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.OPERACIÓN POLICIAL. CONTRA O EXÉRCITO (;UERRILHEIRO 

INTENTO DE IDENTIFICAR NACIONALISMO 

Mesa redonda 
·cos sindicatos 
do ensino · 
A piques de finalizar o curso o 
conflito do ensino permanece 
de actualidade e ameaza con 
prolongarse ao curso que ven. 
As centrais do sector UCSTE, 
UTEG-INTG, CXTG, CCOO e 
SGTE opinan sobre os temas 
máis conflitivos como son a fol
ga indefinida, a loita contra a 
carreira docente ou a pasivida
de da Consellaria de Educación 
a respeito das competéncias 
que a comunidade galega po
.see nesta matéria. (páx. 1 O 11) 

. . 

CON TERRORISMO 

Obra faraónica 
na beira 
do· Miño 
A política de obras faraónicas, 
de dubidoso gosto e oportuni
dade, par~ce querer ser ensaia
da agora na beira do Miño ao 
pé da cidade de Lugo. A expro-

. priación de perto de 150 mil 
metros cadrados, nun proxecto 
que inclue a construción de pis
tas de até sesenta metros .de 
ancho sobre terreo actualmente 
arborado e prados. 

Várias son xa as denúncias 
formuladas con'tra o proxecto 
por diversos colectivos. (páx. 9) 

·o governo apurou a operación contra o . Exército 
Guerrilh~iro a partir do atentado ao chalé de .. 
Manuel Fraga e o clima social desatado. coa marte · 
de Cláµdio San Martin. Non desmantelado · 
totalmente ainda o grupo armado -seguen sen ser 
localizados os autores do atentado en Perbes-

Cuba oferece 
asisténcia 
·médica 
Todos os galegos poderá1:1 utili
zar os servícios hospitalários e 
docentes do hospital 'do antigo 
Centro Galego da Habana, se
gundo ven ·de anunciar o con
sello científico do Hospital-Fa
culdade Doutor Miguel Enri
quez, antiga casa . de saude A 
Benéfica do centro da Habana. 

Este uso será gratuito, Gomo 
. o do resto dos servícios· asis
. ténciais e ·docentes cubanos. 
(páx. 13) 

AP perde un 
36°/o en 
Cataluña 
AP foi aforza política quemáis 
veu descender o seu eleitorado 
despois das recentes eleicións 
autonómicas celebradas en Ca
taluña. As demais forzas des
cenderon tamén, mafia algunha 
delas aumentase o seu número 
de escanos, talé o caso de Ini
ciativa per Catalunya que perde 
votos, se ternos en conta ~os 
obtidos en comícios anteriores, 
onde as tres forzas da coalición 
concorrian por ·separado. 
(páx. 12) 

a acción 'policial 
Céntrase agora nas 
operaeións contra · 
presuntos 
colaboradores, ao 
ten:ipo que se 

- intenta involucrar, 
· como xa ten · 
acorrido noutras 
ocasións, ao· 
conxunto do 
nacionalismo, nas 

·-accións ·viólentas. 
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S A esquerda o chalé de Fraga semide
uj rruido. Arriba. os governadores civís 
0 de Ourense e A Coruña xunto co xefe 
x superior de policia coordenan as ope
gj racións contra o EGPGC durante o pa
x sado fin de semana. 
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0Qeración {~olicial Contra o Exército Guérriiheiro 
. ,, - . 

Intento de identificar .. ' . . 

nacionalismo con terrorism·o 
' -

·O .governo apurou a operación contra o Exérc_ito Gue_rrilheiro a partir ,do atentado ao chalé de 
Manuel Fraga-e o clima social desatado coa marte de Cláudio San· Martin. · " 

Non desmantelado totalmente ainda o grupo armado - .seguen se·n ser localizados os autores . 
do atentado en Perbes- a acción poli.cial céntrase agora nas operacións contra presuntos 

. ' colaboradores; ªº tempo -:-que .se -intenta involucrar, _como xa ten acorrido 
nou~ras ocasións, ao · conxunto. do nacionalismo, nas accións-violentas . 

. ./ 

A operación policial 
desatada contra o Exército 
Guerrilheiro do Pavo Galega 
Ceive despois de que esta 
organización atentase contra 
a casa de verán de Fraga en 
Perbes, está senda utilizada 
para identificar terrorismo 
con nacionalismo; segundo 
denúncian diversas 

' organizacións deste signo, 
como xa ten ·ocurrido , 
noutras ocas1óns nos que se 
detivo a galegas por accións 
armadas. · 

O Venres 27 de Maio Manuel 
Fragá, , presente na . campaña 
eleitoral catalana, recebia a noti
cia de que parte da "Dorna", que 
así se chama o seu chalé de Per
bes, tora volada por un artefacto 
explosivo de xelamonita equiva
lente a 30 quilos de Goma-2. O 
líder aliancista púxose imediata
mente en contacto co Ministério 
do Interior onde lle deron "unha 
resposta satisfatória", segundo 
manifestaria seguidamente aos , 
xornalistas. 

Apartir destes momentos Ba
rrionuevo puxo en marcha o dis
positivo previsto para desarticu
lar o Exército Guerrilheiro. O pri
meiro paso foi o traslado dun co
mando de Geos á Ribeira Sacra, 
onde xa ti.ñan vixiados a presun
tos integrantes da organización 
armada, pois o seu seguime_nto 
víñase realizando desde había 
meses~ Só era cuestión de agar
dar o momento oportuno · para 
que a "caida" fose o máis nume
rosa posíbel e, a poder ser deter 
aos elementos considerados 
como os tjirixentes. _. 

O medo á oposición aliancista 
en Madrid, sobre todo despois 
da ''acción de Leganés" e dou
tras de parecido calibre dnde o 
Ministério~do Interior quedou mal 
parado e a irrupción outravolta . 
do "desarticulado" Grapo,_ como 
na morte de Claudia San Martín 
en A Coruña; decidiu aos res
ponsábeis da Seguridade do Es
tado a adiantar uhha operación 
longamente preparada desde 
que o E.G. comezou coas suas 
accións públicas. Todos · estes 
meses a policía non fixo outra 
causa que. seguir pistas pa(a in
tentar chegar a 1: erradicación 
completa deste grupo. 

As circunstáncias fixeron que 
se tivesen que adiantar as opera
cions sen lográr sequer deter aos 
integrantes do comando qu.e ·co
locou os explosivos en Perbes, 
segundo afirman fontes policiais, 
que confirman -que os seis pri
meiros detidos estaban vixiados 
desde habia tempo, polo que pa
rece lóxico pensar que non lles 
· n deixar realizar o atentado. 

s _detidos non se lles imputa, 
tanto, esta_ acción. nas acu
ns. 

Implicar a todo o 
nacionalismo 
Desde que foron detidos Antón 
Arias Curto, Xosé Antonio Mata
lobos, Xos.é Sanmartín, Anton.io 
García Matos, Susana López -
Po9a e Miguel Anxo Campuzano, 

ALFONSO EYRÉ-XAN CARBALLA 

e á ·noticia saiu · á luz pública, en 
meios nacionalistas temiase que 
a operación "fose aproveitada 

• para desprestixiar ao nacionalis
.mo en xeral, querando implicaln 
na sua totalidade con accións te
rroristas; temor que xa tora mani
festado por alguns dos seus líde-

- -

res cando comezaron as primei
ras accións do EGPCG. 

Asi, coas primeiras deten
cións, comezou a resaltars~ por 
diversos meios de comunica
ción, ( con máis intensidade can
to máis achegados ao PSO), a 
pertenencia de Miguel Campuza-

no a INTG ou ao PCLN, ao tem
po que facian fincapé nas cone
xións exteriores deste grupo ar
mado, ben fose cunhas Forzas 
Populares 25 de Abril , totalmente 
desbaratadas en Portugal ou con 
ETA. 

A INTG deixaba claro desde un 
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pri~eiro momento que, por máis 
que fose perfeitamente lóxico 
que. calquer. nacionalista estivese 
afiliado a esta central, a SlJa pre
sunta pertenén9ia ao E.G. debe
ria entenderse sempre como 
algo personal, pois que a centq:il 
rexeitaba públicamente, como 
así o aprobara no seu congreso 
o método da loita armada. 

Tamén o PCLN afirmaba nun
ha roda de prensa que no seo 
deste partido non existe a· doble 
militáncia, ao tempo que denun
ciaba o intento de presentalos 
como brazo politico do-EGPGG, 
procurando que realizasen unha 
condena explícita deste método 
de loita. · 

Rexeitamento que o· BNG fa- , 
cia, máis unha vez1 por ser "poli
ticamente inadecüado, un salto' 
no .vacio que pode danar a todo 
o nacionalismo" calificando ta
mén de" jrresponsábeis" aos que 
propician a loita armada como 
saida na actual coxuntura. para 
Galiza. 

Estas afirmacións oficiais e a· 
· postura da maioria dos meios de 

comunicación contrasta coa ma
neira de enfocar as notícias can
do os detidos son membros dos 
Grapo, ou doutr.os grupos no pa
sado, cuxos activistas estaban 
na sua maioria afiliados a Comi
sións Obreiras. 

Este intento de desprestixiar 
ás organizació:is nacionalistas, 
inventándose até militáncias ine
xistentes, ten pouco a ver coas 
declaracións realizadas por di
versas persoas, de signo político 
totalmente contrário, onde gaban 
o sentido cívico dos detidos, 
como fai o alcalde de Montarte, 
f?qlP~tino Torres, con Antón 
Arias Curto, a quen considera 
unha persoa de comportamento 
exemplar no seu paso polo axun
tamento como tenente de alcal
de de Unidade Galega. 

O trato aos detidos 

Pola sua banda o PSG-EG esixiu 
unha explicación "clara e convin
cente" do Governo Civil de Ou
rense sobre as circunstáncias 
que motivaron as lesións de 
Arias Curto, e a sua caida desde 
o piso segundo da comisaria de 
Policia de Ourense. Considera o 
PSG-EG que "valores de convi
véncia na sociedade deben ser 
defendidos sempre e en todo 
caso, tanto como via para a con
secución de calquera obxectivo 
político, como para garantir o 
respeito aos direitos e integrida
de de todas as persoas, inclui
dos os detidos de toda condi-
ción", facendo un chamamento 
ao Governador Civil e ao Delega
do do Governo "para que aclaren 
sen equívocos as lesións sufri
das polos presuntos militantes 
do E.G.".Comunicado feito públi
co xa antes de que os seis pri
meiros detidos declarasen diante 
do xuiz ser obxecto de maos tra
tos, sobre todo cando os detive
ron, estando várias horas polo 
monte e sofrendo ameazas coa 
pistola "porque ninguén sabe 
que estades aquí e ninguén vai 
saber que morréstedes", asi 
como · a colocación dur:iha sog~ 
ao pescozo. Antón Arias tamén 

. denunciou golpes en diversas 
partes sensibeis do carpo así 
como na cabeza. Igualmente de
clararon que sofreran ameazas 
na comisária. · 

Antón Arias manifestou tamén 
que non lembra o . que ocorreu 
cando cae pala fiestra, qµe só 
sabe que estaba sometido a pre
sións e que logo despertou n'Un
ha cama. Se ben parece desear .. 
.tarse totalmente que a de Antón 
Arias fose ur:iha caida·provocada, 
como ocorreu con Grimau, Rua
no e outros · detidos no franquis.:.. 
mo, o certo .e que a poiicia é res- . 
"ponáí;lbel da custódia dos deti..: 
dos. Non se entende así que An
tón . b.rias, agriJloado,. lograse sal-

,/ . 

M. CAMPUZANO 
NEGOU A SUA 
PERTEN É~N~C-.IA~AO-:::---
E. G. P :G.C. SUSf\NA 
LOPES ADMITIU TER 
PARTICIPADO NA . 
COLOCACIÓN DE 
EXPLOSIVOS E OS 
DEMAIS NEGARON A 
SUA IMPLICACIÓN EN 
CALQUER ACCIÓ~ 
VIOLENTA, EN 
DECLARACIÓ.~N:-=S----

ANTE O XUIZ 
tar por unha fiestra dunha comi=
saria moderna, con vidros de 
seis milímetros, cando era custo
diado por dous policias. Haberia 
que perguntarse tamén qué foi o 
que lle fixo saltar desde un se-, 
gundo piso · donde debia saber . 
que non tiña posibliidade algun
ha de fuxir. Unha explicación se
ria a de termáis medo aos inte
rrogatórios que a quedar grave
mente doente como quedou; 
Esas reacións desesperadas su
cédense sobre todo en presos 
que xa pasaron algunha vez po
las comisarias, tal é o caso de 
Arias. 
Sacudir a manta 
Os interrogados no xulgado de 
Ourense, que Jeva as dilixéncias 
en colaboración co Central (de 
quen recebeu a indicación · de . 
que non fose pasto nengun deti
do en libertada), só recoñeceron 
a sua militáncia no Exército Gue
rrilleiro, agás Miguel Campuzano 
que negou esta implicaqión, . asi 
como Susana Lópes que, des
pois de n~gar todo na comissria, 
recoñoceu no xulgado a perte-

. néncía ao grupo armado porque 
"Galiza ten direito a ser libre 
conio Portugal" e polo "seu amor 
ao pavo galega'', negando a sua 
pertenénda ás extintas Forzas 
Populares 25 de Abril. Declarou 
tamén que ela fabricaba as bom
bas na sua casa de Caminha e 
lago as transportaba á outra bei
ra do ria, entregando seis en Ou
rense e colocando ela ·un · arte
facto no Banco de Fomento vi
gués;' cando se produciron as 
sete exploxións coas que saia 
publicamente á luz o E.G. 

Sobre os outros encausados a 
policia sinala que formaban parte 
do grupo de apoio, ou que esta-. 
ban relacionados co EGPGC, 
pero que non eran persoas ope
rativas. 

Ainda . que as detencións non 
acabaron, todo paree~ indicar, 
mesmo pala non detención dos 
autore.3 do atentado de Perbes, 
que a sua estrutura non quedou. 
-totalmente desmantelada, o que 

, está a facer agora a policia e 
"abanear a manta", detendo a 
naciónalistas que o . único ·que 
poden ter co E.G. é uriha rela
ción persoal con algun dos· 
membros do EG. Esta foi a tóni
ca seguida no 1980 , cando que
daron en libertadé a case totali
dade dos detidos e, aos demáis: 

·non se lles pudo probar nengun
ha acción. De momento os seis 
primeiros detidós non so!l acu
sados .de accións concretas, se..: 
nón de delitos comuns e do deli
to de terrorismo. O tempo acla
rará, · como no 1980 accións e in
tencións. O 

SEGUNDO A 
Pouc;1A, NENGUN 
DOS DETIDOS 
PARTICIPOU NA 

-VOADURA DA · 
"DORNA;,' DE FRAGA 

NunleroSas iricógnitas· 'rodear:- a morte. 
. de Cláudio ·San Martirl · 1 

Na tarde do dia 27 de Maio c~ía -
abatido por tres tiros, no mes
mo corredor da sua casa coru-

. ñesa,-·o empresário Claudia San 
Martín, sobresaltando a uriha 
opinión pública galega que xa 
coñeda a exf:?losión · dun poten-" 
te artefacto ,explo_sivo na cas~ 
de Fraga. A hora· de pechar 
esta edición ainda existen nu
merosas incógnitas sen despe
xar sobre a autoria do atentado, 
ainda que a policia aposta ago
ra firmemente polos Grapo. 

· Descartaban estas versións 
aos GrapQ porque levaban moi
to. tempo sen ~ar sinais de vidé! 

