as1, agás senlleiras excepcións, o galego 
queda reducido á proto-história: causa de 
poetas, pero cunha pequena diferéncia a 
respeito das épocas anteriores. Alguns 
poetas xa gozan dos meles do poder. o· 
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A liberdade de comuni~~ción am~az9da P.Olq LOT 1 ,. 

Rádios comerciaiS e estataispugnan polo control da F.M. 
O direito á comunicación, 
base formal dunh.a 
sociedade democrática, non 
parece vaia ser tido en canta 
pala nova Lei de Ordenación 
das Telecomunicacións, 
cuxo proxecto agora a 
debate regulará entre outras 
matérias o futuro reparto de 
emisoras na banda de F.M. 
A LOT ademais de. 9eder á 
pugna das emisoras 
comerciais e estatais e 
"ignorar" a radiodifusión 
libre, vai ser recurrida polos 
gobernos autonómicos de 
Galiza, Euskadi e Cataluña 
por interferir o seu respeitivo 
espácio de competéncias. 

A actualidade das rádios libres, 
· entidades definidas como aso

ciativas, culturais e non lucrati
vas -non admiten publicidade
' ven dada pola ameaza que nes
tes momentos está a exercer o 
governo central cara ao seu pe
che. Da gravidade destes feitos 
dá medida a realidade de máis 
dun cento de emisoras estábeis 
existentes en Cataluña, aparte 
das iniciativas doutros lugares, 
como é o caso da Galiza, e das 
que se oferece información apar
te. 

A actitude gubernativa parece 
tendér a "!impar o espácio ra
dioeléctrico mentres non se esta
bleza a nova lei". A moratória so
licitada no seu dia pola federa
ción de emisoras libres, ate o 
momento en situaci.ón alegal, 
non foi estimada de forma nada 
surprendente se ternos en canta, 
como sinala Esteban !barra, se
cretário para o estado español 
da Federación Europea de Rá
dios Libres, que "A LOT e as en
mendas socialistas veñen a re
forzar ás cadeas de emisoras pri
vadas e aos grupos multi-mé
dias", un ha forma de monopólio 
radiofónico que se ve asi acres
centado. 

As rádios libres coello de 
índias do "caos" na F .M. 
Segundo fontes da Asociación 
de lnxenieiros da Galiza existen 
vários pontos de acordo sobre a 
LOT, un deles é a necesidade 
dunha ordenación que regule a 
participación nas ondas. O trans
porte do sinal deberá realizarse · 
dunha forma coordenada e opti - · 
mizada, para aproveitar ao máxi
mo as posibilidades técnicas evi-

dadei~o problema : o reparto de 
poder na fre_c~éncia modulada~ 

O estado resérvase a·s 
comp~téncias sobre onda 
média e cortá · 

dia pala incapacidade dos rec~o
res autonómicos para facer fren
te á a.ctitude do goberno central. 

A onda media~ tamén compe
téncia exclusiva do goberno es
pañol,: baseándose nunha falácia 
técnica: a que ignora o sistema 

~dt_3mais da FM, a LOT regula as · de radiación en iso-frecuéncia. A 
ondas média e .corta. As comuni- onda media, de baixa frecuéncia, 

0 dades autónomas de Galiza, permite limitar a poténcia de 
> Euskadi e Cataluña . veñen de emisión cubrindo exclusivamente 
~ exercer demanda ante o tribunal un territorio determinado. o go-
~ cor:istitucional ·por interferéncias berno basca xa tiña,-neste senti- · 
o dQ estado no seu , ámbito de do, prevista, a compra de equi

-~ · competéncias. 
gs O estado central resérvase to- pas técnicas para emisoras "de 
_J onda média, faculdade que se 
c.!) dos os direitos sobre a onda cor- viu cortada ao negar 0 Ministério 
6 ta, a. única que palas süas carac- de lndústria as . licéncias de im-
~ terísticas técnicas chega aos di- portación. . 

lnstalacións da emisora municipal de Fene 
~ versos países do mundo. Hádio" Tendo en canta as condicións 

Exterior de España erñite actual- orográficas de Galiza é a povoa-

tanda multiplicidades. · -
Sen embargo, e como sinala o 

mencionado Esteban !barra, a 
LOT que agora se debate e que 
tardou dous anos en elaborarse 
"deberia recoller elementos xurí
dicos que regulasen o ·aprovéita
mento racional dunhas ex.perién
cias comunicativas, sociais e 
culturais - tan importantes e das 
que estamos tan necesitados 
como son as rádios libres". 

dueto radiofónico, recibe o apoio 
definitivo coas enmendas socia
listas "neoliberais" que amplia_n a 
dez anos o periodo qe conce:
sión, posibilitan a emisión en ca
dea sen autorización·,, a trar:tsferi:
bilidade de concesión de emiso
ras a terceiros, a titularidade,por 
empresas privadas de até duas 
eoncesións de frecuéncia modu-. 
lada nunha mesma área de co
bertura e a participación de capi
tal extranxeiro até nun 25 por 

!barra sinala tamén como "o centci en sociedades anónimas 
asentamento do oligop~lio radio- que disfruten de. concesión". 
fónico que pugna polo control de A LOT cerra asi ~unha guerra 
maiore~ porcións publi~itárias, ·- das ondas protagonizadas palas 
Qbxect1vo da carreira de potén- rádios comerciais e estatais e 
cias e frecuéncias que é á sua onde tantas 'veces se utilizou ás 
vez a orixe da actual "caos" da . rádios, libres como chivo expiató
FM e da estandarización do .pro- ria do "caos" que ocultaba o ver-

mente,- por exemplo, en vários ción dispersa resultaria posíbel a 
idiomas pará todos os continen- . "rádio para todos", mediante un 
tes. Galiza s~n embargo quedará . cálculo que segundo O§ técnicos 
desvinculada pala via raaiofónica - de telecomunicación$ garante ,a 
das comunidades galegas no ex- posibilidade de 300 errii~oras áe 
terior de. q1:1izá maior releváncia FM- sen interferéncias, baixo 
para o naso país que as minorías unha planificación realizada en 
do e_stado radicadas fóra. Un , Gal iza e aténdose ás normas in-
proxectó de Radio Exterior de ternacionais. 
Gal iza Jora xa conxelado no seu 

Os GOVERNos DE 
GAUZA,EUSKADIE 
CATALUÑA 

. RECURREN AO 
TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL A 
L.O.T. 

· Futuro para as emisoras 
municipais 

Segundo Manuel Gens, director 
·de médios de comunicación so
cial da Xunta "estamos nun mo
mento de espera-do que faga o · 
goberno central". 

Rádios libres: moitas gañas e pouca permisividade 

Galiza non coñeóe ainda o nú
mero de emisoras que lle -serán 
concedidas, pendentes do "Plan 
Nacional Técn•co" pára o esta
belecemento" de poténcias e nú
mero de emisoras. 

Segundo Gens, espera coñe
cerse para finais de Agosto e na 
baAda dos 107-108 Mhz as con
cesións para emisoras munici-

O número de emrsoras libres é 
bastante superior ao que se 
acostuma a supoñer. lsto é de
bido tanto ao ocultamento ou 
despreocupación por estas ini
ciativas surxidas dentro do xé
nero da información alternativa 
como á própria "discreción" 
dos seus dinamizadores, por 
temor ao cerre guvernativo. 
Nesta categoría · poderia en
contrarse Radio Cecília (104.4 
FM) patrocinada polo Ateneo 
Sta. Celcilia de Marin e que 
prefire unha audiéncia escasa, 
baseada na publicidade boca , 
a boca, antes que o cerre of~.,. 
cial. No extremo contrário ato
pariase Radio Piratona. (104.9) 
establecida no centro de FP de 
Teis (Vigo) e que centra o seu 
futuro ·precisamente nunha 
ampla información aos movi-

mentas cidadáns e meios· de 
·comunicación ·xerais reclaman
do o dimito a· un pequeno es- · 
pácio no dial en base _a unha 
solidariedade o máis ampla 
posibel. 

En Compostela Radío Pata 
de Pau (105.5) emite desde o 
Seminárlo. En Pontevedra ofe- · 
rece a sua programación Rá
dio Lineas (10.4) e en Lugo Rá- . 
dio Clavi (97) ao amparo· do 
Club Clavicembalo e que xa 
sofreu un apercebimento de 
peche. No <;3rove Radio lnsuiña 
emite inestabelmente é en Ri
badeo ·a· emisora criada ao re
dor da asociación cultural 
"Franci~co Lanza" deixoµ · de 
emitir hai vários meses baixo 
·os apercebimentos oficiais de 
'cerre. 

Rádio Buraco ño Barco e · 

Rádio Antóxo an Rua, zonas · 
de má cobertura das emisoras . 
cbmerciais, son outros dos 
proxectos existentes, se · ben 
non poidemos recabar a sua 
situación actual. 

É este un breve mostreo dal
gunhas das iniciativas_ existe!]> _ . 
tes ás que poidemos ter acce-
so, pero estamos seguros de 
que existen moitas máis. 

As ·suas características son 
en todo caso variopintas, de
pendendo do grupo ou colecti
vos que esteñan ·ao cargó. O 
ar fresco nó mundo da infor
máción que traeria consigo o. 
seu recoñecitnento xurídico 
seria un bor:i revulsivo da uni
formación e monolistismo na 
programación nas" que se· es
tán a sumir cada vez máis as 
emisoras comerciais. . . o 

pai,s. _ 
A marxe dos concellos que 

poden contar asi no próximo fu
turo cun espácio nas ondas, nen · 
a lei, nen os plans previstos con
templan a posibilidade de qtie o 
espectro radiofónico se cubra en 
todas as suas posibilidades. As 
alternativas populares, cidadáns 

· etc. ven asi o seu futuro candi-· 
cionado ao siléncio ou á vontade 
dos gobernantes. O por que des
ta actitude respostábao nun co
municado recente o colectivo de 
"Rádio Piratona" de \ligo: "desde 
aqui é moito,máis difícil controlar 
as opinións". A liberdade de -co- · 
municación pode verse ante 
unha aduana, xa non técnica, se"" 
nón ideolóxica a partir da política 
de concesións. o 

M.V. 

EUROCAMPING -::~=~~.1~~ · HOTEL TOUR 
CIRCUITOS DIAS . PTA. CIRCUITOS DIAS PTA. CIRCUITOS DIAS - PTA. CIRCUITOS DIAS PTA. 
Marrocos 16 31.500 Alerhaña-Cruceiro Rhin 19 . 54.900 Estados Unidos-Canadá 17 157.000' Paris 3-5-8 34.600 
Paris-P .Baixos-P .loira 15 31.500 Grande Volta Mediterráneo ·25 63.500 . Mexico 3 culturas 23 249.000 Moscu 7 94.900 
ltália 15 33.900 Países do Leste . 26 49.900 Exipto-Cruceiro Nilo 12 139.500 Moscu-Leninegrado 7· 91.500 
Grande ltália 21 : 43.400 Rúsia-P.Leste-Asia Central 30 123.500 . Grande-Exipto-:Cruceiro Nil~ 15 148.900 Capitales da URSS 9 98.900 
Toda ltália + Sicília 28 54.900 Rusia-P. Les.te-Transiberiano 33 139.500 Síria-Xordánia 17 156.900 Rúsiá-Baltico ~ 12 113.900 
Centroeuropa 18 39.90(} . Turquia-Capadócia 15 78.900 Índia-Nepal-Cachemira - 26 289.000 Grande Rúsia-Báltico 14 116.000 
CorGna N:-Fiordos Noruegos · 24 55.900 Todo Thailándia 17 199.500 Rúsia-Transiberiano · 16 174.500 
C.Nordica-C.Norte-Laponíá 31 70.900 Marrocos (autocar) 16 43:500 * SO~ICITE FOLLETO DET ALlAOO 
lngl_aterr~-Escócia 21 56.900 · ·.SOLICITE FOLLETO DETALLADO· 

lnclue: Autocar\3s de luxo, traslados, campings, visitas, .guias, etc. En URSS hotel e pen?ión completa. lnclue: viaxes ~n avión, traslados, algun traxecto en autocares, hoteis, visitas, cidades, guia ac·ompañante, seguro de asisténcia. 
Na ·URSS pensión completa. . · . 