.. e, segundo o Gg.v~rno, estaban 

· _ Tres xóvenes irromperori ás do este se apresentou na porta 
tres da tarde do Venres ·27 ·de alarmado polos berros da sua 
Maio na casa de· Cláudio San - muller. Dias despois · apareceu 
Martín.bespois de anunciar outra versión na que se afirma
desde o portal que ian entregar '. ba que o que intentaban era se-: 
un ramo de flores, chamaron á '.cuestrar ao ex-presidente da 
porta, disparando sobre ·o co- Caixa Galicia. Como este se 
ñecido industrial que-, ademais ne'gara e, se fixesé forte •. mata-
de ser ex-presidente da Cai~a rfano. · . 
Galicia, presidia tar:nén Super- Esta acción atribúeselle . ao 
. co, asi como a reae de sup~r- Grapo, ponqo CO!'TIO element~s 
·mercados Clauc;Jio, entre outros a ter en confa o que xa fara 
pastos directivos como o de vi- ameaza.do nalgunha ocasión 
cepresidente da Cámara de • por negarse a pagar o "impos
.Comercio ou conselleiro de IFA. to" que ~le pedia esta orgarnza-

Nen o desenrolo dos feitos, ción. 
nen os móveis parecen estar ' Esta versión é a que parece 
ainda claros, cun Governo Qivil ter agora máis crédito para .as 
que, . desde un primeiro mo- forzas . policiais que levan a 
mento, se negou a facilitar in- cabo as pesquisas. en bairros · 
formáclón algunha, chegando a coruñeses, ensin.ando a foto 
ordenarlles aos xornalistas que dun dos ·presuntos membros 
o que tiñan que facer era ir ao in~grantes do coman?º· 
funeral. O ·, 

Froito desta desinformaeión utras versions 
com·ezaron a correr os bulos Pero outras versións circulaban 
pola cidade herculina;que.cada tamén pala cidade, atr:ibuíndo-
dia se van diversificando, sen lle o-atentado a mercenários a 

· · sab.erse .ainda cales son as yer- soldo. Para -uns o móvil eran · 
sións certas. motiva.s personafs, axuste de 

- _ Faláb-ase 'así, pri.rn.eiramente, · cantas, e até habia queh apos
de que os tres xóvenes, un taba que podía ser obra _.d~ 
home e duas mulleres, lle- dis- multinacionais do sector ali- · 
pararon ao empresário segun- mentário. 

completamente _ desarticulados. 
Por outra banda; :-i;i . maneira de 
realizar o atentado non é a ha
bitual deste grupo, que adoita 
a actuar en plena rua e sen 
moito seguimento das vítimas. 
O que na madrugada fose · de
rrubado o Ghalet de Fraga, seria 

. unha .circunstancia.que deberia 
botar para atrás aqs compo
nentes de calquer grupo arma- . 
do, tanto polos controles _a rea
lizar, como por_ non "pisar" a 
acción anterior. 1 

O Ministério do Interior pare
c'ia que, nun prlmeiro momento, 
tamén era reácio a aceitar que 
fosan os· Grupos Revoluciona
rios Armados Primeiro de Outu
bro os autores da acción, non 
desprazándose , a A - Coruña 
nengún alto cargo deste depar-.
tameríto para participar nos fu
nerais. A sua posición pudo de
berse á persisténcia · en non 
aceitar a resurreción dos Gra
po, unha reaparición tan tan 
sorpresiva sempre, que · h~i 

· moito tempo diversas voces, 
mesmar'nente antigos militan
tes, afirman que os Grapo es
tán manexados polos seryícios 
secretos. Póderia serr que os 
dados que posuen non apoien 
a tese de ~eren- os Grapo os 
autores. · 

De momento o atentado ain
da non ·fÜi rei\,'iridicado, nen o 
Governo civil explicitou algunha 
·outra hipótese, por máis que, e· 
precisamente por iso, exi$tise 
un forte malestar entre a po
voación coruñe~sa. O 

• AP iotenta aproveitar: eleitoralmente . ' ~ ' ,. . . 

o derribo da casa de ·. Fraga 
Na mañanciña do venres 27 de 
Maio un artefacto de·struia parte 
da residéncia de verán que .Ma-
nuel Fraga ten en Perbes, .en 

·acción presumibelmente reali
zada p91o Exército Guerrilheiro 
do Pavo Galega Ceive.As mos:
tras de solidariedade dos corre
lixionários do líder aliancista ta
ran numerosas, mentres a 
maioria dos partidos $e laiaban · 

. de que a acción ia ser aprovei
tada eleitoralmente por . Fraga 
ao tempo de que condenaban 
-0 atentado. 

"Eu non podo entrar? Mire. 
que traballo na Xunta, meteume 
ali Don Manoul", perguntaba in
sistente unha señora moi enco
petada que pretendía, como 
fose, "ver o que lle.fixeron a e~e 
gran ·home ao que ninguén é 
capaz de odiar". Porque Perbes 
convert~use desde a · mesma ' líderes ·como ·Ramay Beccaria 
hora en que os meios de comu- , afirmaron· que o suceso ia be
nicación deron a notícia do de- nef\ciar-a-campaña eleitoral que 
rribo do chalé de Manuel Fraga xa prncipiou d candidato a Xun-

- nun lugar de . peregrinaxe de ta polos populares. Houbo 
aliancistas e incondicionªis do quen. tamén _comezou a abrir 
líder da direita. Coches e máis unha campaña de subscrición 
coches Chf?gaban desde todos popUÍéir para pagar a reconstru
OS pontos da Galiza, aumentan-·· ción de parte do chalé (afecta
do ·a afluéncia coa chegada do. do só nunha pequena parte das 
dono da casa. Botellas de viña · dependéndas, ainda que si"na . 
'e ágÚardente, asi como outros totalidade da estrutura do edifí
agasallos, eran levados polos cio principal. Manuel Fraga r:ion · 
pelengríns para mitigar a dar do acedeu a estas intencións, afir
político que, ·coma sempre, mando ·· que xa se arregrar~a 

· mostrábase· impasíbel e autori- · ·como pu dese · para voltar a le-. 
tário negándose· a que o foto- vantar . a parte derrubada. p 
gratasen coas botellas· de viña. que ninguén lle poderá restabe

Desde un primeiro momento, .. lecer son os obxectos destruí- -

dos, entre eles múltiples trofeos 
de caza e páxaros disecados. 

Medo á sua utilización 
eleitoral 
A maior parte dos partidos 
apresuráronse a condenar esta 
acción e a. mostrar publicamen-

. te a solidariedade con ·Manuel 
Frag~, ainda que primeiramente· 
non de forma pública '3 , logo, 
alguns, .. contundent~mente, 
como X. Luís Barreiro, eónde
naran o intento de AP de bene
ficiarse deste suGeso J.provei
tán'doo eleitoralmente, · coinci-

. dindo a maior.ia ~ri que a acción 
ia.Servir. aos intereses de Alian
za Popular. D 
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Fernando Martínez Ran
dulf~. -Compr-e distinguir o que 
é a violéncia do uso· das armas 

_contra dun réxime, e a violéncia do 
próprio sistema. Un esfado é esta
·do porque é coercitivo e yiolento. 
Existe a violéncia de estado. O uso 
das armas contra un· sistema. é oµ
tra cousa, pero a 'orixe do uso étas. 
armas está no próprio sistema, 
igual que a orixe da violéncia._ Hai 
persoas que non admiten o siste
ma democrático como tal e isto lé
vaos á loita armada ou ás armas. 
Que repercusión poden ter estes 
feitos na Galiza? En x'eral, a quen 
pode beneficiar isto é as forzas de 

· direitas, a non.ser que·os poderes 
públicos actúen con tal precisiór-i 
democrática que · transmitan á ci-: 
dadanía a sensación que non pre
cisa desou~ro tipo de poder desca
labrado, omnímodo, arbitrário e 
contra da leí. En primeiro lugar, o 

· estado- non pode sair nunca da le
galidade. o -poder que utiliza recur
sos extra-legais, suscita ainda 
maior contéstación armada; é sabi
do que a tortura en lugar de xerar 

. acatamento enxendra inimigos do ·· 

sistema democrático. - Compre, 
polo tanto, tomalo con seriedade, 

· desde o ponto ,de vista cívico e 
con tranquilidad-e desde o· pod~r, 
aoque-ternos que esixirlle eficáda 
controlada. Para tratar aos· oposi-- · 

'_tores ao sístema democrático, hai 
que utilizar os recursos do próprio 
·sistema. Hai q1:1e tomélr o talante
da legalidad~. 

Deve evitarse . a espiral repre
sió'n-reacción. O poder non debe 

· presentar con triunfalismo fanático 
os golpes contra os inirriigos doré
xime d_emocrático, se non qúer que 
estes consideren as accións de re
presália como éxitos tamén. Trans
mitindo con triunfalismo, amedrén
tase 'e polo tanto é máis fácil con
trolar. Con este sentido fanático, a 
própria propaganda convértese 
nun instrumento de domínio inxus- -
tificaqo. Hai que informar, pero sen 
paixón. 

Seria inxenuo qúe un governante 
crera, que a vio!éncia non se vai 
producir: a réalidade social ·é vio
lenta no traballo, !=ln todo. Un esta
do vengativo é infantil e violentó . 

' --

Un estado maduro, controlará e 
sancionará feitos de loita armada 

coa-mesma tranquilidade coa que 
controla e sanciona delitos fiscais. 

O PC~N _- riega· calquer vi_nculacióri 
O Partido Comunista de Libe
ración nacional (PCLN) · denun
ciou o intento de involucrar di- -
:ectamente ao E.G. con este 
partido, pre_tendendo apresen
talo comó o seu brazo militar. 
O seu Seicretário Xeral ,--Maria
no Abalo; en declaracións reali
zadas a A NOSA TERRA, anun
ciu a posibilidade-- de int~rpor 
accións legais contra alguns 
meios por este motivo, aó tem
po que afirmaba a presunción 
da non relación de militantes 
do seu partido co E.G., e que, 
de existir, "só se poderian in
terpretar como actuacións par
ticulares de militantes, pois na 
nosa .organización non se con-
templa a doble militáncia, polo 
que -non se pode involucrar ao 

monmento a Franco en Ferro1-, 
senda logo -posto en liberdade 
13 sobreseen.do o sumário · o 
xuiz.". . · 

O PCLN é un partido legali
zado que-- "se move no marcQ 
político vixente, onde ·está a 
plantexa( a loita, independen-

_. A INTG -lamenta que os meios 
de comunicación intenten 
ímplicar .á central 

PCLN." ' 
Segundo Mariano Abalo este 

intento de involucración á sua 
organización "xa non é a pri
meira vez qu_e acorre, como 
cando foi detido Xesus Paz,, 
·acusado de atentár contra o 

- temente de que non renunGie
mos aos nosos obxectivós pro-
gramáticos". -

Sospeitan da "actuación, de 
novo,' da man suxa do Ministe
rio do Interior", referíndose, eñ 
~specia~, ao atentado de A Co
ruña, "onde se precipitaron . 
unha série de con-denas cando 

-agora xa se fala de axustes de 
cantas·". - . 

Para Mariano Abaló existe 
unha dobre manobra;" por 
unha part~ 9olgarlle o sambeni
to de terrorista a todo aqµel 
que non condena explícitamen
te as accións e por outra crear 

· un· estado de confusión polltica 
e de represión contra" o nacio
nalismo popular". ~ - O 

NOVELA/NARRATIVA 
Catró novelas sentimentais, 
de Ramiro Fonte -
, O ~terio do-barco perdido, 

. . de Carlos G. Reigosa 
O tempo dun salaio, 
de Anne Pbil-ipe 
(Traducción de Xosé Manuel Beiras) 

CLÁSICOS GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóvoa/ 
(Edición de Valentíl) Arjas 
_prólogo de_X.L Méndez.Ferrín) 

PoESÍA 
Pasa -un segredo, 
de Ramiro Fonfe-

TEATRO 
Os libros .do Ceniro 
Dramático _ -

- Oalego 
· Xogos de d~mas, 

de Anxo R. Ballesteros. 

A lntersindi.cal Nacional dos 
Traballadóres Galego~ lamenta 
que os tneios-de comunicación 

-queiran implicar á central sindi
cal co Exé_rcito. Guerrilheiro do ~ 
Povó Galegó Ceive, pois, se
gun~fo o seu Secretário Xeral, 
Manuel Mera, ~'de ser Gertas as 
acusacións, ainda que confia
mos en que tanto Miguel Cam
puzano como outros detidos · 
non teñan nadá a ver co E.G., 
·seria unha . atitude individua~, 
que téria-sempre a vér coa sua 
militancia poi ítica pero non coa 
sua filiación sindical, pois é 
perfeitamente léxico que cal-· 
quer nacionalista estexa na 
INTG". 

Afirma tamén Manuel Mera 
que se desprende "a intención -
de querer danar ás forzas orga-

. _nizadas do nacionalismo". 

Colección XABARÍN 
O gran-Meaulnes; 
de Alain-Foumier -

. (Traducción de Camino Noia) 

Serie MITOLOXÍAS 
Reís, deiises .e espíritos da 
mitoloxía africaná, 
de Jan Knappert 
(Traducción de M. Monteagudo 
e Gudrun Pestke} 

XERAIS UNIVERSITARIA 
A méntalidade xusticieira 
dos irmandiños. 
de Carlo_s Barros 
Galicia na IP República 
e baixo o franquismo, 
de Bernardo Mái~ · 

- " 
GUÍAS 
Galicia Enteira 11 
O Ribeiro- Térra de Trives, Váldeorras 
e O Bolo, 
de Xosé Luis Laredo Verdejo 

EDIC1ÓNS XERAIS DE G~ICJA 

A INTG, que conta con máis 
de 25 mil afiliados, definiuse no 
seu último congreso, con clari
dade, segundo o seu Secretá
rio Xeral, por "unha política de 
loita de masas, que nen avalia, 
nen vai servir · de cobertura a 
unha praxis como a defendida 
polo "Exercito Guerrjlheiro". 

Manuel Mer:a afirmou tamén 
que "dentro da INTG non irnos 
cumprir o papel de policía, por
que non pretendemos nen de
bemos facelo, pero o que seria 
lamentábel é que persoas que 
militan no E.G., intenten -identi
fjcar ambas militáncias, pondo 
en perigo, deste xeito, a forta
leza do sindicalismo naciona
lista, e até seria unha grave 
contradicción co que din de
fender". O 

Xosé Luis Barreiro Ri
vas. o recurso á violéncia non 
admite riengunha interpretación en 
clave política, de xeito que os luc
tuosos feítos acontecidos ria Gali
za nos últimos dias non merecen 
rnáis calificación que a repulsa e a 
condena. Ninguén pode ver no te
rrorismo un método deleita políti
ca, e quen asi o faga ten que saber 
que colle un camiño que vai contra 
a con.vivéncia democrática· en li
bertada e contra os direitos da per
soa. 

Afortúnadamente, a propria 
reacción da sociedade galega tras 
dos _ acontecimentos destes dias 
reafírmame na certeza de que 
quen emprega a violéncia no noso 
país está illado e sen mnáis saida 
que depoñer a sua actitude. O 
mantimento da normalidade, a 
condena firme e a tranquil idade 
que amosou nestas datas o povo 
galega constituen a mellor garantia 
de que o terorismo non ten cabida 
nesta terra. O 

Bautista Álvarez. Cando a 
situación económica e social dun 
país se deteriora, cando os efeitos 
da opresión se agudizan, están 
sentadas as bases que poden xe
rar saidas individuattstas de carác
ter aventureiro e mesiánico. A teor 
das notícias suministradas pola 
prensa, non cabe dúbida de que 
hai moito de aventura romántica 
nun "exército" no que existen máis 
xenerais que soldados, con cuar
teis que parecen emular as bucóli
cas paisaxes cos que a pantalla 
adomou as tazañas de Robin. A 
miña maneira de ver seria inade
cuado entrar no plano ideolóxico e 
político para descalificar compor
tamentos que teñen mái~ seme
llanza con brincadeiras infantís que 
coa insurreción revolucionária, 

.mesmo que algunhas veces estas 
diversións podan ter consecuén
cias imprevisíbeis. Un bon azoute 
é o mellar correctivo para as dia
bluras do rapaz. 

Partindo deste enfoque, as impli
cacións que para o futuro político 
do noso país poda ter a aparición 
dun intento de loita armada na Ga
liza son practicamente nulas. Non 
faltará quen pretende identificar 
tendenciosamente uns métodos de 
actuación co movimento no que os 
seus autores procuran a sua lexiti
midade. En todo caso, esta· simpli
ficación só serviria de argumento 
banal para quen está alonxado do 
nacionalismo por razóns ideolóxi
cas, e nunca será motivo de aban
dono para aqueles que están dis
postos a apoiar a liberación nacio
nal desde a lenta, heroica e dificil 
loita política diária. Experiéncias 
anteriores veñen· corroborar esta 
impresión. O 

Pablo Gónzález Mariñas 
Galiza non é unha país violento. O 
noso pavo ama o diálogo e rexeita 
as atitudes violentas. Desde o PNG 
eremos na lo ita poi ítica pero s,em
pre referida ao trabaUo nas institu
cións e nos movii-nentos sociais. 
No actual marco xurídico-político a 
violéncia é . inxustificábel e consti
tue unha aberración ética e un ata
que frontal contra a cor:ivivénéia do 

'. povo galego. Atitudes de . salto 
cualitativo como ado asasinato de , 
Cláudio San Martín amasan clara
mente o xorne de vúlgares asasi
nos dos autores e a prática imposi
bilidade destes indivíduos para a 
convivencia democrática neste 
país.' 

En carit<? ás posíbeis implica'" 
. cións políticas. na Galiza,' coido que 
isto non aGadará nunca a receptivi
dm;:ie de povo galega. 

Ninguén, agás os que excluen o 
actual réxime de diálqgo e .liberda
des, van apoiar calquera xeito de 
loita armada. 

O único resultado da violéncia 
será o deterioro da cohvivéncia de
mocrática, a destrución, o· terror e 
o sangue. Será un balanza para.se 
sentir ledos, mentres a gran -maio
ria do noso povo quer convivir en · 
paz, en_toleráncia e en diálogo. o 

I 

j 
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Sánchez . . 

Presedo-
comeza · 
a caza ·de 
bruxas 
no PSOE 

Antolin Sánchez Presedo, re
eleito Secretário Xeral do PSOE 
no recente congreso de A T oxa, 
comezou o que poderíamos de
nominar "caza de bruxas" dentro 
do seu partido, tentando de 
arrincoar a aqueles militantes 
que non lle son incondicionais. 

Dentro desta manobra intenta 
que sexan relevados dos seus 
pastos da Administración auto
nómica aquelas persoas que 
apoiaron a Ceferino Diaz ou que 
se poden considerar adeptos ás
suas teses; ao tempo que abriga· 
a González Laxe a definirse en 
contra do sector federalista. 

Xunto con funcionárias do gru
po parlamentário intenta que o 
Presidente cese ao seu asesor 
Fernando Martínez, contra quen 
baraBan algun que outro dossier 
que chegou ás mans dos meios 
de comunicación. Outro dos ase
sores presidenciais, De la Peña, 
tamén está pendente da decisión 
de González Laxe, asi como ou
tras persoas responsábeis de 
distintas delegacións das conse
llarias. 

En meios proximos á Presi
déncia da Xunta tense a sensa
ción de que Antolin Sanchez Pre
sedo, molesto polo gran apoio 
acadado por G. Laxe, intenta fa
cerse co control total do partido, 
ao tempo que enemista a este 
cos seus posíbeis apoios no 
sector federalista. Algunhas fon
tes acúsano, veladamente, ao 
Secretário Xeral, de ter tanta pre
sa por acadar 'O poder, que sem
pre está ameazando .con desfa
cer o pacto tripartito, tendo ta
mén a sensación de que "vai fa- · 
cer· todo o posíbel porque o · 
PSOE non gañe as próximas 
eleicións;todo en aras do seu po
der". 

Vários parlamentários do 
PSO~ mostraron. non só--a repul
sa pala liña que Antolín esta a 
impar no partido, senó11 tamén 
por decisións parlamentárias 
consideradas impróprias e que 
levaron xa a algt,.1n~ abandonos 
dos escanos, cando non a. un ha 
abstención pactada· para non 
amosar claramente a división, tal 
como ocprr~u coa proposición 
do uso do galega nas corpora-
cións locais. O \ 

A.E. 

·, 

, O PNG .mostrará_. 
. ' . . . . 

aS suas adquisicións no Congreso· 
O Partido Nacionalist,? Galega 
mostrará no congreso a cele
brar o proximo fin de semana, 
as · novas fichaxes do partido 
entre as que se encontran. 
membros do CDS de Ourense 
e Sul de Pontevedra e outros 
novos militantes procedentes 
de CG, sobretodo da província 
de Ourense. Entre estes novas 
mémbros hai máis de- 30 con
celleiros. No congreso debera-_ 
se definir tamén a liña política 
e a ideoloxia do partido. 

Tanto nunha cómo noutra as 
teses oficiais (social-democr.á
cia tinxida de liberalism<? pm-

gresista, e nacionalismo ·ten
dente á auto-determinación 
ainda que no'n ~xplicitado o 
termo) parecen contar cunha 
ampla maioria, ainda que non 
se descarta unha éerta oposi
ción tanto _por persoas afins a , . 
Córdeiro e Mella, como p9de
.rian ser Elvira Fernández, Cé.:. 
sar López Freire, ou David Ló-· 
pez que, posibelmente, · pode
rian quedar fóra da nova exe
cutiva, ·na que entrarían Teresa 
Casar, Avelino Lbxo, '. Fernán
dez de Ana Magan, Xaime Vila 
ou López-Ron; como pór 
aqueles que poderian plante
xar t~ses que propiciaran. un 

"' 

entendimento con Coalición 
Galega, ainda que estas últi
mas parecen ter pouco. predi
camento no partido, sqbf~todo · 
quizá porque poucos serán os 
que se atrevan a defendelas, a 
non ser que vexan unhas cer--

" tas posibili~ades. 

A este congres0 están invi
- tados un total de . oito ·grupos 
políticos .europeus, pertencen
tes á Alianza Libre ·Europea, 

· éntre os que se encontran os 
dirixentes Hernian Verheirs
traet~n e ·sart Sates, asi como . 
Carlos Gar'aikoétchea e Joan 
Hortalá. · · D 

Concentración en · Nigrán en 
desagrávio a Castelao·. ·Avelino 
Pausa Antelo, Carlos Casares, Xesus Alonso Moñ
tero, Alonso Fontán e Mª Xosé Queizán, foron· al
gunhas das persoas presentes o pasado sábado 

28 . de Maio en Nigrán nur:i acto e.n desagrávio a 
Castelao. Lembremos a iniciativa do alcalde da vila 
de mudar o nome dunha rua dedicada ao político 
nacionalista polo nome dun anterior alcalde do 
franquismo. 

TRIBUNA 

O GALEGO NA_ADMINISTRACIÓN LOCA~: 
DUAS GALIZAS? 

CAMILO.NOGUEIRA 

O próximo martes o Parlamento de Galiza tratará 
un asunto crucial para a normalización do uso do 
galega. Debátese a- Proposición de Lei sc;>bre a 
obrigatoriedade da língua galega no corazon po
lítico-administrativo de topas as entidades locais, 
Concelios e Deputacións hoxe, comarcas mañán. 

Ante o debate final desta Lei enfrentan-se duas 
posturas que, no fondo, revelan concepcións dis
tintas do proceso de normalización do uso ·do ga-

da aprobación da Lei que declara como norma o 
uso do. galega na Adminislración local; con inde
pe·ndéncia do uso voluntário (ademais do galega, 
nunca alternativa ao galega) da outra língua ofi
cial; basamo-nos na crenza de que o proceso 
normalizador debe afectar ao conxunto da nosa 
sociedade, logrando para o galega, progresiva
mente, o primeiro · plano que lle corresponde 
como língua própria e,nacional: 

leg~~terminadas posturas minoritárias .que condi- . .,..~'SE EXISTE ALGUNHA 
cionan a acción do Governo, ainda non sendo , · 
asumidas pola totalidade dos seus compoñentes, CUE$TION NA QUE SEXA 
basean a sua acción política na idea da existél"!- PRE:CISO. O CONSENSO 
cia e da necesidade da consolidación .de duas , , __ _ 
galizas, a Galiza do' galega e a do castelán, como NACIONAL, ESA' E A DA UNGUA 
povóacic?n.s enfrentadas. GALEGA' 

Esta idea, destinada á criación na Galiza de 
dous gúetos ·lingüísticos diferenciados, resulta Só uriha moi pequena parte ·da ·sociedade gale-· 
inadmisíbel. A presenza do galega do castelán ga se opón activamente á dignificación da nosa 
non está determinada xeograficamente, non ex·is- vida social · e cultural através da língua própria, 
tindo estritamente, polo tanto Concellos caste- espazo de liberdade e progreso. A imensa maio
lán-talantes, senón comportamentos diglósicos ria quer positivamente ou aceita que o galega re
segundo as distintas actividades familiares, so- cupere ·pacificamente o seu lugar como primeira 
ciais, políticas, culturais e económicas,. o que língua de Galiza. · . 
afecta e implica a.o conxunto da sociedade gale- · Asi ocurrirá, sen dúbida, coas Corporacións 
ga, sen escepcións. Situar o probiema de norma- ·Locais se esta Lei trascendental é aprobada, a 
lización en termes xeográficos, tanto mais se s~ poder ser por unanimidade. 
pretende consolidar unha división lingüística de Se existe algunha cuestión. na que sexa-preciso 
Galiza, é' un abs,u~d~ sen sentido. · o consenso ·nacional, esa é a língua galega. Se 

O proceso de normalización do galega debe existe algo a repudiar cor:i todas as forzas é o 
abranxer, pois, a toda a nosa sociedade. 'Calque- intento minoritário presente hoxe 11a vida política · 
ra outra perspectiva política implicaría a criación galega, de criación de guetos lingüísticos enfren-
artificial de duas Galizas lingüísticamente.entren- . tados co obxecto de recluir ao_,galego a un papel 
tadas coµsa esta que só lle pode p_asar pola ca- de. relíquia cultural. Esperamo~ que no Parlamen-. 
beza a ·xente carente de sentido común. to predomine o sentido comun e a responsabili-

Pola contra, os qwe defendemos a necesidade · dade. · O 

• En def.ensa do galego é 
o título dun escrito con once 
pontos que está a ·distribuir a 
Mesa Po/a Normalización Un..: 
güística, no que se formulan pro- · 
postas . p~ácticas para a utiliza
ción do idioma en todas as cir-

. · cunstáncias ·éo . propós~to de ex
tender o número de talantes. Al-

. gunhas destas propostas son as 
de · talar en galega con todos 
aqueles que o comprenqan e .en 
particular, coa família, os amigos 
e os coñecidos; ainda que ton 
anterioridadé non se lles talase 
.nesta.língua; ter respeito cosque 
se expresen noutra língua, coa 
esixéncia recíproca de· respeitar 
a que un tala; se dirixj.r a todos 
el'.l Galega e seguir a fala·r .nesta 
língua ainda que a resposta se . 
dé noutro idionía. 

Outros cónsellos deste docu
mento son os de loitar contra a 
inxustícia fomentada durante a 
Dictadura, tendo canta de que 
toda represión dunha íingua é un 
acto de barbarie. Tamén advirte 
que o respeito do· Galego non 
debe· servir en ningún . caso de 
escusa para non usalo xa que 
non debe sentirse vergoña ·dos 
defectos da pronúncia ou da es
crita. O documento dá Mesain-

. clu~ as consiñas Toda persoa 
que defenda a sua própria língua 
sen agredir a ninguén ten a razón 
da sua parte e que se tale e es- . 
criba en Galega depende de ti.-

• f!l organiz.ación xuvenil . 
do BNG celebrará a sua asam
blea constituinle ·os vindeiros 23 

· e 24 de Xullo, en Compostela, 
despois de ter elexido unha xes
tora que coordenará os traballos 
de debate prévios e- que está 
.composta -por militantes da fran
te nacionalista nas diferentes lo
calidades do país. A organiza
ción asume o proxecto político 
do BNG, artellándose e.orno or
ganización. autónoma "para res
ponder á realidade da existéncia· · 

. de moitos ·colectivos nacionalis
tas de mozos que traballaban 
sen un norte comun"; O posíbel 
nome da organización será "Gali
za Nova" (Organización da Moci-
dade Nacionalista). O . 

. - ' 

• Sal fóra se es home, 
non é só unha expresión para in
vitar a un interlocuto·r éf resolver 
diferéncias nun escampado, por 
evitar estragos no solo e nos 
cristais, nas mamparas e nos re
tratos, nas cadeiras contra a ca
beza do adversário, nas botellas 
crebadas e mesmo as interven
cións de terceiros. Con todo, un 
redactor do Diario de Gaücia foi
na escoitar desde a barreira do 
pleno municipal de Vigo. Claro 
que non con estas mesmas pala
bras pero si en forma de ese que_ 
está a insultarme aí polo .baixe, 
a ver se .é quén . de mo repetir 
afora, pronunciado polo alcalde 
Manuel Soto. Este lanzamento 
de Juva invitando ao concellal do 
PSG-EG a sair á vella campa de 
San Sebastián para liquidar a la
bazadas o que o diálogo non re
solvía, fixo esclamar a Camilo 
Nogueira un Por favor, señor al
calde!. , 

Para completar a formación cí
vico-democrática dun grupo de 
alumnas ·dun coléxio privado, o 
alcalde do PSOE fixo por mello
rar o seu estilo na especi'alidade 
do desafío e.retrucou ao· conce
llal do CDS, Álvaro Magariños, 
que inquiría t-eimudamente sobre 
o estado da sanidads viguesa: 
Se teño que escoitar outra leción 
máis, col/o a porta e non hai . 
deus que presida. O 



E CONOMIA E TRABALlO 

Con diverxéncias sobre ó agro ·e a política enerx~tica 

· · CQinbidéncia. da opOsición ·nas 
prioridades eqonómicas da Galiza 
Mália as diferéncias ideolóxicas evidentes, r.epresentantes 
da ·Óposición ao actual governo d~ X.unta, coincid_iro~ en tres 
pontos .á hora de concretar as pnondad~s ec~:mom1cas .da 
Galiza. A mellara do actual sistema de f1nanc1amento . 
económico do país, a .n:iellora nas comunicacións e a . 
necesidade dunha auténtica política de ordenamento 
territorial, foron as tres prioridades nas que Rafael Valcarce 
de AP Carlos Mella ex-PNG, Lopez Facal do PSG-EG e 
Xose Manuel Beiras do BNG, amosarc:m máis ou meno~ de 
acordo. As ideas foron ~xpostas no debate que ~n .santiago 
organizou_ o clube "Alén Nós" baixo o título_".PnondadE'.s _ 
Económicas da Gal iza". Nbn obstante, e mal1a un r~lat1vo e 
aparente consenso entre ·os cont~rt_úlios, si hai ~iferéncias 
sobre o xeito de abordar esas . pnondades .. E ha1. enf9q~es 
diferenciados sobre temas · tan fundamenta1s para a Gahza 
coma o agro · ou a' poi ítica Enerxética. · 

como e cando. Foi unha longa 
·teorización para sentar as bases 
de que debe-ser unha prioridade. 
A süa eleición debe depender do 
modeÍo poi ítico actuante e do 
ambiente no que se viva. Carlos~ 
Mella foi quen de fixar afinal a~ ~ · 
suas preferéncias · en seis medí:· 
das concretas; un amplo investi
mento educacional, o arranxo 
das comunicaeións interiores e o . 
axeitamento das pr:oducións pri
márias ás estruturas que existen. 
o· deputado do grL,JpO mixto 
pede unha planificación ex-novo 
dos sectores ponta e unha plani
ficación dos recursos próprios, 

-asi como a implantación dunha 
Formación Profisional aplicada. 