SAIDAS: XUÑO - ~UL~O - AGOSTO E SETEMBR~ ·1 . 

Cuesta de Santo Domingo, 24 : 28013 ·MADRID 
Tlefs. (91). 248 30 781 - 248 84.19 ~ 248 01 55 



... . ,. 

.::::. 

> 

EmpreN Xomall~lca Editor8: Promociómf Culturais Galegas. 

eonS..1o de Administración. Prealdente: Francisco Carballo. 
VicepNaid<tnte: Alfonso R[vas Fraga. ConHllei"' Delegado:Ramón 
Femandez. SecNUl1o: Fernando Cuñarro. Vogala: Cesáreo Sanchez, 
Aurora Pereira, Eloi Villada, Manuel Femandez, Manuel Veiga, Xosé 
MªDobarro e Antón Femández. 

.AlfOSA tlBBA 
Corrección Lingülatlca: Femando Carballa . 

Publicidade: Xosé Fernánd;z Puga (Director), Rodolfo lam~s , Juan Louzán 
\Madrid - Tell. : 91-467 ~1 33). 

, Suacripcióna: Blanca CostP~. 

Dirección e .Administración: Rúá Pontevedra, 4-5ª (36201 Vigo) - · 
Apartado de Co(Tes 1371 (3628.D Vigo) - Teléfonos: Administración, 
Suscripcións e Publicidade (986) 43 36 24 I Redacción (986) 22 24 05. 

· :""PERIODICO O.ALEGO SEMANAL. · -
Director: Alfonso Eyre lópez. 

Redección: Manuel Veiga,' Gustavo luca de Tena. Xan Carballa. 

Corre9fl0"dent~: ·Sabela Foxo (A Coruña), Hernán Naval e lnma Eiroa (A · 
Mariña). Laxe Grande (A Garda). Xan Docampo e Carmen G. A_res . · 
(Compostela), Enrique Sa~fiz e Maria Xesús Arias (Ferrol), .Francisco Arnz.ado 
e lino Braxe (Lugo). S.A.- Suárez (0 Condado). Carlos Mendaz (V1lagar~1a) . 

·Pepe Rei (Donosti), Teresa Todá e Antón Prieto (Madrid), Gorn;:alo Nuno 
(Porto). Manuel Vilar (landres). 

Ci d, x. M. Aldea, X. larro:;,; Vila, Cesar Varela, Xose M. Salgado, JAM., · 
· Xesús López Témez, Xoan M. Carreira. Xosé Lodeiro, Fe'!1a.ndo M. Vila;iova, _ 

Xesus Torres, Suso Piñeiro, Domingos Prieto, Carlos Duram, Xesus Cambre 
Mariño, Begoña Moa. Alfonso Rivas. X¡;¡quin Agulla. Fernan~o Carballa. M. 
Femández Blanco, Vitar V¡¡queiro, Antón Mascato, X1co Pena, Xoan M. 
Estévez. Manuel Luéiro Rey, Anselmo lópez Carreira. A. Cordero, lupa Ces. 
Francisco A. Vidal, Xavier Seoane, Ricardo Rivera, X.X. Piñeiro Cachón, • 
Plácido lizancos. Xesus (:;ampos. Manuel Estrada, Gonzalo Vilas, Alexandre 
Banhos, Bemardino Graña, (:;arlas Oliveira, L Casado Cadarso, Miro V1llar, 

Fotograful: Chus Garcia.' Mancho Rama, X. Marra, Che, X. M. Fontán, Xi. 
piaz, Nélson Gómez, Mancho Iglesias, Alexandra Diaz'. Xosé Luis· Suárez 
Canal, Manuel Sendón, Tino Viz, Xosé M- Albán, E. Re1mondez, ,Delm1 

Imprenta: E.C. C-3 195á . . · ' 

Depósito Legal: C-963-1977. 

ISSN: 02-l:Í-3105. _Alvarez. Anxel lglésias, Tachi Castro. · 

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Calros Silvar, Ferreiro, F~fo.: . 
Xulio Galloso, Anxo Bar¡mga, Tokio, Hermidá. 

·A NOSA TERRA non •• Identifica nece.Nri•mente coa artlgoa de 
opinión publicado• naa •un pAxina• re•~ndo a i.ndepend6ncia 
do• Hu• autores; non ae mant6n corNapond6nci• aobN ortxlnaia 
non aollcltado•. E.U permitida a reproducl6n Hmpre que H cite • 
proced6ncla. 

Colaboradorea: M;muel Hartas Vilanova, Antón Baamonde, Francisco . 
Ax6nclaa: NQvosti, ADN, Prensa Latina. 

Carballo, Xesus González Gómez, Manuel Rivas. Xeslls Vega, M. Cho~za. R. Manuel Santiago. Margarita L~ Andió~ . • Desello Gnlif"ico e Montaxe:, Xoselo Taboada, Guillermo Gómez. 

-~------'--------~-,----~-- -
CARTAS 

1 

1NQUÉ-RITO 

O dez de Abril lín na Voz de Gali
cia o .resultado numérico dun in
quérito que fixo l&MO S.A: e 
máis a interpretación·soci.olóxica 
que tiraba da mesma a própria 
redacción do periódico. De pri
meira~ non tiña pensado falar do 
asunto, p~ro levo xa daquela 15 · 
días que non durnío, polo que 
preciso dicer . algunhas ·cousas. 

. que embuchadas · prodúcenme 
~esacougo. . 

O inquérito, feito a 687 per- .. 
soas de máis de 16 an-os perten
centes á C.AG. (Comunidade 
Autónoma Galega), tiña ·como 
base a pergunta concretada nes
tes termos: un traballo para toda 
a vida con pouco soldo, ou ún 
bon salário nun pasto de traballo 
inseguro? Un 78,9 por cento dos 
entrevistados dixeron que un tra
b'allo seguro ainda que paguen 
POL19º~- o 18,2 por ceQtQ. _q!1_~rian 
un bon- saiário ainda co-ri~co da 
inseguridade de manter o posto 
de traballo. 

Ben, estes plantexamentos di
cotómanos non che me gostari 
nada; pois empuxan a tomar de
cisións entre duas opcións plan
texadas como únicas, cando 
normalmente tíai · moitas máis e 
seguramente máis xustas. 

-Que queredes, golpe· de es
tado ou U.C.D.? ... 

-Que preferides, a soba do 
ac.eite a 2.000 pta./litro ou a 
975,2 pta./litro? · 

-Que aceitades, o despido 
dos 2140 traballadores da~plantilla 
ou só dos 13 piares? ... 

Con estas cousas, sempre 
lembro a parábola aquela . do . 
pozo seco moi fondo: cando lle 
perguntaron a un que como pre
fería que o botasen ao pozo 
seco e moi fondo, se de cabeza 
ou _de cu, respostou cun taco 
que non recolle a Bíblia. -

Pero cando máis doído quedei 
foi cando lin a relación que se 
establecia co típi~o · tópico do 

~ ON PARlt 
FRANCA\ S . 

. ._ ...... -AK Et-lDL\SH 

5t t-\ABLA 
GALLE:GO 

· aventureirismo galega; dicendo 
.que o galega viraba a sua tradi
éional inclinación á aventura, 
póndose, neste caso, 'do lado da 
opción máis segura: poucos car
tas e pasto fixo .. 

Quera preci.sar, e non é preci- · 
so que fagan nengun inquérito, 
que a emigración dos galegos foi 
sempre, na maior parte dos ca- . 
sos, forzada pala miséria e a de
sesperación; foi unha "·aventura" 
semellante á do chileno Joaquín 
Murrieta. · · 

Adiós r-ios, a~Ms fontes, .adiós 
regatos pequenos, vanse os 
"aventureiros" deixando mullere 

'? ne nos ... non s1 . 
Eu,' com.a traballador non en-

. trevistado, teño que: dicer · qu~ 
estou pola via de a igual trabal/o 
igual salário; pola defensa do di
reito a un posto de traballo dig
no. E coma galega que son, non 
avenfureiro, estou por ur:iha pá-

- ' 

tria galega independente e xes
tionada por galegos que r:10n se 
queren ir e que desexan traballar 
na sua terra -para acadar o de
senrolo e xustícia social que ac
tualmente lle negan os que a co
lonizan. D 

-EDUARDQ CAMESELLE 

(Vigo) 

f E DE ERRATAS 

Na páxina de arquitectura_ 
publicada no número anterior 
(páx. 18), escrebiase, ao co
mezo da memória que "A ar
quitectura non ten que resol
ver, como unha esixéncia 
máis do programa, a sua im
plantación na paisaxe que a 
vai recebir ... " cando debera 
dicer "A arquitectura ten que 
resolver ... ". D 

ION DE CAPITAL 
As novas accións emitidas -serán oferecidas aos 

actuais sócios. no exercício do seu direito de 
suscrición pref ere lite polo seu valor nominal. 

Na medida na que o direito de s.uscrición 
~referenté non cubra a totalidade das acció~s 
emitidas, q~eda facultado o Corisello cl~ · , 
·Administración para oferecelas a persoas alleas a 
sociedade cunha prima equivalente á metade do · 
valor nominal, sendo pois o précio de 7.500 Pta. 
por acción. 

O desembol~o da totalidade do valor ~omina! · 
das accións susc.1itas rematará o 31 de de Decembro 
do ~988. 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe 
·mgresar o diñeiro na canta que p'ara tal fin terá aberta 
no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co · 
nº 126906600053, especificando· "Ampliación 
Capital Social Promocións Culturais Galegas S.A. 
2/1988". Contra 'O ingreso emití rase resguardo 
provisório até a· entrega dos títulqs. 

. \ . 

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da 
Compañia Mercantil Promocións Culturais Galegas 
S.A., célebrada en Vigo o pasado dia ZO, acordouse 
unh~ ampliación do Capital ~ocia! na cifra ·.de .. 
"'rn.635.000 Pta.(dei

1

millóns seiscentas trinta e cinco 
m;!), correspondelltes a 2. 127 accións,cun valor 
nominal de 5.000 Pta. cada ·unha. e nas seguintes 

Pode recabar máis infonnación no teléfonó 
(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas'deANOSA 
TEBBA, sitas na Rua Pontevedra 4-SU, de Vigo. 

°Vigo, ª· 20 de Febreiro do 1988 

condicións: · 

AO SINDICATO 
DE ESTUDANTES 
lsto vai como resposta á carta 
que me . dirixer;i no ANT nº339 
tres membros do Sindicato de 
Estudar:ites (S.E.), e con ela tento 
clarexar e i'nformar sobre alguns 

-..aspectos ao mellar non coñeci
dos_ por parte dos lejtores e do 
estudant.ado galegp: _ 

1} OS.E. non apareceu na Ga
liza como. tal senón que nos foi 
apreseritado como un proxecto 
de Nuevo Claridad-Jóvenes por 
el Socialismo a princípios do cur
so 86/87; e o primeiro que nos 
'dixeran antes de talar sobre a si
tuación do . ensino na Gal iza foi 
que debíamos de nos solidarizar 

·considerades .inimigo naso ao 
capitalismo (no cal estou de 
acórdo con vós) pedides o voto 
para o PsoE nas distintas elei
cións cando este é o seu mellar 
xestor e representante no Estado 
español. Ainda por riba de pedir 
o voto PsoE, ven-nos o Nuevo 
Claridad (nº 223) criticando á 
Frente Sandinista por "direitizar" 
a revolución e non camiñar cara 
o Socialismo. 

Ben, agora a seguir traballan
do que o de escreb·er cartas en 
gafego e traducir cáseque todos 
os panfletos xa son pasos adian- · 
te nesa "política de profundiza
ción da nasa lingua no Ensino 
Médio" CUARTE CORREA PIÑEIRO 

cos estudantes de Ensino Médio AGRADECIMIENTU 
e Superior non admitidos en Ma-

(Vigo) 

drid. "Todos a la huelga con los Quixé'remos mostra-y el nuesu 
estudiantes ·de Madrid" (Novem- agradecimientu a Xavir Castella
bro fü;>) nos poi so artículu asoleyáu nel 

2) Nas primeiras xuntanzas númberu 336 dé A NOSA TERRA 
que houbo en Vigo participamos tituláu "En defensa da língua as
alguns mei:nbros de E.R.G.A., turiana". Paezmos que mui so
debatia-se sobre se era mellar meramente nelle descríbese la 
criar unha .nova organizació_n es- situación del idioma nacional as
tudantil ou traballar no que xá turianu, al empar qu'espeya'I 
existia, pero Nuevo Claridad-Jó- porqué nun pudo ser más efeuti
venes por el Socialismo negaron- vu'I so desendolque. 
se a dar a batalla até o fundo Pero tamién mas da murnia'I 
porque segu_ndo eles os Comités comprobar la desconocencia 
da Universidade e as Coordena- práuticamente,dafechu que so la 
doras do E.M. non tiñan presén- llingua asturiana tienen los seus
cia real e a única alternativas era tares más concenciaos lingüísti
un Sindicato defensor dos estu- camente de la sociedá gallega, 
dantes que se guiase por ideas asina comparar l'asturianu col 
socialistas co obxectivo de facer "ar.idalú" ye nun tener nin la más 
que o PSOE vol.tase ao ideário mínima idega de lo que ta asoce
de Pablo Iglesias. . diendo a unos pocos kilómetros 

3) Sobre o que se di na carta. de Galiza. Dende l'añu 1980 vien_ 
de que a loita non decaiu nq res- funcionando !'Academia de la 
to do Estado español e de que Llingua Asturiana comu muérga
os membros do S.E. na Galiza nu dependiente de la Xunta Xe
coñecen os problemas que hai neral del Principáu, miles de ne
áqui, eu fago-me tres preguntas: ños deprenden l'aturianu nes es-

-Por que se trasladaron nos cueles, la !literatura na nuesa llin
primeiros meses deste curso a gua algamó yá dellos niveles de 
maioria dos vasos liberados para calidá, los medios de comunica
ª Galiza? ción tan-y cá vegada más impar-

-Por que a voz cantarte na tancia, hai grupos de rock e folk 
Consellaria era a de Ignacio Ra- que namái empleguen l'asturianu 
mos (que non estuda aqui) e non nes sos composiciónes, el res
é un estudante galegb? petu y pricuru va medrando ente 

-Por que no recente conflito la sociedá, hai un importante 
de Vigo a última palabra pela seutor del Pueblu Asturianu que 
vosa banda á hora de negociar desixe la so oficialidá .. ., y po
na mesa conxunta ERGA-PAEG- dríemos seguir un bon ratu ufier
SE era sempre a dun señor que. tándo 'datos qu'afiten que'I nue
nen é galega nen estuda aqui (se su procesu de normalización va 
non estou mal informado un ca- p'lantre a pesar de la oposición 
tálán)? del emperialismu !lingüístico es-

4) Sobre se os membros do pañol. 
S.E. son/sodes tillos de obreiros Los nacionalistes asturianos 
non me vou meter pero penso siempres sofitamos la llucha del 
"que algún haberá que non o Pueblu Gallegu por recuperar la 
sexa, sobretodo se ternos en so identidá -nacional; ye una pena 
canta a estruturación da povoa- qu'un seutor del. nacionalismu 
ción activa da, Galiza (e se vos ,gallegu nun pescancie que lós 
referíades ás chamadas cama- nuesos oxetivos son los mesmos 
das populares no seu conxunto que los de só: nun hai motivos 
había que aclará-lo porque o de pa sentise.. roceanos pala ppai
repetir sempre discursos que ve- ción d'un "cuartu", 'n discordia. 
ñen de fóra pode criar _ confu- Pero comu too ye posible sol
sión). ventiar cuntando cola ·informa-

E xa como remate duas últi- ción afayaíza y necesaria, nós · 
mas cuestións para a reflexión: ufiertámonos pa unvia-y a cualis-
. -A ver coino argumentades quer int.ers~u poi tema los ·datos. 
diante da xente que mentres os·. - que mas pida. 

. sectores progresistas que levan ·Tornando a Xavier Cpstellanos 
anos traballand!J pala mellora _do sólo-y diríemos ~ue si ,bi_en los 
ensino propugnan desde sempre seutor~s r~,xonallstes s~f1ten I~ 
unha Universidade galega, única, nor~ahzac1on del ast~nanu ,, I~ 
completa 6' descentralizada en verda ye que tol pesu d ella veni
vários campus., vós estades mos llevándolu los· nacionalistes 
apoiarido a aque!es que nunc;:1 Y.más qu_e más los. que mos de!i
se interesaron polo · estudantes rnmos comu radicales; dar~~u 

· (AP, caciques locais, .Camilo Pra- _que nun atalantamos una Nac1~n 
do, etc .. . ) esixindo na vosa plata-: As~~ri~.ria llibre Y. soberana e~s_in 
forma reivindicativa a criacióh da un 1d1oma · astunanu normahzau 
Universidade-Sul. .. de tGes toes. Un saludu. D 

-Tedes que lle explicará cla- XUNTA PÓLA DEFENSA. 
se obreira á que dicides perten- DE LA .LLINGUA ASTURIANA . 
cer e. apoiar que ?º tempo que (Avtlés) 
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No 17 de Maio numerosos actos xirarán · ao redor da figura_ de Oter9 P~drayo 

As agrupacións ·.culturaís solicitarán 
dos meios informativos a nori tradución 
das notas· enviadas en galega 
áran parte da campaña non institucional do-próximo 17 de 
Maio, Dia das Letras Galega, xirará en ,tomo é. solicitude 
por parte d~ entidades culturais divers~s aos directores dos 
meios informativos da conservación das notas enviadas na 
sua língua orixinal , prática que ultimamente. non sep 
respeitando . Por uutra parte a Xunta da Galiza será 
patrocinadora ou colaboradora de diversos actos ao. redor 
da figura de Ramón Otero Pedrayo, quen_será homenaxeado 
igualmente por numerosas asociacións culturais. Por outra . 
parte, como en anos anteriores, alcanzará a sua dime~sión 
principal nos diferentes actos a ·celebrar a iniciativa de cada 
localidade. 

Segundo Antón Cruz , membro 
da directiva da Federación de 
Agrupacións Culturais que reú
ne á parte máis importante das 
entidades existentes na Galiza, 
o obxectivo de solicitar reunións 
cos directores dos principais 
meios informativos "non é par.a 
pedir que escreban en galega, 
xa que acosturnan disculparse 
co argumento de que non hai 
profisionais suficientes que do
minen o galega, senón para algo 
moito máis modesto : que non 
traduzan as notas , informa
cións , entrevistas, etc." 

Antón Cruz informou tamén 
do recordatório da promesa feíta 
polo delegado do govemo na 
Galiza e presidente da Real 
Acadérnia Gallega , Domingo 
García Sabell, quen hai agora 
un ano prornetera dar unha res
posta aos escritores pechados 
na sede da Acadérnía na Coru
ña, cousa que até o momento 
non realizou. 

Por outra parte, as Agrupa
cións Culturais da Galiza adscri
tas á Federagión farán balance 
das xestións realizadas ante a 
administración e non resposta-

, das , en relación cun amplo pro
grama apresentado no que se 
pedia a reforma ou substitución 
do ConseUo da Cultura Galega. 
cara á criación dun organismo 
social e de participación, anali
sando tarnén cuestións de in
fraestrutura cultura e de bare
mos para o estabelecirnento de 
subvencións asi corno aspectos 
relacionados cos campos con
cretos de teatro, cine e música 
etc . 

sén embargo a iniciativa para 
a celebración de actos correrá a 
cargo das agrupacións culturais 
de cada localidade . Várias des
tas entidades s ubscr-eberon un 
convénio coa "Caixa Galicia" 
para a celebración . de diversos 

actos sob re Otero, quen tamén 
será terna dun vídeo realizado 
pala AS-PG. Con motivo do 17 
<;le Maio a Federación,- en cola-

boración con várias das agrupa
ción asociádas , reeditará o pri
meiro.· poemário de Manuel Ma
ria "Muiñeiro de Brétemas" . 

Estreia do Céntro 
Dramático 

A Coñseµerü~. de Cultura, neste 
17 de Maio dedicado a Otero, · 
apresentará unha antoloxía so
bre Don Ramón de carácter fun
damentalmente didáctico . Ou
tros dos materiais previstos se
rán a apresentacións dup diapo
rama sobre Otero realizado polo 
Obradoiro de Criación Áudiovi-

- sual de Vigo. 

~. Cgincidindo coa data realiza
rase a entrega do Prémio de 
Teat ro Álvaro Cunqueiro e terá 
lugar unha Mostra Bibliográfica 
na Feir~ do Libro de Madrid, no 
stand apreseI'ltado pola Xunta. 

Un dia despois do das Letras, 
o 18 Maio, realizarase a estreia, 
polo Centro Dramático Galego, 
do espectáculo "Espectros", ba
séado n unha obra de Otero e di
rwdo por Manuel Lourenzo. 
Nestas datas terá lugar tamén a 
inauguración do auditório no re
cén restaurado Pazo de Trasal
ba. 

ACcinsellería de Cultura cola
bora -ta~én coa editorial Galaxia 
na edición da obra completa en 
galega do autor homenaxeado 
este ano, e coa acaudalada Fun
dación Barrié no caso da edi
ción da obra en .castellano. D 

Ben Cho Shey, ou a .pátri? coma asinatura · ~scólar 
Faleceu en Madrid aos 92 ano$ 
A defensa da língua e da cultura 
e o propagandismo .nacionalista 
e.ntendido corno un labor persa- · 
na1, directo e abnegado foron a 
razón de ser .de Xosé Ramón 
Fernández Oxea, Ben Cho Shey 
·na sua. longa vida que cómeza 
en Ourense en 1.896 e · acaba en 
Madrid o 2 de Maio do 1988. 

Unha didáctica integrada por 
motivos e referéhcias do marco 
cultural tr~dicional motiva o · 
principal da obra escrita que 
nos aeixou Fernández Oxea. IDO

meadamente o Catón Gal ego e . 
o estudo da Parróquia de Santa 

Marta de Moreiras (1969). Esta 
vocación de maxistério de Ben' 
Cho Shey cara o medio rural , 

. que se completa nunha aficada 
colaboracl<'m co Centro de Estu
dos Fingoi de Lugo, identificase 
coa Xeración ' Nós, e especial
mente coa liña de inves~igac:fón 
antropplóxica de carácter anto
lóxico e catalogal de Risco, Cue
villas, Ferro Couselo e Xaquín 
Lourenzo . . Do seu labor cómo 

. inestre (remata a carreira en 
Madrid no 1923), extrai reíle~. 

... xións publicadas en ·periódicos 
sobre o ensino en galega e as 

... condicións dunha posíbel escala 
popular relacionada · co mundo 
rural. · 

Viaxeiro incansábel, exerceu . 
o xomalismo en galego e · en es
pañol en América, Galiza e Ma
drid. Ós seus apuntes de Marro
cos dende A Zarpa de· Ourense 
conságrano como corresp·on
dente de guerra, dentro da me
llar tradicióñ do xomalismo dos 
anos .20. As suas exténsas bi
blioteca e hemeroteca. están de
positadas desde hai anos na De
putación Provincial de Ourense . 