Mella, sen embargo, deixoµ 
·' claro que a economia é causa de 

tempo e amosouse particular
m'enté interesado en que o go
verno galega sexa antes de nada 
"galega". · · 

o~ras c'ando ~ construcción do Polígono de San Cibrán en Ouren~ 

Rafael Valcarce, habitual xa can
do AP precisa falar de .economia 
na Galiza, aproveitou o debate 
para atacar a poi ítica global ~o 
governo galega e facer un apo10 . 
expreso ao POR (Plan de desen
volvimento rexional da Galiza) 
elaborado no anterior governo de 
CP . . 

· Ernptegando os vello~ critérios 
de sectores primários e de serví
cios, Valcarcel Vaiget insistiu en 
reclamar a débeda histórica coa. 
Galiza e afirmou que "pódese 
cuantificar". Falou arreo da nece
sidade de meterse no carro da 
Europa ·e nas estruturas indus
triais da CEE, coa modernización 
que se~a precisa. . 

· O deputado aliancista aponta 
aspectos co-laterais RUe hai que 
ter en conta' á hora de establecer 
prioridades: o· desequilíbrio entre 
a Galiza costeira e a interior, a 
taxa de natalidde .da Gal iza (un ha 
das máis baixas ·da ~uropa) co 
seu .crécimento vex'etativo nulo, 
e o modelo de fina~ciamento a~
tonómico. 

A modificación do · modelo de 
financiamento autonómico, que 
deberia pasar a un sistema mixto 
semellante ao catalán, e o arte
llamento dun espácio sóci9-polí-· 

·tico . · próprio,_ foron - o~tras c:Jas 
prioridades estabelec1das con 
firmeza por Facal. . 

Fbi non obstante a política de 
recursos básicos o tema que 
máis controvérsias ocasionaria 
no debate final. . 

Xunt6 con estas, · López Facal 
apontou como priorida_ctes as ca..: 
municacións, o artellamento te
rritoria·I, a criación dun servício 
público eficiente e investidor, a 

· corisolidaciónn de partidos poi¡.:. · 
ticos que invistan os votos na 
Galiza e un movimento de de
senvolvimento agrário, outra das 
cuestións máis polémicas da 
xornada. 

BNG. A concreción de 
Beiras. 

O deputado do BNG apre.señtou 
catro prioridades concretas que 
non extendeu, .pero reservou a 
artillería para o debate. A xuício 
de Xosé Manuel Beiras débese 
dotar á Galiza de instrumentos 
de política económica e fipancei .,. 
ra. Nese senso" e como pezá.s 
fundamentais, apontou un ente 

Valcarcel. criticou fortemente a 
actitude do PSOE na Galiza á 
q1.:Je 'calificou de lamentábel e de
sastrosa; só satisfatoria para a 
banca. Mesmo chegou a afirmar, 
con certo rubor, que "estamos 
nunha Gal iza independente" . . o 
deputado aliancista concretou as 
prioridades. básicas en dua~: 
atención preferente ás comurn-

· de economía pública galega, un 
· banco público galego e á. refor- , 

ma do sistema e mecanismos de 
fi_nanciamento. . cacióris (estradas, ferrocarris e 

tele-comunica_cións}, e a necesi
dade de acadar unha convivén
cia política· que neste momento 
non se dá no naso país. 

PSG-EG: 
O eixo Vigo- Porto 
o Economista do PSG-EG, é de 
SODIGA, Xan López Facal, con
fía mais nas forzas próprias da 
Galiza que na axuda de f0ra. Con 
este postulado de saída apontou 
1 O prieridades, entre as que .sa- . 
lientou a · necesidade de estabe
Jecer uriha ·política de coopera- -
ción con Portugal que pasar:ia 
pol0 estabelecimento do eixo 
Vigo-Porto. 

Para Beiras Torrado. é preciso 
tam.én definir e programar secto
res con potencial de c;iesenvolvi
mento e facer logo un deseño de 
políticas específicas para secto
res en crise. 

Por último o deputado nacio
nalista tamén insistíu na necesi
dade dunha política de ordena
merto territorial de xeito integral. 

Carlos Mella, re~l.ismo e. : 
prioridades~. 

O ex-PNG, e -ex-vicep-résideníe 
ecónómico da Xunta, disertou a 
fondo sobre b que deben ser as 
prioridades, onde se poden dar, 

Agro e enenc~a a debate 
' O apar~nte acordo e as coinci

déncias que habia entre os de-
. batentes ·sobre .algunhas priori
dades, rachouse á hora de falar 
de rl]edidas para 9 agro e de 
analise da política enerxética. E 
foron as posturas de B~iras e Fa-· 

· cal as máis enfrentadas. 
ó deputado do BNG negou a 

redución drástica da povoación 
activa agrária galega. f\segurou 
que "º atranco fundamental que 
sofre o agro está na esf er~ de 
circulación que pon topes á sua 
produción e aa seu desehvolvi
mento. 'Por último calificou ás 
explotacións galegas .como pró
prias dun país terceiro-mundista. 

López Faca,I sen embargo con- . 
sidera qu~· os labregos galegas 

' non son tarí pre-capitalistas 
coma os franceses e negou que 
as explotacións do país fo?en 
terceiro-mundistas teimando na 
despopulación moza do agro. 

As explotacións agrárias cén
traron parte dos debates entre 
os dous economistas. Facal opi
na· que· se están acadando níveis 
importantes de exportación no 
agro galega, mentres que B~i~a~, 
con estadísticas na man, m1rnm1-
Züu estas exportacións. Segur:i
do el, son, na suq maior parte, 
de produtos eríerxéticos;_ doutro_s 

·que teñen . un ~lto cust~ de. cap.'
tal ou próprias de mult1nac1ona1s 
instaladas na Galiza. · 

A política enerxética tamén es
tabeleceu diferencias entre os 
participantes no debate. · 

Mentres que Beiras criticaba 
ás celulosas, asegurando que o 
governo da Xunta tiña o ~o.mpro
miso formal cos empresarios do 
sector para criar unha política fo
restal que favoreces~ . ás mes
mas, López Facal fixo un pseu-_ 
do-defensa das celulosas e das 
plantacións de eucaliptos. 

Foron momentos tensos que 
se -deixaron á marxe para tirar 
conclusión$ .. As apo.ntadas nun 
princípiq. Prioridaqes ~~<?n'ómi
cas: hai acordo na opos1c1on nal
guns pontos. Finandamento, co
municacións e ordenamehto te
rritor¡al. Pero .o xeito de levalas a 
cabo Cas- deci.sións políticas" · 
que diria Mella) marc~.n as di!e:-

. réncias entre a~ opc1on~ poi 1t1-
cas existentes n(3sa .oposición. · -

En todo CQSO, e· como afirma
ba cárlos -Mella:. as priorid?des_ 
non· son medidas · econóll)icas .. 
Esas ·corresponden ~o góverno, 
ausente . nesta . mesa de debate. 
"A ewnomía é cóusa de ~empo".1 

XOÁN DQCAMPO/SANTIA(;O 

· -O Comité ·de ENDESA considera que se quer "d es 
para vestir outro" 

. Nengúnha das saídas · cont ~1 
no· acordo de A~TANO ·par , e 
O acordo ásinado en Madrid 
para a recolocación dQs 
excedentes de AST ANO ven 
de xerar múltiples reaccións 

· procedentes de diferentes 
sectores. Mentres a INlG e 
a CXTG do próprio estaleiro 
denúncian unha nova 
redución de plantilla en 

· virtude deste acordo, o 
Comité de Empresa amosa 
as suas reticéncias á 
recolocación dos 
excedentes nesa factoria, e 
o Concello de Fene afirma 
que ainda non hai nada 
.claro do proxecto industrial 
dunha factoria .de vidro 
italiana. · 
Como é sabido, o pacto asinado 
por CCOO, UXT e USO contem
pla a repesca para ASTANO de 
588 excedentes, recolocación de 
115 en ENDESA, 50 en AUXINI, 
68 neutras factorías do 1N1 e 340 
na factoría italiana do vidro. Que
darían ainda 300 excedentes sen 
destino. 

Potenciar o ·enchufismo 

A INTG e a CXTG de ASTANO · 
veñen de editar unha oitaviña co
nxunta na que se afirma que o 

· mentado- acordo non defende
ASTANO, por non abordar unha 
definición industrial da empresa 
pero aceitar unha redución da 

. plantilla que fora_ definida como 
· operativa no ano 84. Segundo as 
centrais nacionalistas desembó
case neste acordo despois de 

que CGOO e UXT continuamente 
se opuxesen á realización das 
mobilizacións axeitadas, ou con 
m·aior dureza, que forzasen ao 
Governo a iniciar outro tipo de 
negociación non claudicante. Os 
nacionalistas afirman que é un 
acordo anti :.sindical, pois ao non 
ter estabelecido critério obxecti-:
.vo algun cara as recolocacións 
-sinalan- estase a vender un 

. auténtico enchufismo e nepotis
mo sindical que, en lugar de po
tenciar o sindicalismo, vai conse
guir o contrário. 

Pero outros dos aspectos des
te acordo tamén son discutidos, 
desde a vila de As Pontes e mati
·zados desde a institución muni
cipal de Fene. Asi, na localidade 
na que se ubica a factoría de EN
DESA, a asamblea de parados 
ven realizando diferentes medi
das de presión reclamando pre
feréncia para os desempregados 
de As Pontes á hora dé realizar 
novas ampliacións da plantilla da 
fábrica. Tamén o Comité de EN
DESA amósase surprendido pois 
a dirección ven argumentando 
hai tempo que a plantilla se ato
pa sobre-dimensionada e non 
entenden estas novas amplia
cións. Afirman os sindicalistas 
que non se pode intentar solu
cionar o problema do emprego 
en Ferro! trasladando o mesmo 
cara As Pontes nun futuro próxi
mo, "seria vestir a un santo para 
desvestir a outro". 

Onde están 
os italianos? 
Ante a plasmación dun dos pon- , 



"d esvestir un santo 

n - ~mpladas 
ar , ece clara· 

tos do· acordo, co destino de 340 
excedente.s para unha factoría 
de vidro, que se instalaría no 
próprio ASTANO, pola Socieda
de Italiana de Vidro, o Concello · 
de Fene fixo público o seu abso
luto descoñecimento do estado 
do proxecto. "Hai máis xa de 
dous meses viñeron . directivos 
da Sociedade Italiana do Vidro a 
Fene.e comprometéranse a apre
sentar no período de 30 días un 
proxecto indusfrial completo con · 
prazcis de construción para po
der pór en marcha todas .as me
didas legais preeisas, tales como 
a revisión do PXOU, a licéncia de 
abertura industrial de obras, 
etc ... " afirma X osé Maria Rivera, 
alcalde de Fene, que engade 
"moi apesar noso ainda non vol
tamos· saber nada dos italianos, 
porque é unha realidade xa que 
esa factoria non se poderá pór a 
funcionar no prazo comprometi
do dun ano". 

Mil cincocentos 
traballadores aos fondos 
até Novembro 

Todos os meios informativos re
collen nestes dias que tan só 300 
excedentes deberán integrarse 
nos Fondos de Promoción de 
Emprego. Segundo os. sindicatos 
nacionalistas a situación é moi 
diferente pois nese organismo 
terán que entrar os 1500 traballa
dores xa que os prazos de reco
locación máis curtos para as· re
pescas do próprio ASTANO, non 
finalizan até Novembro polo que 
"nun princípio metérannos a to
dos nos fondos e lago, en No
vembro, UXT e agora CCOO, co
mezarán a falar de incumprimen
tos". 

Outro dos aspectos compro
metidos do acordo son os crité
rios de selección para os hipoté
ticos posta;; de traballo pois xa 
no ano 1984 xerarase certa polé
mica por este tema ao prometer 
UXT recolocación para todos os 
seus afiliados "aprovéitanse da 
auténtica desesperación dos tra
balladores para non quedarse 
nos 300 sen colocación pero se 
enganan, pois o que van conse
guir é o desprestíxio de todo o 
sindicalismo", comenta un diri
xente nacionalista. 

No texto do acordo tamén se 
inclue, dentro das recuperacións 
para ASTANO, a todos os mem
bros do Comité de Empresa o 
que provoca a conseguinte sus-
picáqia dos traballadoreses, "nós 
estamos de acordo en que ·os 
Comités de Emprésa teñen que 
ter algunha protección legal, pois 
senón os traballadores estarían 
indefensos -afirman os nacio
nalistas-- pero o que aquí acorre 
,é que a xustícia ven de .desesti-
mar un recurso contra a inclusión 
do Comité de Empresa e outros 
colectivos nos llstados de exce
dentes do ano 1984 e aos dous 
dias cólase pola porta de atrás a -
entrada do Comité". O pasado 
25 de Maio celebrábase no inte
rior de ASTANO lmha .asamblea 
na que, esta ~ outras posturas, 
saian á luz pública. Non obstante 
no·s próximos dias o conxunto · 
dos traballadores excedentes te
rán que optar entre a posición 
das centrais nacionalistas · ou a 

. pdstura dos sisndicátos·estatais. -: 
ENRIQUE SANFIZJFERAOL 
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• "En paro por non afi
liarse ao PSOE" era a pan
carta que pe_nduraba no pesc·ozo 

· de Emilio López Pérez, sociólo
go, cando se · encaderiou na 
mañá do 1 de Xuño, nos locais . 
do INEM de Lugo. Con esa ac
ción Erriílio .. López queria mostrar 
a sua p·rotésta polo gue conside
ra caciqueo de diferentes prazas 
de sociólogo, postas· que solici-

. tara e que, segundo denúncia, 
concedéronse en funciáh da mili
táncia política no PSOE. Confir
mando esa alusión portaba, du, 
.rante o seu encadeamento, unha 

• rosa na sua man. 
· -O director do_ INEM, Juan Co
tanda, non quixo .facer declara
cións oficiais pero afirmou que 
"paso de la demagogia de ese 
señor y de ese sindicato -refé
r:ese á INTG.:_. ·oué nos denun
cien y lleven a los tribunales, a 
mi, a Varela Flores y a Ramón 
Felix l?lanco. Estoy harto de ese 
señor". Varela ·e Slanco serian . 
responsábeis, nas acusacións de 
Emilio López e a INTG dese tráfi-
co de inf~uéncias. · D 

Mes e médio pechados entre fútbol, cq.rtas e saídas 
• Fusión Unión-Fenosa
Hidrola-Fe_csa.O proceso de 
fusión das com·pañias eléctricas 
empeza a sér plantexado, .ainda 
que -po_lo momento só de forma 
teórica. Segundo o presidente 
dunha gran compañia eléctrica, a 
"quiniela" que xa se está a bara
llar é a seguinte: lberduero-Sevi
llana, baixo a tutela do Banco de 
Bilbao-Vizcaya; a fusióri entre 
Unión Fenosa-Hidrola-Fecsa, 
baixo o control do Banesto; a 
criación dun grupo público, cuxa 
cabeza de cartel seria Endesa, e. 
por último, a fusión entre Viesgo 
e Hidrocántábrico baixo o patro
cínio do Banco de Santander. O 

Sidegasa: corrio facerse · ouvir 
Máis de 300 trabal la dores 
de Sidegasa levan mes e 
médio pechados na factoria 
reclamando que a empresa 
se sente a discutir o seu 
futuro, pois desde que lles 
comunicaron a rescisión de 
contratos, non teñen 
nengunha notícia .. Como, 
estando dentro do recinto, 
non lles fan caso, saen a 
realizár protestas a vias de 
comuniqación. Mentres tanto 
pasan o tempo de mil xeitos. 
Cuarenta e cinco dias dan 
dabondo raara organizarse. 

"Unha noite no muiño, .unha noite 
non é nada ... " pero 9andó se 
leva xa mes e médio pasa moito 
dunha muiñada. Pero o gaiteiro 
cuxa música saía ao exterior por 
unha fiestra con zapatos a deloi
rar no seu petril, repetia unha e 
outra vez a muíñeira de Lugo, 
como se quixese acusar a algÚén 
con ese "fuches·tu, fuches tu ... "; 
ainda que, aparentem~nte só 
fose unha forma, das tantas das 
que botan man, de pasar odia. 

Máis de trescentos traballado
res están ali a matar o tempo, e 
nunca mellar dito, pois as horas 
fanse longas, e cada dia que 
pasa semella que se lle engaden 

. minutos e máis ·minufos aos se
senta que outras v.eces non che
gan a nada. 

Están á espera · de que alguén 
·11es informe de cal_é a sua verda
deira situaciqn, pois, desde que 
o 15 de Abril lles extinguiron os 
contratos, nfnguén se voltou· pór 
en contacto con eles. 

A verdade é que antes · tam
pouco houbo moita comunica
ción, pois segundo se afirma nu11 
corro de obreiros: "todo se fixo · 
por decreto. lei". A espera parece· 
deberse a que ó próprio grupo 
CELSA non ten nen minimamen-: 
.te claro cal será o futuro do gru-: 
po· empresarial, pero tal]1én a 
que a dedsión de pecnar a fac-

. toria de T eixeiro foi froito "dunha 
decisión política", segundo nos 
.comenta .o Presidente do Comité 
de Empresa, Xosé Antón Suárez, 
mentres nos mostra a factoría, 
cantando a sua exceléncia cun 
amor casi franc!scano para uns 

ferros enferruxados que son tec
noloxia ponta na Europa. En ver
dade dan mágoa estas máquinas 
rnortas; até lla dan a un estrano 
como min, para canto máis a 
xente cuxo sustento dependeu 
delas. 

Pero ás veces é netesário so
breporse á mágoa, até ao desá
nimo, "porque aqui estamos sós, 
sen. ninguén que se acorde de . 
nós, que nos axude". Un particlo 
de fútbol pode ser a . forma .. de 
botar a carraxe fóra e que vaian 
pasando os· minutos. Por supos
to que os cámbios son ilimitados 
e o "p\Jblico" é abondoso e ani
mado. Desde lonx.e case seme~ 

. llan uns escolinos de recreo. 
· Pero non, son homes, cunha fa

mília detrás, que están a loitar
polo seu futuro e "polo de toda a 
comarca, . pois o 50 por cenfo 

: so_mos desta . zona", afirma un 
traballador mentres le o xornal 
deitado no seu automóbil. 

O antigo comedor da fábrica, 
que ainda hoxe· é usa:do polos 
pechados, seméllase · moito a 
calquer. taberna de aldea. Catre 
partidas de cartas. danlle am
biente ao local. A xente está ani:. 
mada e deciáranse "moi unidos". 

Sair ao. exterior 
Segundo o páramo de Teixeiro 
se vai tinguindo de sombras, os 
traballadores vanse acomodan-

. do nos seus aposentos á éspera 
·da ·asamblea. Ali decidiranse que 
accións se van levar a cabo ao 
dia seguinte. 

A primeira preocupación rg.di
ca en como burlar a vixiáncia da 
Garda Civil · que, alá a un quiló
metro axexa todos os movimen
_tos, · e até conta con poderosas 
equipas de· escoita . . · · 

Precisamente por iso deciden 
que as accións "para que fóra se 
inteiren de que existimos, de que 
estamos aqui, senqn ninguén 
nos saca nada", se realicen de 
mañanciña. Hai que actuar con 
surpresa, como na guerra e, de 
momento, móstranse orgullosos, 
están logrando a toma dos ob
xectivos, xa sexan as estradas 
ou aviado ferroc;:arril. Tanto que 
as du.as compañias de gardas, 
viildos desde León, están moi 
·enfadados ·e son "tremendamen
te ·rencorosos, non lles gesta 
nada ter que madrugar, non en
tenden que a nós .tamén nos 
fo9e e máis aguantámonos", co
menta un obreiro de máis de 45 
anos. Outro secúndalle afirman
do que "serr1pre nos ameázan e 
nos insultan, son maos perdedo
res: que carácter máis mao, re-
cóndio!". · · 

Hoxe ·inteiráronse de que nas 
estradas ·están a pór contadores 
de coches· para .seguir a distán
cia os seus movimentos e alguén 
comenta que, ... se é asi, non im
porta, deixaremos a cabalaría e 
atacaremos coa infantaria. Dá o 
mesmo, iremos a pé, ainda que 
teñamos que andar toda a noite" . 

Asi .o encarregado dq "diana ': 
levantará a unha tropa, a .maioria 

. deles durmidos nunha espécie 
de camaretas feíta~ coas taqui
llas. Parecen verdadeiramente 
tres compañías dispostas a unha 
guerra de resisténciá porque 
"nón sabemos até cando, pero 
resistiremos". 

E hai tamén quen coite permi
_so para irse duchar a casa, cam- , 
biarse de . roupa e durmir na 
cama. A outros véñenos ver a fa
mília e os fins de semana a fac
toria convértese case nun parque 
cheo de raparigos. 

Son· máis de trescentas famí- · 
lía~. miles de futuros · persoais en 
xogo e a vida dunha comarca. 
Mentres tanto, fóra é outro mun
do, só nos inteiramos .cando 
saen "de combate". A Xunta nen 
iso, cinco meses levan ·agardan
do a que os receban. · o 

A.E. 
, ... - t • , .... l 

• Restricións sindicais. 
O Ministério de Economía e Fa
cenda ven de facer público ·un 
estudo ·sobre a negociación co
lectiva · no 1987. As principais 

- conclusións · do mesmo son "o 
· manten.imento da moderación 

salarial, a continuación do proce
so ·de flexibilización do mercado 
laboral através da negoc·iación 
colectiva e a eliminación dos 
"salários de entrada" fixados nos 
convénios que, segundo o Minis
tério, dificuftan a contratación de 
xovenes en busca do seu pr.imei
ro emprego. 

Estas. conclusións, apresenta
das polo secretário. de Estado de 
Economía, Guillermo de la Dehe
sa, foron calificadas polos sindi
catos de "reaccionárias". D 

• · A banca xaponesa 
trunfa en Estados Uni
dos~os· bancos xaponeses es-

. tán pen~trando moi a modo pero 
de mar1eira firme no mercado 

_ norteamericano. Cunha estraté
xia centrada nos servícios ban
cários estándar conseguiron que 
na actualidade nove bancos cali
fornrarios sexan xaa propriedade 
xaponesa, · que haxa várias enti
dades financieiras niponas cola
borando nas operacións entre 
empr~sas nordeamericanas e 
que máis qe 9 dos activos b~m
cários americanos sexan xa das 
· suas entidades financieiras. 

Esta acUtude é parte da terl
déncia das finanzas xaponesas 
para conseguir un posta desta
cado no mercado mundial, e de 
feito, 8 dos 1 o bancos con maio- . 
. res activos son dese país. 

Entre as razóns deste éxito 
progresiyo está a forte posición 
do yen, pero tamén a flexibilida
de da sua xestión, que' Hes per
mite adaptarse a modos de ne
gociar moi distintos aos seus. 
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Presentámpslle a nova 
Emisión" de Bonos ICO. 
Unha inversión tan 
~quilibrada coma rendábel: 
10.50% * de interese fixo, 

~ man ti do durante 5 anos. 

E ademais co apoio e a 
g_~antia do Instituto de 
Crédito Oficial. Coa niáis 
sqlida experiéncia en 
emisións des te tipo. 

,_ 

Unha emisión-que ano tras 
_ano ven demostrando que, 
movéndose polo interese , 
pódese alcanzar tamén a 

- ~aior seguridade. 

Sen expo~ o ·seu diñeiro ás 
posíbeis oscilacións do 
mercado · Instituto de Crédito Oficial 

' 

COA GARANTIADO ESTADO ·. 

.. 

¡. 
* Equivalente a unha 

tasa de interese do 
· 10. 779% anual. • 
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Contémplase a expropriación dé perta de 150 míl metros cadrados ·'- · 

ABOSATDli- 9 
Nº 344~2XUÑOO~1988 

Proxecto faraónico para a beira luguesa do ·Miño 
Remedqndo un chisco ao clásico, qu_e cantaba "ás n..1inas 
de Jtálica"., poderíamos dicer á vista do proxeqto babilónico 
para a beira do Lugo rniñoto: "lsto Fávio, ai dolorJ que ves 
agora columnatas váticano-rimbonibant~s foiche, neutro 
tempo, campiña moi fermosa". Perta de cuarenta · · 
proprietários de fincas e· casas · souberon, hai· uns dias, · p9la 
rádio e prensa locais, que lles ian expropriar 147.547 metros 
cadrados, nun dos arreciares mais bonitos de Lugo, para 
facer un complexo social-deportivq. · 

As cousas vai a cen por hora. 
' Inda que hai tempo estabá na 

mente dos rexedores o facer 
-esta "área de desenrolo", foi nas 
últimas semanas.cando se puxe.
ron a "facer o deseño". De ' tal 
xeito que os ·"técnicos" traballa
rón nel "dia e no'ite". O Concello 
ten xa o listado de proprietários. 
O pasado 31 de Maio celebrou 
Pleno Extraordinário declarando 
a zona d~ "utilidade pública e ex
propriaciQn forzosa" . 

coma nos elementos arquitectó-. 
nicos. Tense en conta . que a , 

' zona estará upicada nas pro'ximi- . 
dades da Calzada Romana e do 
Miño. lsto condicionará a apa-· 
-riéncia externa das edificacións". 
Gostaríame que visefl a desfeita 
permitida, actualmente, na Cal
zada Romana. 

Sempre se dixo que os carni- · 
ceir.os agudos, coa carne boa, 
metíannos o contrapeso. Por 
non citar,, tamén, o dito galego_: 
"nori querías caldo? Pois toma 
duas tazas!" Quen manda e diri

- co Concello por· mor dun recinto 
para a Feira-Exposición'. Pero, en 
vendo .este proxecto en-perspec
tiva, mudou. Seica mesmo an
_dou "animando" aos proprietá
rios dos terreos a e,xpropriar ca . 
mmcho das 2.000 ptas./m2 . Cla- . 
ro que, logo, non se sabe corrio 
·xustiticaria aos .seus asoci;:idos a 
pemiisividade para que se insta
le Alcampo na zona da Cheda. 

R.ecordade a c.·arne e o contra
peso. 

Estamos -conformes, se· o 
van facer pola forza 
Mentres, os viciños .á expe9tativGt 
de que a Asociación do Bairro os 
aglutine nas reclamacións. Algun 
afectado chegou a enfermar co~ 

·~ pena da expropriación. · Outros 
~ veno como forza maior: "esta-
z mas conformes, se o van facer . 1 

:3 pola forza, en que iso veña para O total do investimento~ da 
Xunta no tema será de 1.726 mi
llóns. Espérase que, no primeiro xe, sabendo das necesidades de A zona sinalada coa flechá terá que sustentar, se non bai volta atrás, un novo 

' aí. Pero non estamos de acordo 
en que nos paguen a duas mil . 
pesetas o metro, Aparte das fin
cas · hai manantiais e depósitos. 
Cómpre valoialos _ tamén. ·· Non 
estamos ·porque nos rouben 

' ano, aporte 600 millóns. Tamén 
se vai incentivar a pa('ticipación 
do sector privado. Para a parte 
social-deportiva pensouse en: 
recinto feiral , Pazo de Congresos 
e Club Deportivo. Na zona co
mercial: Establecimentos hotelei
ros, Sala de reunións de 1 ª cate
goría, Centro Social, Estación de 
Servizo e ... pásmense .. . un casi
no! Todo isto adubiado con apar
camentos, viais e xardins. 

servícios na capital e abusando pl'9Iecto de romanJzac/6n (vid. debuxo) 

diso tan estendido de ... "polo Lugo está capacitado. para facer. 
menos dan trabal lo un ha tempa- É un reto aos empresários ·de 
da!" ... vamos colocar en Lugo a Lugo. Non 1poden esquecer que, 
"columnata de Bernini". · detrás, hai xa-outros empresários 

Chama a atención, sobretodo, 

Protección ecolóxica 
Está claro que ven sendo o mes
mo poder, estabelecido tamén 
neutras partes, qúen ao longo 
destes anos, fai e de~f.ai canto 
de bon hai no tradicional e histó
rico. Aparte de consentir, suplan
ta, imita, facendo cousas com
pensatórias. Por isa, Varela Flo
res, do PSOE, dixo: "O proxecto 
ten en canta as orixes romanas 
de Lugo, tanto nos materiais em
pregados (pizp.rra e cantaría)' 

Pero non teman os ecoloxis- doutras zonas · interesados na · 
tas. O alcalde indicou: "Preten- - nosa idea." _ 
demos reivindicar á Xnnta a má- -lsto é 0 que se cha!11a "sano 
xima protección desde o ponto . estímulo". Tamén Varela Flores 
de vista écolóxico e ambiental falou claro: "Esta gran idea o ~ue 
das beiras -do rio". Pero non tal- supqn é unha aportación ao de
taron ·as xustificacións "econó- senrolo económico da província. 
mico-sociais" feítas por V. Quiro- lsto fundamentalmente. Polo tan
ga~ "Pretendemos criar un ponto to eu coido que é a iniciativa pri
de ínterese e desenrolo impar- · vada e outras lnstitucións. Públi
tante en Lugo. Para min é algo · cas que teñen qUe _responder, 
asi como transformar a idea dun agora, positivamente. Porque 
Lugo "pueblerino" nun Lugo isto- representa un reto non só 
máis cidade. Quer dicer: Lugo para a nosa cidade, qué vai ser 
non ten que lle envexar en deter- moito mais confortábel ·e moito 
minado tipo de dotacións sociais máis bonita, cunha fisonomi~ de 
á Coruña ou a outras cidades. E, cidade moderna de cara o ano 
sobretodo, que abrimos a.posibi-- dous mil, senón que vai ~er pon·
lidade potenciando unha zona to de apoio do desenrolo agrário 
determinda a un forte investí- da Gallza porque estamos cen
mento privado que eu coido que trados nese múndo agrário'": 

a xustific~ción "agrária" do pro
xecto, na mesma cidage na que 
sobrevive. o "Campus" s o Agrá
rio, en concreto, está a sofrer 
pre~lóns dos veterinários profi
sionais contra a potenciación da · 
En'xeñeria Agronómica. Pero diso 
talaremos no.utra crónica. En ter
mos empresáriais non hai máis 
q~e ver que, na Coruña, veñen 
xa de volta. Falaban noutra pren
sa máis triunfalíSta, de que com
priría "deixarse de tantos. servi
zos e potenciar de novo a zona 
Industrial". En Lugo, PSG-EG e 

coma os da Frigsa ou Magoi. 
Porque ali roubáronos e . agora 
véndeno. Que non nos atraquen. 
Que non n9s ·queiran marxinar, 
d~ callemos a terra así polas 
bo~s de calquer maneira. Eu se
guirei pelexando até que no pa-

. guen polo que vale. Xa me colle
ron duas . fincas, coa _ Segunda · 

~ Ronda, e hai quince anos que 
non mas págan". 