Todos os que o· tratarc:n -.lem-

bran a Ben Cho Shey corno un 
in~ansábél animador e propa
gandista da idea nacional dende · 
a sna residéneia en Madrid (a 
partir de 1948) entre a mocidqde 
emigrante e a partir diln céntro
Galego cercado pala represión e 
as Q.irectivas fra.nquistas . Millei
ros de galegas que o trataron 
naqueles anos conservan a me
mória dun Ben Cho. Shey doado, 
afectuoso, paciente e preoéupa
do.por tr.ansmitir ás novas xera
cións o orgullo nacional e · o 
ideário patriótico ·da xeración 
Nós. D 

_J 
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~ Paco Martin repre
sentado en Buenos Aires. 
Unha ad_aptación teatral de "Das 
causas de Ramón !amate" , a no

. meada obra do lugués Paco 
MArtín, será levada á cena na 
Arxentina, no teatro ·Enrique . 
Mi;liño, nos-próximos meses de 

· Agosto e Seternbro. 
A obra foi adaptada polo di

rectqr da Esáola de Arte Dramá
tico do Instituto Arxentino de 
Cultura Galega, -Raul Expósito 
Gándara, e dá continuidade a 
unha actividade que cornezou 
xa en Setembro do 1986. Desde 
aquela teñen sido levadas ás 
plateas bonaerenses "Os vellos 
non deben de Anamorarse", de 
Castelao ; "A tia Lambida" de 
Blanco Amor e "Unha corrida de 
nubes" de Paco Martín . -

Tamén ,serán de. Raul Expósi
to posta e11 cena, músic·a e di
rección ártística. · D 

• Un paso a favor do. ga
lego. Vários mozos de Padrón, 
componentes da asociación cul
tural A Kriba, enc9ntránse pro
·cesado tras a denúncia de vá
rios viciños co"n motivo da cons
trución dun m ural en "lugar ina
decuado", _ainda que os rapaces 
consideran qlie o inadecuado 
para algunha autoridade era o t 

tema, pois o mural utilizábase 
para retvindicar o uso ·do gale
go. Con motivo do 17 de Maio, 
A Kriba organiza unha campañ"a 
ca lema de "Un paso en favor do. 
galega" e na que se pede o de
buxo da planta do pé nun fólio, 
rio ademais debe figurar o nú-

. mero de Documento de Identi
dade, nome e firma e lema da 
campaña que déberá ,ser envia
do ·ªº apartado 45 de Pontece
sures a nome da mecionada 
asociación. O 

• Escisión na Asocia
ción de Editores de Gali-

. cia. Coa marcha-. de Sotelo 
Blanco e Enrique Alvarellos , que 
formarán unha asociación nova, 
cuJmínase o proceso de sustitu
Gión da directiva da AEG, des
pois de que hai sete semanas 
dimitira Luis Mariño, quen esti
vera á frente un periodo próxi
mo ao total do mandado esta tu -
tário : · 

A Asociación , nacida para 
defender os intereses . próprios· 
da activid.ade editorial , pasa 
agora a- estar pres!dida por An
tóniÓ Diaz, da divl.si<?n .editorial 
de La Voz de Galicia, e nela es
tán tamén un representant~ da 

-Fundación Barrié . Antonio Diaz · 
y Veleiro , unha repre.sentante 
de Edicións Castrelos é Xosé 
Diaz por Ed icións do Castro. 

Ao parecer un dos fondos do 
problema pode estar na aplica
ción da normativa lingü,ística e 
as restriceións impos ta&.. desde 
as institucións para .aquelas edi
cións que p.bn respeitan integr_a-
mente esta medida .- D .. 

• 'Festival de Poesia d<? 
Condado. Chega á sua VIII 
Edición o festival central da 
nasa lírica, que .apesar dos agoi
ros con que finaliza cada edi
ción, consegue soerguer, con 
vários ánimos sumados e alguns 
apoios institucionais ano a ano, 
un encentro resucitado: . 
_ Néstá edición o programa 
·Cornplétase coa preséncia-de 18 
poetas .galegas e representan.tes 
portugueses. cataláns, bascos e 
asturianos. Represeqtacións nas 
que colaboraron as 'dilerentes 
Asociacións de Escritores. · 

O Festival celébrase en Salva
terra de Miño os días 21 e 22 rl.e 
Maio próximos. D 

1 / 
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CELTAS? . . NON,. GRÁCIAS 

Asistimos nestes nestes tempos 
a unha certa controvérsia entre 
"celtófilos" e "cE?ltófobos "· qÚe 
comeza a traspasar os circos 
eruditos chegando a plantexar
se nos· meios de comunicación . 
.Xa ia senda .hora. 

·Un dos grandes males de 
sempre da historiografia galega 
ten sido certa. fa lta de rigor 
científico . Non entraremos a , 
analisar as causas deste proble
ma xa que isa levaríanos dema- . 
siado tempo e éspácio; centra
rémonos nunha das consecuén
cias máis evidentes: a créncia 
cáseque ·dogmática en certos · 
ambientes ·até non demasiado 
de que a Galiza é un "país célti
co" 

Para centrar a cuestión pare
ce claro que , arites, debemos 
precisar que é o. que' se entende 
por "celta" . Tradicionalmente, 
os celtq.s serian unha raza inte
grada por vários pavos orixiná
rios de Centroeuropa e que, 
máis ou meneis cara o século V 
antes de Cristo chegarian a esta 
tena, dominarian ou eliminarian 
á povoación autóctona e edifica-

. rian os castros . Serian, ·en suma, 
os formadores da mal chamada 
Cultura Castrexa (os famosos 
"castros celtas" .. . ). 

Esta teoria, que dunha forma 
simplista vimos de 'sintetizar, 
cristaliza a fins do século XIX e 
inícios do XX: Un historiado( de 
gran prestíxio, Murguía ; up 
poeta , P.ondal , e unha institu-

, ción de enorme peso específiéb 
nos ambientes culturais, a Real 
Academia Gallega, serán os en-=
carregados de "autentificqla" 
(como tan ben puxo de manifés
to recentemente X .R Barreiro) 
en aberta confrontación con ou
tra corrente erudita do momento 
da que o elemento máis repre
sentativo sería. Celso García de 
la Riega . Esta corrente postula- _ 
ba unha colonización g-rega das 
tenas galaicas .-

En todo o anterior ternos ·que 
v~r a influéncia dun nacionalis
mo en franca expansión necesi-

tado imperiosamente de argu
mentos "históricos" nos que 
sustentar · e · defender os seus 
postulados. Centroeuropa . era, 
daquela, un espello moi apetecí-
bel no que reflexarse . · 

Se o celtismo galega podia ' 
ser defendido .e argu¡.nentado no 
nível da historiografia de fins do 
XIX e c;;omezos do XX, o que xa . 
é ·altamente significativo é que 
o mellar . pre-historiador galega , 
da primeira metade deste sécu
lo, Cuevillas, ainda en plena dé
cada dos. cincuenta siga a falar 
de "Civilización Céltica" na Ga
liza relazo"ándoa co rriundo dos 
nasos castros_. .. Isto tan só pode 
ser debido ªº evidente estahca
mento da investigación históri
ca (por non sairnos do tema) ga- -
lega antre c:is ano$ tripta e se
tenta. A s ituación actual, por· 
ventura, é ben diferente, e pare- · 
ce chegado o tempo· de fa1ar cla· 
ro. 

ANTÓNIO DE LA PEÑA SANTOS 
. ' 

Prirrieiro retomemos o s ignifi
cado oa palabra "celta" desde 
únha óptica actual . Pois ben, di
cer "celta" é . como non dicer 
nada, ·xa que baixo ese terrno -
pódense esconder conceitos tan 
diversos como (;;ultura , língua , 
relixión, arquitectura , raza , arte ,. 
etc .. etc . Consciente. do proble
ma ,· a historiografía européa mo
derna decidiu prescindir -no po- · 
síbel c:ÍO'termo , ou:· todo .o máis , 
relazoáío c).lnha . cultura '. prbto- ., 
histórica , a de L·a '.fé.ne, qye ·se- . 
desenrola · en C$r1Úoeilropa ·des- · 
de o~ século · V antes de Cristo 
até - a conquista romana . Pois 
ben , 'está demostrado qu-? . nó 
seu meirande apo.xeo , esta Cul
tura non chegou a traspasar a 
Cqrdilleira Pirenaica . 

mente son hallstáttica-s (ou "cél
ticas", se se quer admitir) - en 
canto- adoptan un de~erminado . 
ritual funeráti0 e certos -detalles 
materiais. Nada disto ten sitio 
detectado até agora na Galiza. 

-NONHAINA 
CULTUM 

MATERIAL DO 
MUNDO GALAICO 
NADA QUE PODA 

FACERNOS 
SOSPEITAR A 

Demos unha marxe de con
fianza' aos "celtófilos" e admita~ . 
mos (que xa é admitirf que a 
Cultura europea precedente no 
tempo, a de Ha:Ilstatt, poderia 
ser "céltica" e voltaremos a ato
pamos co mesmo problema: Na 
Península Ibérica tan só pode~ 
mas observar contactos co mun
do hallstáttico en certas povoa
cións do Val do Ebro que unica-

Polo tanto, non hai na cultura 
material do mundo-galaico pre
romano nada que poda facernos 
sospeitar a chegada (masiva ou 
non) desos pantasmagóricos 
"celtas" . Por se todo isa non fose 
suficiente, as excavacióris en 
curso nos dous cast ros máis an-

. tigos coñecidos deica agora na 
Galiza : o de Torroso en Mas 

CHEGADAS DESES 
PÁNTASMAGÓRJCOS 

, CELTAS 

·----CANLES, a nova serie de"Edicióvs Xerais de Galicia para EXB'. é un.conxunto ____ .. '-______ .. 
de libros que significan un ·sustancial avance na didáctica 'Cia lingua. 

. -

A serie CANLES, estructurada como un tQdo unitario. de 1.0 a 8.0, foi 
éiaborada e traballada por un.verdadeiro equipo, "6 iongo d_e tres anos. e tendo 
en conta os resultados dunha enquisa efectuada enu:e unha mostra de 
profesores de '.EXB. a quen pedimos manifestaseº os accrtos C· as eivas que 
atopaban na serie anterior..() Noso Galego-. . 

. . 

Esta serie pret~nde abrir novas CAN LES para a expresión e a comunicación. 
A destacar! como eixos básicos da serie CA'NLES: 

·*Primacía da mctodoloxía inductiva. Gran número d·e · actividadcs.~ 
*Importante atención 'ó traballo co léx~co. 
* Especial atención á imaxe. 
* Tratamento non ·sexista. 
* Atractiva e rigorosa selección de !~turas. 
* Equilibrio c;ntre tódolos aspectos que configuran a área 

de lingua · 

Abrimos novas CANLES AQJ----. ---para a nosa lingua 

Í_e_d_ic_io~~n_s_:X:_e_~_is_d_e_ga_U~~-ia _________________________ __. 

(s.s .VIII- VII a .C.) e o de Penalba 
en Campolarneiro (s.VI a .C.) in 
dican que· o autoctonismo dos 
nosos castros é flagrante. 

Nen a arquitectura domésti
ca, nen o urbanismo, nen a ce
rámica, nen as pezas de adorno, 
nen o ritual funerário, ·etc., etc ., 
castrexos teñen nada a ver cos 
próprios da cultura · "céltica" 
centro-europea. Seguir manten
do a idea "invasionista" suporia 
admitir que os "celtas" que che
gan ao Noroeste e construen os 
castros perderan polo, camiño 
todas os seus sinais de identi
dade -como ' povd . Home, ·seme
llan ser demasiadas perdas ... 

Restan ainda dous vidrosos 
problemas para rematar : o as
pecto Íilolóxico e o das divinida
des prerromanas. 

Os filólogos, atendendo esen
cialmente á toponímia, determi
nan que na época pre-romana 
faJábase, no Noroeste, unha lín
gua indoeuropea que eles deno
minan "celta". O argumento se
guinte non pode ser máis sim
ple: se talaban en "celta" é que 
eran "celtas" . Deixando de lado 
a posíbel discusión verbo de se 
os restos que se detectan desta. 
língua son ou non prerromanos, 
resta por precisar (e iso é esen
cial pero sumamente difícil) 
desde cando. se falaba na nosa 
zona xeográfica esa língua indo
europea. Vale de moi pouco o 
dado se non podemos definir a 
fase ou o período cultural no 
que se introduce. 