"Deberíamos estar nun País 
máis civilizado. Que parece men
tira que estexamos no 88 e quei
ran coller unha zona tan bonita e 
tan boa ... pero que a collan, pero 
que a paguen". 

. BNG madrugaron para chamar a 
· atención. sobre esfe pretendido e 

"pretencioso" complexo en detri
mento de zonas e edificacións 
lucenses infrautilizadas. Chama a Claro que estamos a pouco 

das eleicións ·autonómicas. E 
para engaiolar. .. inda cousas ve
redes! : O 

·atención . o silenci_o, momentá- . 
neo, da Deputación a .respeito do 
tema. A Cámara de Comércie, 
até hai. pouco, andaba en ·liorta · FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

OS CONTRATOS DODEBUXANTE DE LAXE 
PLÁCIDO LIZANCOS 

Estimado Sr. Laxe: Como home culto "subliñar" alguns aspectos do primeiro bomo é tamén probábel que lle irTJpí- · 
que é supoño que ·coñecerá que, ao Ion- destes proxectos, que poden descalifi- dan recoñecer que o · autor de támaños 
go da História, hai moitos mandatários, calo totalmente. Tanto ao autor coma o despropósitos non ten titula_ción aca-
no seu atan de deixar materializados os proxecto (e, por suposto, ao patrocina- dérnica algunha que o habilite para exercí.,. 
seus desexos e ambicións, os seus delí- dar). Deixarei para unha: posterior oca- cio profisional algun (o $r. Liñeiro é un 
riqs faraónicos, ou ben as suas inque- sión os comentários do proxecto cor!J- simples debuxante). 
danzas estéticas, tíñanse rodeados de ñés. E subliñando causas empezo: Ca- E segura.mente non saberá, vostede, 
artistas e técnicos mais ou menos fieis. ñece, vostede, as fermosas e verdes que baixo o auto-'calificativq de "deseña-

Nesta longa história poderíamos _talar pradeiras que rodena a cidade de Lugo, dar urbano" agacha unha realidade que-
de Bramante e Michelangelo, quen, ·no cheas de árbores frondosas, en contacto .o ten, neste intre, pendente dun xuício, 
século XVI, construiron a Roma dos Pa- íntimo cun Miño lento, verde e escuro?· por estafa, no Xulgado de lnstrución nú-
pas. Podíamos talar do_ novecentista Pode, vostede, imaxinarse o que suporia - mero dous, de A Coruña, e que mesmo 
Hauffman e a sua relación co ·París aa- a substitución disto por ün paseo. embal- pode · ser 'obxecto, nos vindeiros dias, 
poleónico, ou para referirnos a· tempos dosado de "sesenta metros de ancho" duriha querela xudicial, por parte do Co-
máis recentes, non debemos esquecer o (sic) (sesenta m'etros é o equivalente a lé:>~io de Arquitectos, por intrusismo pro-
Madrid franquista de Vidabor ou, salvan- unha autoestrada de vinte carris)? Consi-· fesional reiterado. Mais se isto non 
do as distáncias que haxan que salvar~ a dera, vostede, que o actual paseo, á bei~ abonda, probabelmente necesitará vos-
Coruña de Bofill e Paco Váazquez. ra do río, é insuficiente e que compre fa- tede recordar que ·a 'Sr. Liñeiro está a pi-

Nesta perspectiva histórica non debe cer un tan macho coma uri aeroport0.? qüe. de .cónstruir, nunha zona verde da 
de surprendernos .a sua decisión de lmaxínase, vostede, para que.servirán ou Coruña, nada máis ~ nadq menos que un 
achegarse a un arquitecto para ma~eriáli- como poderán .ser usadas ·esas il)lensas Pazo de Congresps (que, por certo, vos-
zar os seus moitos proxectos que, sen explanadas (máis grandes ca de Fátima) tede subvenciona). 

· dúbida, ten en carteira. Mais o que si me a.bsolutamente- valeiras, nun · nuboso in:. ' Orabén. Consideracións deontolóxicas 
surprende é a' persoa qµe escolleu para verno, ou riun calwoso verán? · e l_egais aparte, nÓn coñece, vostede, a 
tan dellcado fin: o seu íntimo ámigo An- Agradecerán .realmente os lucenses, obra xa construida de Liñeiro? Que opi-
tónio Vázquez L,iñeiros. Non critico a no- os seus tillos· e os seus netos a substitu- .. na, vostede, dese p9puiar adefésio ·cha-
minación 'dixital, non. O único que pre- ción daquela paraxe natural, Jacilmente mado Praza de San Cristóbo, de A Coru-
tendo é advertirlle que, quizá, -a carga transformábel en fermosos parques, en ña?_ É bonito? Funciona? SaE>ia· que leva 
emocioñal, .que vo.stecfes cultivan, publi- xiga_ntescas n_aves "estilo·romano" (sic)? meses contruído se~ poder ser inauQu-
camente, en céntricas cafeter:ias e ade- . Comprende, vostede, ·par: que metidos • · · 
gas do ~nsanche da Coruña, pode res- en tanto derroche de coüsas valiosas é 'O TERREO ARBORADO : 
tarlle obxectividade á hora de valorár a sa1vagardado, excepcionalmente, o "úni- E -A PRADREIRA,· 
Qalidade dos proxectos ·qúe o Sr:. Liñei- · ca eleménto da zona, · que carece :do 
ros lles apresenta. Concretamente, dos máis mínimo interese como. é o vetusto SUBSTITUIRÍASE, POR UN 
dous últimos apresentados, o de ur-bani- e ar:iti-estético campo de fútbol? EMBALDOSADO ·DE 
zación ' duns terreos colindantes co ri.o E probabel que a carga afectiva, a que 
M.iño, en Lugo, e·.· o da praza de touros- antes me refer.in, lles faga imposibe! de- SESENTA METROS DE 
coliseo de A Coruña. r . catarse destes particulares; dest~s deta- ANCHO' 

Específicamente, ne~ta misiva, voullé ,. lles ... 

rado por ter graves problemas construti
vos? Pero se _ estes argumentos non 
abondan por que non recordarlle o que 
máis fachenda provoca _en Liñeiro: é 
conselleirÓ de Bofill, _Liñeiro é correspon
sábel -daquel proxecto ·que puxo en pé 
de guerra a·toda a Coruña.e que vosfede- · 
puido contemplar · na exposición do 
Quiosco Alfonso. Ser Conselleiro de ta
maños . despropósitos xa califica a un 
"profisional". _ • · 

Sr. Laxe: _ norr sabe, vostede, como 
quedar moi · ben e ao tempo facer moi 
boa arquitectura (arquitectura con 
maiúsculas)? · 

Velaqui unhas ideas qué levaron a Ca
talu~a a situarse no cúmio da arquitectu
ra e do deseño actua: 1.- Convoque 
concursos públiQos. 2.- Cante con 
máis profesionais. Por exemplo, . alguns 
dos moitos xóve_Qes .que, hoxendia, es
tán parados ou_ sub-empregados (sen 
dúbida aportaríanlle ideas novas' e fres
cas). ·· ~ • ..- l::Jse a Escola de Arquitectura 
da Galiza: Asombraralle saber ·a que se 
po9e fácer, n.un País, cunha Entidade 
coma esa. 4.- Busque un verdadeiro 
"arquitecto de cabeceira" ._ · 

Eh definitiva, Sr. Laxe, ·se quer escre
ber, verdádeiramente, unha páxina . da 
História da Arquitectura e do Urbanismo 
galego en lugar ·de motivar _unhas sim
ples colunas, nese diário _amigo da Coru
ña, siga, vostede, os meus humildes 
consellos: non poña tanto nas mans de 
Liñeiro! D 

Placido Lizancos é: Premio Nacional de Urbanismo 
-(MOPU 1988), Prémio de Xornalismo Urbanístico da· 
Conselleria de·Ordenación do Tefritório 1986 e 1987~ 
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Texto enviado p~lo Ministério de Edu
cación á central UTEG-INTG na que se 
recoñecia que o· ámbito territorial da 
Mesa de negociación de Madrid, "cir
cunscríbese ao das Comunidades Au-

. tónomas sen· compténcias en' matéria 
educativ;;t" . . O d9cumento continua a 
ser ignorado pola Xunta . 

. A Plataforma· galega atri.bue a pasividade da. Xunta 
' . . , . 

ao medo. ao . desgast~ polít~co 

Mesa redonda cos sindicatos do· ensi 

A conflitiVidade ·es 
A pique _de rem~tar o cur~o, .un cónflito 'qµe se pr9longa desde o 
lJnha.sa1da pos1b~I. A ma1ona ~a~ centr~is do .sector agardan _qu ~ 
~etembro. l?ua~ plataformas .. dMden ate agora as reivindicación 
agrupa-a seis centrais (AMPE, CSIF, .UCSTE, CCOO, UGT e STE 
CXTG, UTEG-INTG e CNT-AIT. Nos últimos dias. o SGJE, sindica 
~a plataforma galega, de_u o sa1to formando agora parte dos sei 
firmado por AMPE, CSIF e UGT, xunto co governo, e rexeitado 
tense . .convo~ado poJa plataforma ·estatal unha taiga indefinida c 
poderemos ~e~ a~ long0 da mesa redonda. Duas discrepáncias f 
debate: a es1xenc1a ou non de negociación nos termos transferid 
por parte das cent~ats Q.alegas de que o novo sistema retributiv 

· C~rr~ira .docente~ através dos · compler:nentos es pee íficos. Na m 
~m.d1catos UCSTE, CXTG, UTEG-INTG, CCOO ·e SGTE. 

Várias decenas de profesore~, delegados e membros da Plataforma Gal~a do Ensino perm~necen desde hai vários dias instala
dos en tendas de 'campaña diante da .Consellaria de Ed_UCéJCión. A acción· é unha máis das realizadas polos sindicatos nacionalis
tas (UTEG- INTG e CXTG) para esixir unha to"'a de posición da Conselleria. de Educación a respeito das competéncias que 

· dehese ter asumidas, . abrind~ asi un ·marco de negociación na Galiza. As ce-ntrais nacionalistas sosteñen que a Conselleria 
tfmitase ª· "a~ard~r polo que .man.~an de. Madrid par~ firma~. Arroupan o ~ue manda Madrid pero néganse a talar con11osco". 
Tanto ~ d1stnbuc1ón das retnbuc1ons como todos os dema1s temas cont1dos oas taboas reivindicativas son competéncia da 
~omunidade autón~ma, segundo as centrais nacionalistas. Segundo a INTG e a CXTG "ao govemo· autónomo interésalle desviar 
o conflicto cara Madrid, pois desta maneira vese lib~ do desgaste político que supón a folga no ensino. Tema importante cando 
estam~s a un ano das próximas eleicións autonómicas". -

~ui~lerrTio Rodrí~uez, secre~o xeral 
1 ;crnco ~a Cons~llana de Educac1on 
'A Xunta ,foi , a primeira ·en negoci.ar. _ · 
aquelo no que tiña compet.éncias' ~· 
Por qué a administración auto- obxectivos econom1cos. Indica -

· nómica non asume as suas tamén a qevandita senténcia que 
competéncias en edÚcación? · . "non resulta inxustifica.do que, ·en 
A Xunta da Galiza e outros cinco razón dünha política de éonten
governos autonómicos . (País ción da inflación através da redu
Vasco,' C~taluña, Valencia, Anda- ción do-déficit publico e de prio
lucia_ e C~marias) son os únicos ridade dos investimentos públl'
que teñen "~umidas as campe- cos frente aos gastos consuhti
téncias . plerí'~s en matéria de VOS, Se estabelezan polo Estado 
edu~aG.ión e de investigac.ión. lso topes máximos globais ao incre
,non con.leva, · n'ecesarjarnente, mento da masa retributiva dos 
que se estimen c0mo competén- enipregados públicos". 
cias de educación aquelas que Polo tanto, tendo fixado o Es..: 
afectan as relacións· da Adminis- . tado ·ese tope no 4%, e ·estando 
tración Pública cos seus funcio- xa incrementadas as retribucións 
nários ou ás.C:le política económi- na indicada 'porc~ntpxe nd-pre
ca xeral; . estas . están- determina--' ,suposto da Xünta da G¡:iliza, ca-

. das na ·.Lei ·de Medidas para a recemos de competéncias p,ara 
Reforma da Función Pública, que _- sobrepasar a suba sinalada polo 
determina no seu artigo 42.1 que poder central 

·a contía das retribucióÍls básicas Por outra banda, tal-límíte non 
será igual en todas as adminis- . ceréena en absoluto as compe
tracións públicas para cada un ; téricias que en matéria de edu
·9os grupos en que se clasifican cación, con carácter ple.no, ten e 

I . os funcionaáios. exerce a Xunta ~a . Galiza, xa que 
tal aspecto, se ben ten repercu-

A ·mencionada Lei non estabe- , sión nas · retribucións do pérsoal 

sindicais r:epresentativas do pt:!r
soal docente oon universitário 
celebrámola o día 9 de Marzo. 
Continuamos o día 17 nunha se
sión na que se fixaron catro co
misión - técnicas para o . estudo 

.- dos apartados da táboa reivindi
cativa que -puderan ser compe
téncia da Adminisfradón autonó
mica; estas ponénci~s técnicas 
x;:¡ celebraron máis de dez reu-

. nións, nas que se avanzou de 
forma notoria na apro~ihlación 
das disti~tas posturas_. · 

Porén, non ha-de descoñeeef
se que, áinda que resultan pon
tos importantes. da negociacióñ, 
as razóns prioritárias da confliti
vidade , estriban precisamente 
naqueles puntos que non S<;>n 

· competéncia da Xunta. de" Gali
cia, ·- senón da Administfucion 
Central. · :-

Na sua consecuéncia, a Con
sellariq foi. en todo momento dia
logante . nas matérias da sua 
co¡npetencia, e trasladou ás ins
táncias · competentes (Adminis- . 
tración Central) as suas suxerén
cias, a fin de ·que no procesp de 
negociación .ante o Ministério de 
Educación· -e Ciéncia se chegue 

Comezámos o debate solicitando 
de cada unha das centrais presen
tes unha valoración do momento 
actual e as posíbeis saídás que 
ven ao cónflito. 

. Xurxo Martinez (CXTG) -A si
tuación actual é delicada e confu- . 
sa. Non tanto pola saida, senón
porque a alternativa de folga indefi_, 
nida, nesta altura de curso, quedou 
sen a forza que teria hai un mes 
por exemplo. Ao profesorado, des
pois dunha folga dura, pero tamén 
interesante, hai que darlle unha 
saída para que non se produza un 
queime en amplos sectores. Ainda 
que sexa a médio prazo hai que 
deixar claro o que se vai conseguir. 
Emilio F. Zunzunegui (CCOO) -
A ·situación é certo que resulta 
complexa. O profesorado pode 
chegar a un momento de pesimis
mo, per:o iso hai que superalo. o 

Ieee que as retribu~ións comple- ·docente_ pode Gonsiderc;trse com
mentárias teñan que ser· as mes- peténcia educativa "estricto sen
mas en todo ·o Estado, polo que su", senón, como xa.se indicou, 
resulta necesário precisar a com- de planificación económica xeral. 
petér-icia da Comunidade Autó:- De má.neira . que, rotundamente, 
noma para fixar a contía dos nos estamos a exercer até o lími- · 
.complementos e, no · seu caso, . ·te as competéncias transferidas .. 

, conflito posibelmente terá que 
alongarse, para buscar unha saída 
máis adiante. A responsabilidade 
do governo qué non quere nego
dar, situa de novo ao conflito no 
início. Volta ·estar no candeeiro o 
direito á folga, · os · direitos sindi
cais ... Non existe garantia de que a 
reforma sexa un éxito. Neste mo
mento a sociedade viu claro que 
270 mil profesores teñen moi arrai
gado o seu rexeitamento da homo
logación. O goverrÍo, pala sua par~ 

os límites que a condicionan, 
ai_nda que ·non a. déixen sen con-

a solucións xustas que "permitan, 
canto antes, a volta á normalida- . --. , 
de académica de todos · os cen- ! 

Por qué a gaieg·a foi a última-· tras da Galii:a. · 

te, debe decatarse de que non é 
saída ó pre-acordo. Eu cóflsidero 
tamén- n:ioi importante a unidade 

tido. -

· Ademais, ·o Tribunal· ConstitÚ-
, .cional, na sua senténcia 63/ 

.1 !;)86, do 21 de Maio,. determina 
que ;;i 'fixación dós topes máxi
mos globais ao incremento da· 
rr¡_esa retributfva dos :emprega
do$ públicos é unha competén
cia do -Estado, teñdo tal límite 'á 
sua fixación constitucional na 

. planificación económica xeral 
·para a consecución dos distintos 

L.~· --

mesa sectorial en constituirse,. . A Consellaría, en todo nio-
téndose negado até agora a - · 
Consellaria de . Educación a . mento, e· . senda . respeitosa co 
máriter un proceso negociador? . d~reito á f~lga que as.iste ªº per-

soal docente no'n universitário, 
A Comunidade Autónoma da ·Ga- -. tratou de garantir o direito á edu
liza non só r:iori 'foi a última, se- cación de todos os escolares da 
nón que nos aventuraríamos a , Galiza, .sendo a primeira Admi
manifestar que foi ¡:i prirneira que -nistración Pública que para ga
abriu un ·proceso negociador na- .rantir aqueles direitos fixou, atra
quelas matérias en que tiña com- vés dunha orde coa Consellaría 
peténcias, de xeito ·que a prim-ei- - de . TrabalJo e . Benestar Soéial 
ra reunión con todas as centrais servicios mí'nimos. Ó 

sin<jical conseguida en base a 
unha plataforma de-seis sindicatos · 
e iso permite retomar a loita-en cal
quer momento. 
Xosé Ramón' Boán·(UTEG-INTG) ~ 
-O conflito nestes momentos su~ 
pera xa, quizá, ao seétor· do profe
sorado. O· governo ·pensa no que 
·as 9onquistas deste conflito podan 
incidir' na .función · pública en xeral-. 
lsto explica a sua posici6n de dure
za, -non quer dei.x.ar sentado ·un 
precedente; Por outra parte, esta
mos nun estado cunha articulacióo , 

Ccoo: 'TODA A 
SOCLEDADE TEN HOXE 
CLARO QUE OS 
PROFESORES NON 
EST"ÁN DISPOSTOS A 
ACEITAR A 
HOMOLOGACIÓN' 
autonómica que non é a que nós 
desexamos, pero que está aí. As 
administracións e mesmo outros 
sindicatos parecen esquecelo. PG. 
outra parte, a unidade sindical 
polo menos na Galiza, non existe'. 
A solución ten que vir de que o 
profesorado tome postura até as 
últimas consecuéncias, porque o 
governo neste momento non vai 
ceder. Agora estamos xa a pique 
de rematar o curso e vese claro 
que a loita debe continwar o ano 
que ven. · · 
Gus~vo Chao (UCSTE).--0 noso 
sindicato que só é do ensino, sem-
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olar . prolongarase ao próximo curso ·_ 
de Marzo non albisca ainda 

protesta cornee~ de ñovo en 
do profesorado: a estat~I, que 
e a galega da que fo~man parte 
federado co STEC e membro 

. Despois dún pre-acordo 
olo pr9fesorado' en referendo, 
rtamente polémica, como 
damentais centraron tamén o 
á autonomia e a consideraciór-i 

plantexado abre as portas á 
a redonda participaron os 

_LJTEG-INTG: 'O 

-
resto .do estado, pero estase· a ne..: 
gar a opinión da Galiza e a nego
ciación autonómica. · Por éxemplo 
en Euskadi lévase doutra maneira. 
Por outra parte se é re\(isábel a fol-
ga cada 2 ·ou 3 dias, supón que ao 
mellar non ten moito apoio. E~ ade
mais, se fracasa que outras mEÍ.di-

. das nos quedan. aparte, da negati
va a examinar? Outra cousa seria 
ter tomado es,as medidas en Mar-. 
·zo. · 

A non asunción de 
competéncias por . parte _ 
da Xunta · 

· CCOO -Desde o j 7 de Marzo 
producironse re_unións infructuosas 
por falta de vontade da Consellaria . . 
Sen embargo non é obxectivo des
ta folga o .de perfilar as competén
cias de cada querí, senón o de. al
canzar unhas reivindicaCións e que 
as resolva quen . teña capacidade 
política. Outra cousa é que no ám- Xurxo Martínez-' 

bito xeral loitemos polo avance de non existe vontade sobre a ·maioriá 
competéncias en matéria educati- da táboa -reivindicativa. Unha ·vez 
va. , . rématada aº estatal haberia que ré
INTG -Non se plantexa unha loita negociar aqui. Ademais sacar ago
c;te competéncias. O que pedimos ra o problema dos· descontos é 

SGTE: 'SERIA MELLOR -
UN REPREGUE 
ORDENADO QUE O 
ESFARELAMENTO DO 
MOVIMENTO' 
direito de que se f;;igan as retribu
cións ·dun xeito similar ao resto do 
funcionariado. Entendo como ecui:.. · 
paración o que esta pern:iita seguir 
avanzando cara o corpo· único de 
profesores, cunha· subida lineal· 
-para .todo o profesorado. . 
UCSTE -A_ homologadón ._non 
~o~e _ alonxar ,da _ loita polo corpo 
urnco. A funcion docente é a mes
ma, independentemente do nível: 
INTG -Na recuperación do poder 
adquisitivo estamos tódos de acor: 
do. Só que :nós entendemos que 
dentro do novo ·sistema retributivo 
ábrense as portás da carreira do
cente e out_ros pensan que non. - · 
~GTE ---:-P.ara nós a homologación 
e homologación retributiva non ad
ministrativa. Pois no resto da fun
ción pública hai unha .chea de divi- -
sións . . Neste aspecto, -a plataforma 
dos seis é de mínimos e con 'ala 

GOVERNO TEME QUE 
ESTE CONFUTO SIRVA 
DE PRECEDENTE PARA 
TODA A FUNCIÓN 
PÚBLICA, POR ISO 
NON QUER CEDER' 

e _que se exerzan as que hai. A nós coaccionador. O' Coriselleiro fixo 
d1xo~os .Barreiro que ª. f~ente ~stá · declaracións nas que se compro
en Madrid e que o que1me pohticó . metía a tratar estes temas unha vez 
n~:m o_van traguer para aqui, c~rido solucionado o conflito. Preténdese 
rnnguen llo pedé: agá_s nós .. 0 pro- que as m_elloras que se ·consigan 

-ble~a logo n_on .e de qu~ 0on haxa se compensen cos descontos. O 
aqw competencias, senon que non Conselleiro dixo que ia ter -en conta 
se queren exercer para non des- isto, pero lógo falfou á sua palabra. 

;nant~mos algunhas · diferéndas. 
- Pero a. plataforma actual ·non xerar

quiza máis; non divide máis, como 
facia o pre-aco~do·. : 

mento do movimentó. 
UCSTE -A respeito da desunión 
sindical na Galiza eu quero mani
festar que cando mef')os a INTG 
debería ter direito a negociar no 
estado, posto que conseguiu unha 

gastarse. O dar ordés de posta en execución · 
UcsTE: 'O GOVERNO 
PLANTEXOU UNHA 

1- porcentaxe do 15 por cento no sec-
~ tor. . 
_ CXTG -Eu penso que hai que 

SGTE: 'O GOVERNO 
PREOCUPOUSE POLA 
IMAXE, PERO NON 
POLA SOLUCIÓ_N __ D-0-
CONFLITO' 

pre estivo a favor da dignificación destacar o tema da folga indefini
da escala pública. Neste momento da. Estanse dando vários erros de 
ternos que denunciar a responsabi- vulto. Desde como se fixo inicial- -
lidade da govemo que o único que mente, até agora ao coiwocala cun SGTE -:Eu queriá tálq,r antes dos 
fi".<O foi non quer~r negociar. Os apoio de menos do 50 por cento servícios mínimos. Penso que sin
sindicatos exerceron o seu direito do profesorado. Para a CXTG a fol- dicalmente non se pode pedir que 
de folga, pero non houbo vontade ga indefinida, nestas circunstán- non se cumpran, potas sancións 
por parte do governo de resolver o cias, pode pechar ainda máis a po- que tragueria -consigo. Pero está 
problema con mediana racionalida- sibilidade de repregue ordenado habendo outras alternativas, como · 
de. A situación é resultado dun re- do que se acabá de talar e queimar a de aprobado xeral, nota única, 
xeitamento unánime do pre-acordo ainda máis ao profesorado. Na Ga- etc. Pero non é fácil controlar isto. 
e dun consenso sindical a nivel de liza lanzouse unha folga indefinida A respeito da Consellaria é óbvio 
estado. A saída a curto prazo está con menos do 50 por cento do que a sua posición é ·impresentá
na man do governo, de non ser asi apoio, cada un debe responder da bel, porque pasa de todo. certo 

_ .Ji...-.~~ sindicato~ non terán máis remé- responsabilidade que ten. que o monto global do diñeiro de-
~10 que continuar o ano que ven. UCSTE -Sen ánimo de entrar en pende do estado, nesa medida os 

Está claro que estamos nunha .polémica, segundo o acordo dos tiros están centrados aí. Agora que " 
guerra de desgaste grave. que iria seis requeríase un 40% de apoio haberia que incidir dentro do movi
en contra dos sindicatos, que es- entre o profesorado no conxunto mento para presionar á Consetla
tán perfeitamente lexitimados pola do estado, para levar adiante a fol- ria, medindo as forzas para ver 
sociedade; . , ga i~definida . Ademais a folga foi como se pode· estar nas düas fren-

E necesario aclarar tamen que as_ considerada reversíbel, se o movi- . tes e sen que se· viva como contra~ 
nosas reivindicacións non se ba- mento non é secundado. · ditório. 
sean só en cuestións económicas, SGTE -Á folga indefinida vémos- · · UCSTE -Que a Cónsellariá non 
senón nun plantexamento de fondo lle problemas. Pero hai un ctiama- asume ás competéncias é certo. 
de dignificación do ensino. Haberia mento do comité de folga estatal e Agora coa mesa técnica -parece 
que talar da responsabilidade civil, pensamos que non era cuestión de que se pode ·chegar a algo. Pero 
cursos de for~ac!ón e. outros 'moi- di~persar forzas. Ademais as taigas - · · 
tos temas. Esta a1, por outra parte, tainas o profesorado, se non quixe:: 
a reforma educativa, que teria que sen non a seguirían. A folga ir:idefi
contar c9 apoio animoso do profe: nida é por suposto reversíbel, _por 
.sorado. E grave a atitude do gover- exemplo cada dous ou tres dias. 
no, en cámbio, enfrentando á so- CCOO . -~ós non estabamos de 
ciedade cos ensinantes e contri- · acord.o cóa fotga indefioida, pero 

de descontos é coaccionadoL · . 

-Homologación ao resto do
funcionariado 
CCOO -A homologación, tal e 
como se plantexou, é reivindicar o 
direito de que_ s·e fagan as retribu
cións-dun xeito similar ao· resto do 
funcionariado .. Entenga como equi
paración o que esta permita -seguir 
avanzando cara o corpo único de· 
profesores, 'cunha . subida ' lineal 
p·ara todo o profesora~o. · · 

UTEG-INTG: -

GUERRA DE 
DESGASTE QUE 
PERXUDICA. AOS 
SINDICATOS' 

Deterioro da imaxe 
do profesorado 
INTG ·-A administración plante
xou un acoso ao profesorado, é::le.:. 
formando a oplnión é recorrendo a 
determinadas ideas sobre os pro
fesores, coma .o de trabal lar me
nos, etc, utilizando os meios de co
municación. Os sindfcatos non 
·soubernos enfrentar iso. triste que 

·'BARREIRO 
RECOÑ-EC_E_U___,._-Q_U_E __ 

NON QUEREN 
NEGOCIAR PARA NON 
TRASLADAR AQUI O 
DESGASTE POLÍTICO' 

. o governo non ?e plantexe os pro
blemas de fondo e se dedique a 
enfrentar ao profesorado qoa . so-

- ci.edade. _ · 

UCSTE -A homologación · non 
pode alonxar da loita polo corpo 
único. A función docente é a mes
ma, independentemente do ñ ível. 
INTG -Na rec"uperación do poder 
·adquisitivo estamos todos de acor
do. Só que nós en'tendemo~ que 
dentro do novo sistema retributivo 
áprense as · porta~ da carreira ·do
cente e outros .pensan que non. 
SGTE -Para nós a homologación 
é homologación retributiva non ad- · 
ministrativa. Pois -no resto da fun
ción pública hai unha chea de. divi-

. , sións .. Neste .aspecto, a plataf.ormq 
dos seis é .de mínimos e con· ela 

· UCSTE -E responsabilidade da 
-administración o deterioro da rela-
ción profesor/pais. Irnos tardar 
tempo en chegar a uriha situación 
de ·concórdia, necesária no proce-
so educativo. . 
SGTE -Os meios de comúnica
ción non están nas nasas mans. O 
governo preocupou~e pola imaxe, 
pero'. nóf"1 se preocupa de solucio
nar o problema. · O 

M.V. 

buir:idó ao d~terioro da situación. · preferimos mantera unidade. . 
Mari Lires (SGTE)-0 profesora- INTG -Sobre- a folga indefinida 
do non se deixou er:iganar polo ninguén dubida de que é unha me
pre-acordo, despdis de dous me- dida extrema que pode ser defen
ses de debate e concienciación. O · díbel, pero non estamos de acordo . 
que sucedéu foi · que as cúpulas en canto á sua dafa e reaHzación. · 
sindicais foron superadas pola No estado alcanzouse o 40%, 
base. certo que pode darse unha pero non na Galiza, nen noutros lu
.mentalidade de frustración e des- gares: A convocatória é entendíbel 
confianza sindical, cara a todas as como extensión do decidido no 

. - mantemos algunhas diferéncias. 

· centrais. Houbo peticións .de yni-
dade que. hoxe na Gal iza non se e . 
dá. A unidade é' estatal, en base a XTG: 'COA FOLGA 
uns mínimos para. darlle saída ao INDEFINIDA 

· ·· movimento. O momento é difícil, · A-L-G-------,-. ----
teremos dé estar atentos a recoller ~ UNHAS CENTRAIS _ 
as posicións do profesorado . en COMETERON EAROS 
cada momento. ·Seria mellor un re- . DE VULTO' -
pregue ordenad<:> que o esfarela- · · · Mari Ures -

Pero a plataforma actual non xerar-
. quiza máis, non divide máis, como 

facia o pre-acordo. · 

Homologación ao· resto -do 
fun~ionariado , 
CCOQ ;-A ·homologación, tal . -e 
como se plantexou, · é reivindiéar o 

Ccoo E ucsTE: 'A 
HOMOLOGAc"lóN NON 
NOS PODE ALONXAR 
DA LOITAPOLO 
CORPO U-N---IC_O_' _..;__ Emflio F. Zunzuntfgui 
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AP,. ·O partido mái~ castigado,. perdeu -un-36%. do seu elei~oradq -

A abstención converteuse na-primeira forza·en Catá.lunya 
Dous -dados :._un síntoma e 
un .falso remédio
completan o cadro clínico 
da ·autonomia catalana tras 
da celebracións dás· 
eleicións ·autonómicas: a 
enorme abste-nción-, que 
supera a alcanz~da en 
calquera das consultas 
eleitoráis habidas 
anteriormente, e a 
continuidade manifesta do 
mapa· parlamentário; salvo 

· diferéncias de matiz. 