Ternos notícias de que alguns 
filólogos galegas de grande 
prestíxio datan a preséncia des
ta lingua nas terras galaicas 
desde os tempos de esplendor 
da Idade do Bronce. En princi
pio, a idea semella ser bastante 
tóxica se ternos en canta que a 
investigación arqueolóxica evi
déncia contactos entre o No
roeste e Centroeuropa nesas da
tas, contactos que serán ainda 
moito máis intensos con outros 
focos culturais atlánticos (Illas 
Británicas e a Bretaña principal
mente) . Ora ben, de ser certa a 
hipótese, o que está claro é que 
baptizar esa língua indoeuropea 
co nome de "celta" pode ser 
aceitábel pero xera un enorme 
confusionismo .. 

No tocante ao tema das su
postas divinidades prerromanas 
do Noroeste (que coñecemos, 
curiosamente, através da epi
grafía romana), e nas que se vis
lumbran relacións coa Europa 
"céltica", ternos que dicer o 
mesmo : . se , non son aportadas 
polos romanos (tanto palas tro
pas auxiliares lexionárias como 
polos :rnovimentos povóacionais 
causados polos romanos), causa 
moi discutíbel, a clave está · en 
saber desde cando operaban 
esas divinidades nesta zona, 
causa que ningüén ten precisa-' 
do. 

Como colofón a . todo o expos
to debemos recomendar moi ar- -
dentemente que sexa eliminada 
a verba ·,.celta" dos estudos his
tóricos referentes á Galiza polo 
propria indefinición actual do 
termo e o confusionismo que 
cria. Rexeitemos os tópicos tan 
abondosos para \:1 nosa Antigue
dade e procuremos construir 
unha História da Galiza máis 
obx_ectiva. E non esquezamos 
que os nasos castros son obra 
esencialmente autóctona, pro
duto dunha· sociedade aberta, 
dinámica e rec~ptiva . O 

.António de la Peña é historiador e conser
vador' do patrimonio arqueolóxico do Mu-
seu de Pontevedra · 

.• 



· ¡t;-¡;¡¡¡ftit;lMl!il'Jfil~[ 
Un narrador con 
. futuro · 
Un novo norne a engadir á nó
mina de narradores galegas: Ra
miro, Fonte, Xé?- coñecido corno 
poeta. Ramiro Fonte, que xa en-· 

· tregara unha narración ao pre
Jd1l. apresenta agora o seu pri-

. meira li\(ro narrativo, .Catro no
velas sentimentaiEf~l . o título 
pode despistar a todo aquel 
que, mui analiticamente, divida 
as narracións en clases e xéne
ros, asi que esquezamo-nos do 
título xenérico do volume ainda 
que para nós máis que noyelas 
as presentes son noveletasm 

Estas catro novelas sentirnen
tais teñen un· comun denomina
dor : unha perfeita ériación de 
atmósfera. Ramiro Fonte vai 
criando a atmósfera determina 
da para cada noveleta na que si
tua unha anédota (situación) de
terminada. Na primeira, O pasa
do das choivas, coloca a acción 
nunha casa de campo. Na se
gunda , Nocturnos para un ve
rán , nunha vila veraniega ; na 
terceira , asegundo outono, 
nunha vila non denominada 
mais que é Comp~stela . Na últi
ma, Rumbo sen norte, nunha 
vila da Bretaña francesa . En to
das as catro, sendo diferentes 
as situacións e os personaxes, o 
autor sab~ criar a atmósfera ne
cesária Pª!ª que o leitor chegue 

.a coRverter-se no testigo máis 
interesante. O narrador soubo 
criar a excitación necesária no 
leitor para que este sinta "pica
da" a sua curiosidade e/ou a sua 
senslbilidade. Mais se soubo 
"picar" ao leitor. foi mercé á pre
paración da que se tala na nota 
tres . E esta preparación é leva
da a cabo por un brillante estilo 
·(e aparte de brillante. eficaz) ; 
por un tempo narrativo ben cal
culado ; por unha ben medida 
economía das situacións; e por 

- unha eleición acaída da persoa 
narrativa. Brillante estilo que 
mostra que se est~erante un 
poeta que coñece o valor das 
palavras e a validez das suas 
asociacións (e o coñecimento 
disto leva-o a non cair en lirida
des á que son prbpícios tantos 
poetas metidos a narradores ; o 
coñecimento da mellar narrativa 
americana axuda ao naso autor 
na sua escolla) . Tempo narrativo 
ben calculado, porque o tempo 
é aqui protagonista e non mera 
referéncia : as imersións no pa
sado, que podiém prolongar-se. 
son medidas polo narrador que 
non quer esgotar, , e asi non dá 
toda a información (sobretodo 
na terceira novela) da que como 
autor poderia dispar pero que 
como narrador non lle é acesí
vel. Economía das situacións : 
quer dicer, o narrador non alon
ga as histórias, ainda que ben 
poderia facé-lo, pois -por 
exemplo- tanto a segunda no
vela como a última podían se-

, guir inde{inidamente m,ais o na
rrador deu por terminada situa
ción e novela xa qli~ do que se 
trata, no sentido roáis faulkne
riano, é de mostrar os estados 
ele ánimo dos protagonistas (es
tados de ánimo que están su
bordinados polos feitbs). E elei
ción da persoa narrativa, quer 
dicer, o autor, para cada novele
ta, escolle a pers.oa que mellar 
lle 8.Cai B situación: terceira per
SQa narrativa nas duas primeiras 
e na última. e pr1rneira persoa 
narrativa na noveleta . E acai-lle 
a terceira persoa as devanditas 
narracións porque asi o narrador 
alonxa-se e achega -se dos seus 

· personqxes cando quer e cando 
lle convén : tra'ta-se de · dar a 
rnaior obxecti'!~dade posível 'ao · 

relato, dominando compl~ta
inente as sítu ións que . nel te
ñen lugar. "En cá bio, a primei
ra persoa ven ~e · fundamental 
na terceira narracio , porque o 
narrador vai adq~iri~d~ada -
paso un maior conec1mento dos 
acontecimentos que desembo
can nun final dado: a terceira 
persoa neste relato teria desvir
tuado o que quería acadar Ra~ 
miro Fonte : as várias leituras 
que lle propón ao leitor ; en -ter
ceira persoa talvez só virarnos 
un relato de investigación, cali-
dades aparte. . 

A todo isto hai que engadir 
outros acertos: a 'falta de total 
gratificación· cara o leitor, quen 
pode ver-se surprendido por 
CE?rtos finais (o da pritneira na
rración, un remate circula_r que 
pode despistar a . roáis _ dun 
amante dos "remates" fortes; 
certamente, o narrador pudo pór 
outro final , cabían muitos, pero 
o que elexeu. a parte de. ser o 
máis orixinal. é o que mellar lle 
acai ao tipo de situación e per
sonaxes que novela Ramiro Fon
te) ; a falta total de guiños, pois 
de seguw que outro narrador, 
máis disposto á compenetración 
do leitor, pode ria encher de gui
ños novelas como a segunda ou 
a terceira . E, tamén, haberia 
que salientar a disposición do 
narrador a contar sttuacións crí
veis, causa que parece cada día 
máis difícil na nasa narrativa 
nova, onde sobra búsqueda for 
mal e ganas de demostrar sabe
doria ; unl}a sabedoria que Ra
miro Fonte demostra sen nece
sidade de berrar. 

Se das presentes novelas tivé
semos de elexer unha , talvez 
nos quedásemos coa primeira, 
O pasado das choivas, pala per
feita sincronia entre prepara
ción, atmósfera , situación e fi
nal; mais as outras non desme
recen xa que, por exemplo, en 
O segundo outono vemos cómo 
unha cidade galega fáisenos 
presente a meio de evocacións 
e sentirnos desd°8 o principio 
que César é vítirna dUTu11a pai
xón : a búsqueda que non ten 
obxecto. E se se lé atentamente 
a segunda noveleta, veremos 
como o narradorr vai logrando 
unha tensión paulatina que se 
esvai polo simples paso do terri
po e non porque resolvan os 
protagonistas as . suas contradi
cións (o mesmo pasa na última) . 
E unha vez lidas todas as catro, 
talvez se decate o leitor que é o 
verdade'iro protagonista de to
das elas. un personaxe que 
sempre está presente e que lle 
cabe á crítica desentrañar o seu 
papel : a chúvia . 

Ramiro Fonte deu catro inte
resantes novelas ou noveletas. 
non deu catro obras xeniais, 

' pero dernostrou que é un narra
dor que domina técnicas ver.· 
bais e · narrativas. demostrou 
que é capaz de criar atmósferas 
e situacións. e que t~n capaci
dade para muito máis , por iso, 
se estas noveletas non son 
obras mestras, si son algo 'máis. 
que un exercício ñarrativo duD 
po~ta: son catro boas novelas 

que amostran que nun futuro 
Rarnifo F.onte pode dar moito · e 
bo~. Todo O· esp'eramos . Q 

XGG 
1) "O r-etornado", accésit. do pré.mio 

Modest0 R. Figueiredo 1986. . , 
2) Edicións Xerais de Galicia . Vigo, 

1988. 172 páx. 
3) A noveleta (ou nouvelle) diteréncia· ..

se da novela ºnon pola extensión ·senon 
porque ·a noveleta --como o conto- son 
versións limitadas do conflito humano, a 
novela seri a a história completa. ·E conto 
e noveleta diferéi:ician-se porque mentres 
esta actua asobre o leitor por prepara
cións, aquel actua por surpresa. 

-1'l11'rl'(} invesll{JrlCO' 

Ramón OteroPedrayo 
1·itf11.ohrt11•¡w111-.r1111c1110 . . 

Un ensaio síntese 
sobre Otero 
Pedrayo 

X.R.Quintana e Marcos Valcar
cel acaban de publicar "Ramón 
Otero .Pedrayo, vida, obra é pen
samento" . Pretenden uri. ensaio 
síntese. Son os primeiros nesa 
prétensión difícil, porque Otero 
é imenso,_ e porque a temátíca 
que aborda esixe o dominio de 
múltiples saberes. 

Os autores conseguen darnos 
unha visión ·ampla da personali
dade dé ·Otero, da sua actiVida
de e da . temática abordada. A · 
biografía é breve e lineal. O ca
pítulo sobre a actuación política 
de Otero abriga aos autores a 
repeticións evitábeis se estivera 
contempfado no curso da bio
grafía. E o estudo da ideoloxia 
penso que debería ser final, por·· 
que sintetiza toda a temática do 
biografado. 

Este estudo da actuación po
lítica é dus maís acabados, ain
da que se omitan aspectos mar
xinais como os intentos de per
soalidades do clero' ourensán 
,para facer de Otero un líder ao 
sevício dos intereses episco
pais. 

Onde átopo ;menos claridade -
é no capítulo sobre ·a ideoloxia 
oterl.ana. Tema complexo, sen 

_ dúvida , pero cheo de curlosida
de. A alérxia de Otero ao esque
matismo, o. seu amor á frondosi
dade, a sua arela de comunica
ción universal, o seu estilo, todo 
fai imprecisa a sua mentalidade · 
e inabarcábel nunha definición 
ideolóxica. Os autores talan de 
que o catolicismo está no cerne · 
da ideoloxia de Otero . Mais que 
catolicismo?.· - ' · · . ·· 

Quen rnáis ten estudadó a ca: 
-tolfcidade de Otero é Vitorino 
Pérez . director de Irímia. Torres 
Queiruga fi?<o ~a no 1976 refe-

. réncias interpretativas Nep os .,: 
autores .nen V. Pérez -.f~n un es
tudo diacrónico nas obras de 
Otero. · As brillantes afirmacións · 
en Arredor de s_i sobre . un c;::~ego : 
tolerante, apaixonadó ·polos p'o
bres. incomprendido pola insti
tuéión e a sociedade, ·contrastan 
coa simpatía que monstrou Ote
rb ás formas ritualistas e pom
posas e ambíguas da pastoral 
p0pular da maioria do clero ga
lega, A reit~rati'1a oposición 
mantida durante b ano 36 á .pos
tura oficial do PG non párece só 
unha forma de· éom prensión coa 
maioria, señón tamén unha tác-

.. ~. tiea-. ·<le • bembarQ:eo~-ci.esde :..den· · 

tro . Sen qúvida que Otero tiña 
un coñecimento amplo da dog- · 
mática e -.moral católica c;;oa que 
se identific;:a; pero non foi se.nsí
bel á ~eflexión . católica abertu
rista que rompía ca sistema 
confesional. A · sua constante 
apelación ao catolicismo como 
esenciál á constituéión da na
ción galega sitúao n,un paralelis~ 
mo co nacional-catolicismo. 
Otero é un católico tradíciona
li~ta, tolerante. 

Dicer que non admite . unha 
Igrexa "societas -perfecta" por
que· critica aspectos eclesiásti
cos. é ignorar que a teoloxia da 
Igrexa como · sociedade perfeita 
non ten .nada a ver con iso, só ' 
afirma a sob-erania da Igrexa 
frente ao estado. 

.Por .fin, felicitar aes autores . 
polo esmero na elaboración do 
conxunto,-aspecto co que cola
boro~ a editora. O 

FRANCISCO CARBALLO 

·x.R.Ouintana, Marcos Valcarcel. Ramón 
Otero Pedrayo, vida, obra e pensamento. 
Ed. Ir Indo, Vigo,1988 . 

Ogallá estiveras 
aqui (Wish you 
were here) 

¡• 

·Nun principio, a fita de David . 
Leland ,parece apontarse á unha 
certa _corrente de recentes pro
duccións inglesas (como · Prick 
Up_ Your Ears"), revisoras dun 
pasado próximo aínda domina
do pala rnotal victoriana, e rela
toras de feítos e actitudes que 
forañ ' abrindo brecha para ra
char con aquela. A história des
ta rabuda e vitalista adolescente 
que revoluciona , a"!á . pala pos
guerra, a -vida dunha pequena 
vila, aponta parcialmente a ese 
p¡:opósito ; pero o alto vaior da 

· película estriba · moito roáis na 
brillante e internamente cohe
rente ordenación dos ingreden- · 
tes manexados polo autor . inde~ 
pendenternente de a qué se · r~fi- , 
rari. 

Todo se cooXuga para conve-
. rxer nunha estimulante e sólida 
comédia, ·dende uns convincen
tes actores encabezados pala 
sorprendente moza protagonis
ta, a unha sensíbel fotografía e, 
máis que nada, unha elaborada 
posta en Gena (elemento inexis
tente en rnoito de cine actual de 
consumo) ·que determina unha 
narración iróni.ca e elegante. 

Esa manifesta habilidade na 
dirección, que .a cada esa rara ·al
químia caracteri_zadora Q:as boas 
cornédias , resultaría infructuosa 
de non contar con Emily Lloyd, 
torrenciql moza que encarna de 
·xeito farto convincente a esa 

. desinibida rapaza (unha Kate 
Hepburn de ·tempos rnáis permi-

17 
sivos) qú.e. ·pode co qu,_e, bu ·· 

. quen, se lle poña por <liante, no 
seu afán yor dar renta salta ao 

.que o seu carpo e ment~ lle pi
den pero as ríxidas normas ne
gan . 

Ao tempo que os · intres de 
pura comedia funcionan con ·esa 
Afudida eficácia, o filme consi
gue transmitir unha partícular
rnente convincente sensación 
de naturalidade no tratarnento 
de cénas corno as da iniciación 
amorosa e sexual da protagonis-

. ta. O moi afortunado da sua re
solución non é SÓ irnputábel á 
cautivaclora espontaneidad§ da 
moza senón tamén a quen sou
bo aproveitala. Bastantes ado
lescentés ternos visto no cine 
que . nos teñen fascinado para 
logo non saber rnáis delei;;, cate
goria á que quen· sabe se non 
pertencerá a tal Ernily (ainda 
que con _ máis documentación 
na man poderíamos sabela, re-
coñezamos). ' 

Menos afortunada que o co
mentado, sen que chegue a de- . 

· sentol)ar, nos parece a parte 
adicada a explicar un tanto es
quernátiCam.ente as rnotiva
cións do escandaloso proceder 
de Linda. A referéncia ao recor
do da desaparecida nai (ao que 
aponta a · título) e dernáis tingla- · 
dos m8.is ou menos sicoanalíti:
cos non semellan o rn~s perti
p.ente . Corno tampouco a resolu
ción final da história, da que es
perábamos se decantase polo 
melodrama ou por un colofón de 
comédia máis redondo, co que 
a tita remata por non ser tan su
culenta no seu remate -corn an
teriormente. · 

Mais con. esa pouco relevante 
inflexión final "Wish · you were 
here" resulta unha obra inteli
xentE?. divertida e ·do~de certos 
momentos están amasados cun~ 
ha ollaP.a cin~rnatográfica ver
dadeiramente sorprendente, 
algo que agora se di de moitos 
filmes pero resulta certo case en 
nengún. O 

GONZALO VILAS 

Mulleres ao borde 
dun ataque de 
nervos 
Ou a crónica sobre o desamor, 
dunha rnuller que olla qué o 
home ·que ama vaiselle, en clave 
de c;:omédia. esta branca, ausen
te de s.exo, . para todos os públi
cos. 

Almodovar despois de Mata-
-dar e A leí do desexo quixo des~ 
cansar de dramas fortes . cunlia 
corriéd.la á americ:;ana, con ático, 
terraza, vista e moqueta. A sua 
muller. as .suas· mu).ler~s . mó
vense na cinta tolamente, cada 
unha coa sua história, cada 
unha con alguén. a quen esque
cer . menos duas que -miran de 
se quedar cos dous homes que 
están na historia .. 

Pode que sexa unha ·obra me-
nor en AlmuJovár, pode" que 
sexa demasi8:do a risa tomar¡:;e 
o desamor asi', pero a aliada de 
Carmen Maura parece auténti
·ca, o · seu pasalo m8.J, resulta 
creíbel, os seus nei:vos tamén. 
Corno os .do resto do reparto . 

A Serrano detrás O.unha moto, 
tola perdida e disparando , a pre
séncia de Maria Barranco, o 
equilibrio final da Maura .... por
tado isto pagaria a pena a pelí
cula. -~ero tarii.e:n está u~ guión 
bastánte be:r;i. 19grado ·con . chis
tes, situacióris. =:tjµe parecen no
vas, a sorpresa a -tada toma. Pa-

. salo ben, divertirse se· diso se 
_,_· trata, vaia vela. Gostaralle. O 

M.ESTRADA 
Mu!leres ao borde dun ataque de 
nervos, Direct.or: Pedro Almodóvar. In
térpretes: Carmen Maura, Juliet<:' ~erra-

''1í11lillaliil•ll _ no, •• Mari.a ~arranco , _ _F;_ernand..Q ~µjlJén , 
iL _ , . -Lql~s León, ~ntónio·. b~pderas , ,RbsY. de-. 

,,,.,_ :";:"""' , .· !?ªlm..a:, KitLMaulleJ~ . ' 
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Mauuel Chaves· 
Ro.dríguez (Sant_iago, 23-

XII-1839 / Pontevedra'. 30-I- 1~97) 

Pianista e director de banda 
descendente dunha familia de 
músicos · de posibel orixe ~uago
nes , que chegou a Santiago . na · 
segunda metade do século XVIII 
e mantívose ao servicio da cate.
dral compostel~ . O me~m~o -gue 
os seus irmáns Castor (ql:le lago _· 
se instalaría en Pontevedra .onde 
dirixiria a Agrupación "La Artís
tica"), Humberto (que chegaria 
a ser violinista da Real Capela e 
da orquestra: do Teatro Real· de 
Madrid) e Pablo (que arredor do 

· 1893 era beneficiado organista 
da Colexiata da Coruña) rece-

. beu a primeira ensinanza musi
cal do seu pai, quen o fixo estu
dar no Se:r;ninário de Santiago 
(quizá matinando nas esixén
cias do estado clerical par~ or~ 

ganistas e me:¡:;tres · de capela 
logo do Concordato), se ben 
nunca profes·ou . Aos dez anos 
deu os seus primeiros concertos 

· de piano en . Santiago e airedor · 
do 1854 estreou diversás pezas 
litúrxicas e a)gunha fantasía 
para violin e máis piano. · 

Xa esquecida a carreira cleri
cal decide trasladarse a Madrid 
para aperfei~oarse na música 
pero quedará en .Zamora onde 
dirixirá desde 1860 a Bánda da 
Beneficiéncia , senda protexido 
do goernador civil e mestre do 
fiJlo deste , Ri.cardo Sepúlveda. 
Tres anos .d~spois intálase en 
París e no 1866 en Milán, onde 
estuda con Lauro Rossi. Regre
sará a Madrid no 1869, inte
grándose nos saléns e destacan
do na vida musical ao grau de · 
gañar diversas condecoracións. 

Seh abandonar a docéncia , 
mantivo xi:r;as por toda a penín
sula e Fráncia . Coñecemos os 
seus éxitos erf Zaragoza e a p'ar
ticipación nun importante Cer
tame en Pamplona , 011de ,com
petiu contra cinco pianistas In- · 
fórmame Aurea Rey dun concer
to na Cornña o 14 de Maio _de 
1878 interpretando, éntrn outras 
a "Fantaisie dur le Miserere du 
Trovatore · de Verdi" R. 266 de 

· Franz Liszt. Na Corüña, segun
do Anta , casou e mantivo unha 
Académia xunto co. s eu irmán 
Pablo . Np 1892 atopámolo en 
Santiago c;lirixindo unha Banda 
e no 1894 emigra a -Buenos Ai
res:, onde . fracasa e regresa ao · 
seguinte ano a Pontevedra xun-· 
toco seu irmán Castor, morren-
cio ali; · 
. Alberto Vila:q.ova informa -do 
seu labor penodístico en diver
sos meios : "La España Mttsical" 
de Barcelona; "Diario de Zara
goza", "Gaceta de Galicia" , "Li
bredon" e "Pequeña Patria", as 
tres ··de Santiago. O mesmo au
tor cita as. seguintes partituras 
.publicadas : "El Gimido" vals, no 
sema~ario "La Aurora · de Gali- • 
cía" (Santiago en trn · 1845 e 
1849). "Aire GaÍlego" canción 
r,on letr.a de Alfredo Brañas· e 
''Zapateado': para piano en "Ga-

licia Humorística" (Santiago, -30 
de A)Jril e 15 de Agosto de 18~8 

. respectivamente.) Compre ·des
tacar aquí as evidentes rela
cións con Lamas .Carvajal, La
barta Pose e Alfredo Brañas. D 

Bibliografia: Adolfo Anta Seoane:· Pablo 
Chaves Oonzález. En "Abrente" nº 5. A 
Coruña, 1975. Franc isco A. Barbieri: Bio· 
grafí~s y Documentos sobre Música y 
Músicos españoles.Ed . Póst. Madrid , 
1986. ' Alberto Vilanova Rodríguez: 
Ch.R.-M. En "Gran Enciclopedia Gallega" 
Vol. 13 Gijón, 1979. · 

,Pablo Chaves 
· Gonz~e:z (P_ontevedra, 25-· 

V-1895 I A Coruña, 271Xi11973) 

· Comp~sitor e orgánista. Filio 
de Manuel Chaves Rodríguez , · 
moi:to cando o neno tiña menos 
de dous arios e de !solita Gonzá
lez' Pérez, ·pianista coruñesa (n .. 
1863) que gañara no 1881 o Cer
tame do _ Círculo· Brigantino. 
Compre supor que a educación 
musical a receberia da sua nai, 
profesora _ de música ná Escala 
Normal de Pontevedra, e ·do seu 
tio Catar, director naquela cida
de dunha agrupación musical. 
Simultaneamente remata os es
tudos de maxistério e lago, so
bre o 1915, instálase en A Coru
ña tras ingresar no Corpo Técni- . 
co de Correos . 

Na Coruña _estudará con Al
berto Garaizábal, (ANT 268. 25/ 
5/85) e ~ai .suceder ao seu tio 
Pablo como organista da Cole- · 
xiata e , cando desaparece o ór
gano, ·no harmónío da Igrexa de 
$antiago, qué é ca-parroquial da 
anterior. Se ben a sua educa~ 

ión profesional foi ·a Correos , 
·ande seria Xefe Superior da Ad-
. ministración , foi participe da 
irúcip.tivas mµsica is da época, 
sendo, por exemplo', secretário 
da Sociédade Filarmónica. A ~ 
meirande . part~ da:,. iua · obra"· 
compositiva fica inédita no 'ar ~'~: 
quivo familiar na Coruña. xunto · 
coas obres · duoutros ·rriÓ.sicos 
Chaves . Dá época recente Anta 
fala dun "Ofertório" a 4 .. voces 
mixtas e órgao que foi premiado 
nun concurso en Lleida. no 1954 · 
e o "Himno a la Virgen Peregri
na" .que Pont-:wedra declarou 
oficial no 1956. No 1955 ingre
sou na Real Académia de Belas 
Artes da Córuña, pasando a ser 
numerário o 24 de Maio de 
1962. Destaéa Anta un discurso 
sobre Mánuel Ouiroga lido o 9 -
de Xullo de 1961 no InsMtuto 

·pontevedrés que dirixia o profe
sor Filgueira Valverde. 

É autor do libro de poemas 
"Del cielo y -de la tierra. Impre
siones rimadas". (A Coruña, 
1950) . Na Gran Enciclopedia 
Galega flgura erroneamente 
como Pablo Chave. . 

A sua irmá Maria era violinis
ta e , residente támén na Coru
ña, participO\J. segundo Anta 
nas or'questras do período ante
rior á República , . qHe 'd :i.rixian 
Canuto Berea .Rodügo e Dóncel. .' 

BÍbliografia : · Adolfo Anta Seoane: 
P.Ch.G. En ''.Abrente" n" 5. A Coruña , 
1975. . . ' 

XOAN M. CARREIRA 

G uieirO 
CULTURAL . _, 

. 11~1m~mtmi1®R1:1:i1'----------..,-----=---.:___-
Lembranza de 
Xosé María ·Pérez · 
Parallé, o segrel de 
O Penedo 

· Outo, fino, delgado -transpa
rente · case-, estraordinaria
mente cortés ·e xentil. Corrio ·un 
piñeiro -un rumdrbso pondalia-· 
no- que, de súpeto, se botara 
a · andar, c'axato e boina, co co
·razón late~ando apresurado e os 
olios abertos á vida e ao amor. 
Talé, na nasa lembranza, o poe
ta Xosé María Pérez Parallé, o 
Segrel de O Penedo, ·en Ferrolte
na, bisbarra que nestes intres 
de desgracia -as mágoas nun
ca veñen soias- quedou, ade
mái_s , arfa · ~ muda. · 

Hai anos que coñocíamos ·Pa
rallé . A nasa relación .foi breve e 
esporádíca. 'N81gunhas ocasiós. 

- coincidimos eñ algún aito cultu
ral . Sabíamos . e seguíamos, 
como podíamos , a sua aitivida-

, ·de de animador cultural e poéti-. 
ca. Nos anos da República tive
ra unna importante aituación 
galeguista e ·católic_a . Na época 
da gueqa e da pósguerra pasou- · 
no malísirp.amen te e padeceu o. 
seu calvário · cun estoicismo e 

· unha diñidade tremendas , sin 
abdicélJ dos seus.ideais. Así que 

· foi pasando a tronada, .Parallé 
desemolou o seu labor, calado e 

- eficaz a · pro! da diñidade do 
home e da Galiza que se deiXou 
notar en todo Ferrolterra. De 
cando en vez o seu nome apare
cía nos medios de comunica
ción como ganador dalgimhs 
xogos florais . Publicaciós de ti
rada reducida ou programas de 
festa iban dando a luz ·algún dos 
~eus poemas. Parallé , mentres 
tanto, seguía facendo a sua vida 
de cada dia, no seu retiro de O 
Penedo, lonxe dos medios litera-

lié, lle premiar'an ·nun concurso 
literario. Libros. deliciosos, irn~ 
presos en obradoirós locais , 
c::;unha distribución defi.ciente e 
restrinxida ,.,, 

En Galicia -'..e supoñemos ta
.mén.que noutros lugares- hou
bo -=-e posiblemente ainda os 
hai- escritores que a sua per
sonalidade humana era · muito 
máis rica e interesante que a 
sua personalidade literaria . Ce
cáis que Xosé María Pérez Para-

)lé foi un deles . . A ·sua gracia · 
personal, a .sua simpatía, a sua 
elegancia e nobleza , a sua sorri
sa, a sua c-omprensi._ón e toleran
cia e a sua humlldade son difíci-
163 de es:quecer a que.n o trata
mos aínda que fara pouco. Sa
bor de todo a sua humildade 
franciscana que levou tamén á 
slia ·Gbra literáriá . ·coidamos· que 
Parallé .era un home estraordina
rio ben -dotado para escreber 
poesía . Pro el , por hurnildade , 
por falta de ambicións, cantou 
dun xeito natural, sinxelo, mes
mo simple . Fixo como a cerdeira 
ou a mazaira que todolos anos 
frolece sempre o mesmo. Por 
éso ternos a impresión de que 
Parallé pasou toda a vida escre
bendo o mesmo poema. dicendo 
a mesma canción , prendido por 
-unha música anterga , nacida na 
nosa poesía medioeval e conser
vada nas cancións populares . 
Non quixo saír dese tema que. 
para el , foi unha teirna . Pese a 
estas limitacións -e quén non 

- ten 1.4nitacións?-'- Xosé María 
Eérez Parallé foi un poeta ben 
interesante'. Ollemos un peque
no e~emplo : 

Na miña dor_na naseira, 
salin 
as 

ondas 
da 

mar: 
a buguina mariñeira 

díxome adeus nun cantar. 

ríos e afastado das tristes feiras Se úri tivera que sinalr as ca-
de vaídade. Algunhos concellos racterísticas das poesía do Se-
-Betanzos, · Fene- editaban grel de O Penedo , destacaría as 
un libro . de poemas que, a Para- seguintes : 

-:-A sua estraorQ.il}aria musi
calidade. 

-O seu lonxano eco da poe
SÍE! trovadoresca galaico-portu-

. guesa. · 
-A sua lingoaxe estremada

¡nente cuidada que, en ocasiós, 
faciao c.aer no hiperenxebrismo. 

-A sua fidelidade aos metros 
populares , maiormente aos ver
sos oitosilábicos . 

- A sua aitutide de "segrel", · 
é dicer , de "poeta menor", cons
cientemente asumida. 

_:O seu gasto pola metáfora 
como os vangardistas dos anos 
vinte. 

- E o seu "hilozoi9mo" pan
teísta deprendido, sen dúbida, 
en Amado Carballo. 

Muitos dos poemas de Parallé 
son deliciosos .. Dende · hai anos 
traemos na nosa memoria al
gunhos versos de Esconxuro da 
queimada. A noséi. nugalla, da 
que nos laiamos, impediu que 
deprenderamos toda a composi
ción. · 

O pasamento do poeta, ocu
rrido a comezos do pasado mes 
de Novembro, foi unha verda
deira manifestación de dór. Era 
a homaxe de toda unha bisbarra 
a un home estraordinariamente 
bó. Pro tamén a espresión da 
tristura que lles causaba a mar-
te fisica do seu poeta. O recoñe
cemento ao segrel que, coas pa
labras qu-e a xente usa tódolos 
días , soupo alcender fogueiras 
de ilusión e erguer torres de be
leza que fan do escuro viver de 
cada día algo fondo , fermoso e 
singular. Por eso nós escollemos 
estes dias nos que a Primaveira 
está en sazón e plenitude pra 
evocar a sua personalidade e 
renderlle o naso sinxelo e sincei- -
ro ·homaxe. 

Enténdemos que é necesario 
facer uñha escolma da poesía 
de .Xosé María Paralle e dala a 
luz o máis axiña posible, cun es
tudo da sua vida e da sua obra. 
El tena ben merecida. E os seus 
leitores tamén. D 

M. HORTAS V1LANOVA 

118ª'1®a1n 1111u1r1 _____________ _ 
. Ria.zar: ·entre un 
. páxaro : e un sufixo 

O nome da coñecida praia coru
ñesa ve_n . de set comentado 

, pese cofiecido ,,xornal, que se.' 
· edita no noso país, e que se ca- . 

racteriza pola proscripción que 
•· -rrietodicamente pratica sobre o · 

idioma gal ego. 
· O auto¡ que escrebe, (nunca 
en galega!) sobre os · nomes do 
noso país , explica o. nome . de 
Riazor qomo procedente dun 
antergo Rio de Azor, ou sexa, 
debido á existéncia, que docu
menta , dun regueiro onde de
bían ser tan abondosos os azo
res, , que _lJe acabaron dando 
nome ao rio . . 

Na pr:imeira pa!te da interpre
tación concordamos pois n_on 
nai dúbida nengunha da que a 
primeira parte da palabra, a sila
ba Ria fai induvidábel ':r;eferén
cia a unha c:;orrente de água . 

A que· xa resulta.' mái$ escura 
é a atribución a un azor, asi, en 
singular, pa · mptivación do 
norne ; set~a ,este, un páxaro in- . 
duvidabelmentejamoso? · 

Mais ben ria zoo-toponímia , 
as palabras que fan referéncia a 
animais ·aparecen acompañabas 
dun sufixo relativo: A gavotei-: 

· ra, A Azureira ... , nunca apare
ce o nome isolado. 

Non será o ¡;i.zor, máis ben un 
páxato do interior que da beira
mar. · 

Enfin, 9 que me .parece un ar
gumento ainda 'máis forte en 
canta desá teoría e a existencia 
qe nomes de lugares do país, 
como Riazó~ Riazón e Riozas, 
q_ue supomos, por ser da mesma 
família que deben ser explica- · 
dos do mesmo xeito, e non seria 
nada doado facelos derivar his
toricarpente da palabra Azor. · . 

Pa!a nós o. tupónimo non ad
mite complicación nengunha ; 
todo procedería duriha palabra 
completa 'que non qebemos re-

. tallar, nunha antiga Rigatior{ 
de onde sairia o naso Riazor ·se 

recorrer a páxaro nengún , como 
sufixo dunha palabra máis com
.plicada, que faria referéncia, isa 
si , á existéncia dun antigo re
gueiro, hoxe· atuadu, que deita
ba as m~as águas na ~legre praia 1 

· coruñesa . 
Asimesmo, dun Rigatiolo. 

saen os Riazó que polo . país 
hai, asi -como dunha Rigatiolas 
sairia sen problema o Riazoas · 
de Brión, sempre mallando na 
idea-base dos reguéiros con di
versas sufixacións que orixinan 
os devanditos nomes . O 

C.VARÉLA 
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O Banco de Crédito e 
Inversiones, chámase a_gora 
BANCO GALLEGO. 
. · Para estar máis ca nunca, 
xunguido á nosa terra participando 
dos seus proxectos coa nosa xente. 

.:.', .. :': .. 

A liOSA TEDA 
Nº 340 -5 DE MAIO DO 1988 

·BANCO 
- . 

'GALLEGO 

Para construí-lo noso futuro 
canda Galicia. 

Coas súas máis de 150 oficinas 
- que traballan máis preto de todos, 

o noso Banco galega é xa un 
símbol9 de Galicia. 

. .Un banco que leva cento 
corenta anos traballando pola n9sa 
~erra : Aportándolle o noso estilo. 

Para ser nós mesmos. · 
E coma sempre, somos o teu 

banco. · · 

BANCO GALLEGO 
OteuBanco 

@ GRUPO BANCO CENTRAL 
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IDEAS TRES EN RAIA ., 

POR . UNHA HISTÓRIA GALEGA 
DAS MENTALIDADES POPULAR.ES 
CARLOS BARROS 

· ·O xornalista Manuel Rivas perguntá
bame que forao ·que máis ·me cha-

t. mara a atención do estudo dÓ prei
to tabera-Fonseca; dixen, s·en dubidalo: o 
orgullo con que campesiños e artesáns 
testem.uñas rememoraban -a revolta de 
1467, amasando, en · bastantes ·casos, 
unha rexa conciéncia de clase -sempre 
que usemos certamente indicadores non 
máis esixentes que os que aplicaríamos a 
un obreiro de hoxe-; a valoración positi
va (52 .9% favorábeis e 22.5% contrários) 
que facian, !?esenta anos despois, dos fei
tos revolucionários, os seu$ protagonistas 
e/ou espectadores, cando xa eran vellos 

1 /;e . 

· (idade média das testemuñas: 7 4 anos); 
· ou sexa, un sentimentó colectivo de vitória 
. que viñ~ a desmentir, abando, 'o que nos 
contaban sobre a desfeita irmandiña; con
secuencia -hai que dicrlo tod~ de que 
as fontes d.ocumentais , que a historiogra-
fía tradicional empregou para construir a 
teoria de frustración histórica dos ·irmandi
ños (maiorrñente os .nobiliários de Aponte 
e de Gándára): salientaban canto podian 
aquilo que máis ia perxudicar a ímaxe fu- · 
tura dos revoltados de 1467. Quer:se dicer 
que s_omente desde 1864, data da públi
caci,ón do preito Tabera-Fonseca da man -
de Anxel Rodríguez ~onzález, a interpre
tación derrotista da revolta irmandiña en
trou ·en contradición coas fontes históricas 
coñecidas. Agora d~bemos afondar, a 1-

partir do· preito e doutras fóntes novas, no ~ 
coñecimento da história completa dos ir
mandiños, indo ao .E!mcontro do pqnto de 
vista maioritário, campesiño é popular. · 
Como facelo? · 

O descobrimento dunha forte tradición 
popular irmandiña que afecta tan drastica- _ 
mente ao que pensabamos daqueles fei-

- tos, confirmo u me o vieira . metodolóxico 
seguido para investigar· a revoludón de 
1467.: facer das mentalidade colectivas o 
obxecto da indagacTOn. Se estudiamos o 
levantamento só desde as ópticas da his
tória económica ou dunha história p·ura
rnente descriptiva (abordaxes polo demáis 
imprescindíbeis e parcialmente xa feitos), 

exemplo, ex_añiir{ando o proceso mental 
que levou á moitedume á insurre~ción po
pular da primavera de 1467 (nesa data re
mata, praticamente, a parte publicada da 
nasa investigación én A mentalidade xus
ticieira dos irmandiños), concluimos que: 
1) A história política pa rebelión irmandiña 
non pode · esquecer que a xente comun 
daquela tiña unha imaxe do rei inventada, _· 
imaxinária, máis que un reflexo ·verdadeiro 
do real Enrique IV. 2) A história económica 
e social debe ter moi en canta algo que 
non está nos estudos das economias se
ñoriais baixo-medievais: a detracción ile
gal do excedente económico através da 
función malfeitora das fortalezas señoriais, 

. poderíamos achegarnos tanto á verd_ade 
histórica do .acontecido cos imiandiños-? 
Coido que nón. Tanta xente revoltada, en 
tan_ pouco tempo., percorrnndo o reino da 
Galiza botando abai-xo canto castelo, torre 
ou casa-forte habia: precisa, en primeiro 
lugar; o estudo rigoroso e sistemático das 
motivacións que eles dician ter para obras · 
e-cometidos tan afastados das suas' vi'das . 
cotiás. Entón veremos como .o aconteci
mento analisado adquire dimensións no
vas, agachadas baixo os dados obxecti
vos da história événementielle e/ da histó
ria económica: por·algo a história-a tan os 
homes, integrados nos grandes -suxeitos 
colectivos, as clases e :as nacións. Por 

· e como -es.ta sobreexplotación afecta de 
maneira especial aos sectores máis aco
modados do terceiro estado. Logo, unha 
síntese realmente explicatíva, tíña que pór -
en evidéncia. a· resultante da interacción, e 
da mistura, dos factores m'ateriais e men
tais que inc'iden en cadá feito histórico, 
neste caso a revo.lución galega de 1467 .a 

1>0U5 ?ARA O V&NR65, 
JJOU? ~AQA_ ·o ~~~AVO ... 

1469. . 
O proxecto de investigación que es.tau 

realizando, no marco da área medieval do 
Departamento História 11_ da Faculdade de 
Xeografia e História de Santiago, sobre os 
iqnandiño::; e as mentalidades popula_res, 

... 6' T{(ft9_, J/AQA 
O 'DOMINGO ... 

nas portas da ldade Moderna, cómpre 
ubicalo metodoloxicamente como un de
senvolvimento da historiografía sobre a 

. conflitividade social baixo-medieval (Julio 
·v1adeón, Reyna Pat.or ... ) no eido da histó
ria das mentalidades. 

A historiografía marxista sobre conflitos, 
revoltas e revolucións a finais· da ldade 
Média, encomeza co ensaio de F. Engels, 
Las guerras campesinas en Alemania -
Medellín, Editorial La Oveja Negra "(olio!), 

_ 1969-, redactado _ en 1850, "bajo Ja ,vio- · 
lenta impresión de la contrarevolución qué 

.. acababa de tener lugar" (p.7), para que os 
derrotados de 1848 viran que "también el 
puebfo alemán tiene su tradición revolu
cionaria" (p.25) 

A historiografía :-sobretodo, francesa
sobre as. ment.alidades colectivas· nasce 

· tamén coa preocupación de saber das 
"masas de.homes anónimos" (Lucien Feb- · 
Vre, Combats pour l'histoire, Paris, 1965, 
p.208). 

Pasar dunha história económica, políti
ca ou ideolóxica a unha história que, ade
ma!s, abranxa ás meritalida,des populares, 
é ben difícil. Os atranéos .son obxectivos 
e subxectivos. Empecemos · polos segun
.dos: alén da filosofía e das ideoloxias ex
pl ícitas, saberemos valorar a eficácia his-
tórica dunha cultura e mentalidades popu
lares nas· diferentes épocas da história da 
Galiza? O perigo de praticar, se cadra in
coscientemente, unha conceición da his
tória e, no mellar dos casos, aos sedares 
máis ilustrados e letrados, resulta eviden
te. As dificuldades que van máis alá da 
nasa vontade, parten do seguinte: c;:omo 
contrastar obxectivamente unha realidade 
tan subxectiva como a mentalidade colec
tiva? Ternos para nós que é posíbel, mes-

. mo, facer un ha história cuantitativa, tal foi 
o naso obxectivo en A mentalidade xusti
cieira. Outra cüestión lexítinia é: que fon
tes ternos para unha história galega das· . 
mentalidades populares? Haber hainas: a 
conefición prévia é ir na sua procura. Vo
velle, por exemplo, estudou a descristiani
zación e a relixion populares no século 
XVIII en Provence: cuantificando a tipolo
xia dos ex-votos populares. 

A hisfória das · mentalidades colectivas 
pode· clarexar acontecimentos históricos e 
permitirnos apreender as mentalidades 
das clases subalternas, qxudándonos a 
contextualizar os feitos para fuxir de ana
croríísmos e contraproducentes transplan
tesaesde ·as mentalidades de hoxe. Pero 
tamén debe facer viábel -coñecer os tem
pos pasados en todas as suas dimen
sións: · nada humano nos é alleo, dixo 
aquel. Por dicer- un caso: non estaria mal 
inve_stigar como nasceu o amor, o amor 
romántico que praticamos mulleres e ho
mes de hoxe (quen qi :que non?): Georges 
Duby, Mate Mogen Age, de l 'amour et au
tres essais, París, Flammarion, 1988. O 

MAN EL 

lÁ?TI MA QUf¡ C11eGU~- . 
O VWIJ v HAXA 
GU~ nz Á PllA IA ... 

DEFENSA DO' 
DESEMBARCO 

MARGARITA LEDO 

e imadevila, en .Lourenzá. Re
gueira ou Lugar do Carmo, 
Mondoñedo. Terras outas. e 

nor-orientais do Mariscal Pardo de 
Cela. 
· Xusta, Maria Cerva, Uxia. Mulleres 

• atacadas por encapuchados que outro 
mariscal, Enrique Lister, saberia vin
gar. 

É un neno de tres anos. Un neno 
que se mete -desconfiando-- na foto 
de portada de El Progreso mentres a 
sua nai, a ollar de fronte, amosa as fe
ridas do peito. Páxina 13, páxina dqs 
sucesos, no xornal local. Neno que me 
lembra a outro neno, nos anos da gue
rra, en Ribadeo. Neno que viu como 
os fascistas mataban aos seus. Nena 
que desembarcou, tempo despois, 
para facer xustícia na trastenda dun al
macén de zucre, axuste de cantas, so
bre os que sementaron o terror. E 
aquel neno grande, desapareceu de 
npvo polo mar. 

Fascismo que avanza en agresións 
sobre a casa isolada, sobre a xente 
isolada e que só solidariedades colec
tivas poderán atallar. Fascismo que 
avanza na patronal da empresa Alúmi
na-Alum ínio, alugando matóns contrn 
dos traballadores unidos. Fascismo 
occidental -un quince por cento dos 
franceses xa votaron Le Pen-, fascis
mo sob a invocación de Xoana de Arco 
a quen Le Pen decide concelebrar oit-o 
dias áenantes porque Le Pen non ten 
que respeitar calendário ner:igun. 

Calendário arbitral en mitral de Woy
tila, que deu a nota o ano pasado en 
Santiago (de Chile) e que agora trañs
porta a Compostela nunha xornada 
mundial da xuventude, sob a molície 
ahistórica de Monseñor Rouco Varela. 
Tentativa de embarque para facer un 
ano santo do 83, xusto despois do 92, 
cando ninguén terá que discutir se Co
lón ou Xoana de Arco eran de Ponte
vedra. 

Escollan entre tatíto fait divers. Entre 
tanto sobexo de fragmentariedade. Eu 
quédome co desembarco. Porque Rei
mundo Patiño -anos 60- queria de
sembarcar nas Cies para ali soerguer 
a bandeira da idea nacional entrando 
no marxismo. Porque Lois Soto, desde 
México,- pensaba nun desembarco de 
emigrantes en Vigo: queremos traba
llar.na nasa pátria, era a consigna. Por
que Xosé Velo fíxose, ao fin, co "Santa 
María" e ainda que a nao arribou en 
Lisboa -P9rtugal era o único país sen 
a pena de morte para a pirataria maríti
ma- ese desembarco será, cada vez 
máis, memória próxima. E me trae este 
apego ao desembarco. (J 

-VÓLVER AO REGO 

A s asociacións culturais da Gali
za, nun alarde de modéstia, pre-

. parán ccin motivo do próximo 17 
de Maio, a realización de entrevistas cos 
directores dos principais meios informa
tivos solicitando a non tradución das 
notas enviadas en galego, asi como o 
respeito ás entrevistas e declaracións 
realizadas neste idioma. 

Lembran as . asociacións que os 
meios acostuman argumentar que ·o ga
lega non se utili?'.a máis debido á carén
cia de profesionais capacitados. O que 
non sabemos é como sendo tan igno-

~ rantes no coñecimento do idioma son 
tan competentes na tradución. Con este 

. panorama gañaríase en rigor, en tempo 
e en cartos non traducindo. · 

Poden ir xa _lago _ os <lirectores bus
cando algun argumento exc.ulpatório a. 
tono, iso si, coa constitución, estatuto, 
bilinguísmo, direitos dun e outros e tal e 
cual. O 
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