A abstención, que no conxunto -
de Gataluña, chegou ao 40.62%; 
supera en 5 pontos a alca:nzada 
nas anteriores autonómicas do 
.84 e recrudécese fundamental
mente no'. cinto de Barcelona, de 
povoación maior:itariamente imi
grante, rondando poréentaxes 
do 50%. A abstención menor 
produciuse nas provínéias de Gi
rona e Lleida, únicas-circunscrip- --
cións onde os socialistas (e só 
eles); ·incrementaron o. número 

de votos. 
, No mapa político catalán, sal
vando detalles, · producíronse 
poucos cámbios, se exceptua- _ 
mos que a abste1=1dón se · teña 
convertido na p~imeira forza polí
tica do país: Todas as forzas· (fa
cendo a salvedade· óbvia do CDS 
que concorria por vez primeira a 
unhas autonómjcas, pero que ta
mén descendeu da sua única 
marca· das lexislativas do 86) 
perderori voto$ . dunha maneifa 
considerábel. · Porcentualmente a 
.mái& castigada é AP que deixou 
polo camiño a·o 36 do seu eleito-
rado, seguida por .Iniciativa per o mapa p~lítico viu~e lixeiramen
Cataluña (IC), ainda que parado- te . modificado. CiU perdeu tres 
xicamente sexa a forza · máis parlamentarios, ~inda que :con
agraciada en -e~canos ao t~r su- serva a maioria absoluta. O PSC 
mado .sufráxios· que no 84 foran sumou 1. LC, apesar da sua per-

- para tres forzas, duas das cales da rear de votos, creceu espec-
. (PCC e ENE) ficaron fóra do Par- · tací.Jlarmente, pasando de 6 a 9 
lamento por non acadar o 3%, escanos. AP recebeu · o golpe 
cunha perda do 23%. A .. máis. máis sonado do abano políticQ 
castigada en termos absolutos·, perdendo s. Esquerra Republica
foi ·CiU que v.iu reduQid6: , o seu na de Catalunya conseguiu su
corpo eleitoral en 120.000 votos. perar a b~rreira-do parlamentário 
Apésar destas perdas cór:nuns,. ·en Tarragona, apesar de perdas 
nalguns-'cas~s paradoxicamente, --- noutras cirqunscricións, co que 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~=·~· ~~~~~~· aument~en 1 aseugrupoparla
- mentário. fi o CDS irrompeu con 

suavidade gañando 3 escanos. 
Estas -mudanzas do mapa por

centual do Parlament de Catalu- · 
ñ.a, _apesar da escasa situación 
do voto, as perdas 6omuns e o 
mínimo trasvase, explicase . fun
damentalmente polos efejtos da 
Leí de Hondt, que nunha circuns
crición como Barcelona, . con 
mái.s de 3.5 millóns de eleitores, 
rep~rte 85 escanos._ A especta
cu1ar vitória de IC, que recolle 
parte dos votos extra-parlamen
tários do PCC e ENE, a de igual 
maneira espectacular debacle de 

. AP, e a irrupción de CDS, teñen 
a _sua clave'· nos movimentos . de 
·escaños pesa circunscrjpción. 

A estabilidade convertida 
en debacle 
As reaccións" dos partidÓs; · po
rén, . non · tef)en excesiva relación 
co feito do mantimento do mapa 
político 'do Principado case,.. nos 
mesmos termos que no t984, 
feíta a sa1vedade da abstencicn. 
As claves que explican isto palas 
alturas son máis frustrac'ión de 
expectativas - megalómanas por ' 
parte de CiU e o desvanecimento 
de terríbeis presáxios no PSC 
(froito de so~deos e inquéritos 
que encumbraban a Pujol e ente
rraban ao candidato socialista· 
Raimon Obiols) que · 6. balance 
real e comparativo dos resulta¡ 
dos habidos o 29 de Maio. · 
:Jordi Pujol conservo~ a maioria 
absoluta por segunda vez r:ia ter
ceira lexislatura, e pode govemar 

"' .outravolta en solitário. Paradoxi
camente, o que · é sen dúbida· 
ünha vitória converxente, produ- -
ciu sentimentos xeralizados de 
frustración no·ámbito pÚjolista. A 
imparábel cobiza. que, a tenor do 
pübHcado por inquéritos e son-

_ deos, apreixou aos líderes con
verxentes, que se lanzaron a 
conseguir i.mha vitória arroladora 
colocándose como meta o 50' 
por cento dÓ eleitorad6 e a eufó
ria incontrolada dos últimos dias, . 
converteu un ha · vitória real -o ... 
conseguir a niaioria absoluta por 
segunda vez e o :governo pbr ter
ceira~ nun pequeno _desastre 

· psic_ol9xiéo que Pujol qi.Ji?<O neu
trali~ar. 0:- seu interese _era pór 

·. unha espada de Damocles frente . 
ao Governo central á hora de ne
gociar temas como a financia
cj'ón aut9nómica e os tra~pasos, 
motivo nos últimos meses de'en
frentamentos entre o governo e 

mesa: untia vitória s~n preceden
fes de CiU e un desastre de igual 

· magnitud~ dos socialistas. 
Aparte do efeito desmobiliza

dor dos últimos inq!,Jéritos, que 
cantaba de antemán este dobre 
resultado, sobre o confiado elei
torado convEtrxente (que tanto 
Pujol c:;omo Roca apresuráronse 
a resaltar, asegurando que a 
absténción Hes perxudicou fun-

, damentafrnente a eles) o certo é 
que o desfase entre predicións e 
resultados converteuse sen selo 
en dado político. Así o entende
ron os líderes do PSC que silen
ciaron a sua sangría dé votos e 
fixeron fincapé no relatiyo esba
rar de CiU, comparando os seus 
resultados non coa anterior lexis..: 
latura senón cos sondeos, con
vertendo unha estabilidade real 
en pouco menos que un terre
moto político~ o in ício do declive 
do pujolismo e o :ascenso do que 
o PSC chamá-"unha maioria na
cional e de progreso". 

- En opinión dos socialistas ca-
taláns os resultados das autonó
micas for<:>n moi - bons para ó 
PSC, para o PSOE e para o go
verno central. E ademais non lle 
falta razón. Durante a campaña 
quen sentaban no · banco dos 
acusados non era tanto o presi
dente da Generalitat (a quen se 
debía presumir certo desgaste 
polo labor de governo) senón o 
PSC como vástago -do 1PSOE, 
executor dos recortes e trabas 
pastos á autonomía catalana en 
ollos dos converxentes. Quen 
agardaba o veredicto era Raimon 
Obiols. Por iso a sua absolución, 
por máis que a CiU se lle mante
ña no papel de xuíz, foi lida con 

alivio non disimulado por PSC e 
PSOE. 

Arrebato de contrición de 
Esquerda Republicana 

O resto das reaccións foroh máis 
comedidas e acordes cos· resul
tados reais. Rafael Ribó, de IC, 

· afi·r~mou que que este era o fin do . 
descenso do que el élenominaba 
"esquerda transformadora" e. 
non se deixou desboradar pala 
eufória falsa do incremento do 
seu mupo parlamentário cons
cente de que as · tres forzas que 
compoñen IC nen foron capaces 
de cecuperar e 'sumar o seu pró
prio eleitorado do 1984. Dixo do 
incremento de IC. que é impor
tante pero insuficiente. O dado ' 
máis relevante é, polo demais, a 
renovada capacidade de convo
catória dos actos eleitorais de IC 
nos últimos dias de campaña. 

Joan Hortalá, dirixente de Es
querra Republicana de Cataluña, 
que aJenfou con al ívio ante uns 
resultados que non só non o fini
quitaban, como apontaban al
guns sondeos, senón que lle re
galan un novo parlamentário, 
reaccionou tamén con cautela, 
"desta volta -dixo nun arrebato 
de contrición- ERG non voltará 
defraudar aos seus eleitores" o 
que non deixa de ser un recoñe
cimento explícito de que algunha 
vez o fixo. En certos sectores de 
ERG asi se entendeu a sua par
ticpación no segundo governo 
de Pujol, e Hortalá veu que ape
sar de todo esa franxa descon
tente non lle deu as costas. O 
que está por calibrar ainda ' é a 
potencial atracción exerctda pola 
renovada mensáxe independen
tista (calificado por sectores da 
esquerda independentista como 
falso e "light") sobre unha franxa 
de xóvenes votantes. -

Na direita española as reac
cións foron as normais. Desola
ción incontida, diáspora e início 
de caza de bruxas en médio de 

· explicacións sobre a apari_yión 
de CDS, a atomizáción do voto 
conservador, etc ... en AP e ale
gre frustración no CDS cunha 
suba- ao carro parlamentário que 
non coincidiu coas suas expec
tativas. O 

JOÁN RET ANA/BARCELONA 

Ponto morto do Estatut 
O camiño que se abre é dubi
doso. O calendário imediato é 
facil , o mediato non tanto. A · 
proclamación~dos parlamen
tários, a proélamación do Par
lament, o proceso de investi
dura do Presidente e a sua 

.' -toma de posesión teñen pra
zos fixados e datas límite. O 
15 de Xwlló, a máis tardar, 
Jordi · Pujol ten que deixar de 
ser presidente en funcíóns, 
para selo -de direito. Daquela, 
e coas vacacións . no meio 
para reflexionar, poden vir os 
problemas. . Esta campaña 
eleitoral viu marcada por un 
debate aprazado e por unhás 
relacións viciadas entre o go
verno central e a Generalitat,' 

. por iso foi tan aborrida ·e ca
rente . de discusiqn política. 
Todo 9 mundo agar.daba o .día 
despois, ·esperando que unha . 
modificación. substancial do, 
mapa pontico - parlamentário 
pudes·e'resohier os problemas 
que deixaron. no tinteiro. Non 
foi así. O selJ grau de continui
dade fai q'ue est~ terceirá le-

xislatura sexa case unha re
edición da segunda, que re
matou de feito, salvando o es
tertor que supuxo o tema das 
lotarias, no debate do Estatut 
de Outubro pasado. Ali todos 
constataron que a vía estatu
tária estaba nun ponto morto 
e cada un deu a sua receita: 
negociación da financiación e 
o traspasos con Madrid desde 
unha posición de forza, fede
ralismo, reforma do Estatut, 
volta ao espirito do 79,, etc ... 

O certo é que se constataba 
algo qué as urnas, pala '(ia do . 
incremento da abstención 
confirmou: que a via estatutá
ria estaba tocando o seu fon
do e límit~s~ e que o desarrai- . 
go de amplas capas da po
voación · coas instituciuóns 

· emanadas do Estatut era ma
nifesto. Porén, nengunha das 
medidas- propostas servia de 
remédio: . As eleicións do · 29 
de Maio non infroduciron co:
rrectivo algun. O 

·J.R'. 
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Fundouno no 1894 a colónia emigrante na ·Habana 

Cuba oferece aos galegas· os . 
-serví cios asistenciais do Hospital A Benéfica 

• España fornece armas 
a 'Marrocos para·a sua ·guerra 
no Sáhara. Para prostestar con-

. tra· deste comércio, a Asociación 
de Amigos da República . Árabe 
Saharaui Democrática de Euska
di está a recoller firmas ao pé 
dun escrito no que 'se denúncia 
o estado policial de Hassan, a
violacion sistemática dos direitos 
humans e de calquera signo de 
oposición e a sua guerra . de 
agresion 'contra o território da 
RASO. No documento, que está 
a circular por todos os concell.os 
de Euskadi denúnc.iase a col~bo:.. 
ración do governo españo~ co ré
xime de Hassan e a ocupación 
colonial a meio da venda directa 
de armamento e do consentí- · 
mento do . tráfi90 de armas que 
son utilizadas directa e inmedia
tamente para agredí( · aos saha
rauis. 

Todos os gal egos poderáh · 
utilizar os $ervícios 
hospitalários e· docentes do 
hospital do antigo Centro 
Galega da Habana, seguntio 
ven de anunciar o consello · 
científico do Hospital-

. Faculdade Doutor Miguel 
Enríquez, antiga casa de 
saúde A Benéfica do centro 
da Habana. Este úso será . 
gratuito, como o do resto 
dos servícios asistenciais e 
docentes cubanos. 

O oferecimento responde á so
licitude de moitos emigrantes 
en Cuba que expresaran a sua 
añoranza por volveren a utilizar 
os servícios de A Benéfica. 
Esta declaración coincide co 94 
aniversário da fundación da 
Casa de Saúde por iniciativa 
dos emigrantes galegas en 
Cuba, e forma parte dos prepa
rativos do quinto. centenário do 
Encontro das Culturas Ibero 
Americanas. Nunha mensaxe 
dirixida ao povo da Galiza, o 
Consello do hospital explica 
que foron os emigrantes gale
gas de Cuba os que o fundaron 
en 1894. "Aquilo fixo. posíbel 
que dispoñamos de 94 anos de 
tradición médica", valora a ac
tual dirección do hospital. 

Medicina preventiva 
No anúncio de oferecimento de 
servícios a todos os galegas, 
valoráronse particularmente os 
avanzados critérios de medici
na preventiva que foron aplica
dos no hospital do Centro Gá
lego: "Un critério de medicina 
preventiva que afortalase a 
saúde do home e dese tamén 
exemplo de valor e solidarieda
de, unión e irmandade,, como 
expresión de humanismo". As 
condicións deste anúncio afec
tan "a todos os cidadán natu
rais da Gal iza", e faise extensi
va a médicos, profesores e 
científicos galegas "que quei
ran contribuir ao naso desen
volvimento científico- téncio, 
asi coma os xóvenes galegas 
que queiran estudar a carreira 
de medicina e aos técnicos de 
saúde". No documento tamén 
reitera o Consello Médico "a 
disposición de servir (aos gale
gas) na sua própria terra, ca 
tradicional espirito internacio
nalista que caracteriza ao pqvo 

A Asociación" tense dirixido ta
tnén ao Defensor do Povo esixín
do unha investigación sobre este 
comércio .de armas .con Ma_rro-

. cos. No documento de denúncia,
invoca o embargo de armas de- . 
cretado polo governo español 
sobre pais~s que estár; en guerra 
con terceiros ou contra daqueles 

.....r -- estados ·que non respeitan os 
2 ' dereitos humáns. O 
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A Fundación dun servício asistencial, con avanzados critérios de Medicina preventiva, foi un dos p~inci
pais atractivos para adequirir a condición ~e asociado do Centr!> _~alego da Habana. A fotograf1a de 
1907 recolle o momento de deitar a prime1ra pedra do novo .~d.1f1c10 do centro, so~re sol~~ do vello 
Teatro Tacón. Nest.e edifício quedaria instaldo o hospital A Benef1ca, que na altura do 1907 tma 25.075 

• . Europa nuclear e os 
acordos sobre desarme 
son un dos aspectos tratados 
por Gorbachov nas entrevistas 
prévias ao seu encontro· c~ _re
presentante do exe_cutivo . nor
deamericano. Na o¡:;>inión de Mij
hail Gorbachov, falar de dotar de 
armas nucleares ao continente 
como recurso para acións de ré
presália é o mesmo que defender 
o concéito de guerra nuclear li
mitada na Europa. Para os sovie
ticos, é preciso partir da idea tra-

sócios. · 

de Cuba". 
A fundación do servício de 

saúde foi un dos principa.is 
atractivos de novos sócios para 
o centro galego d_a Habana. A 
partir da independéncia do 
país, o centro adquiriu o Teatro 
Tacón, no centro da capital cu
bana. Ali funcionou a Casa de 
Saúde A Benéfica que· no ano 
1950 tiña trece pavillóns nos 
que se atendían enfermidades 
respiratórias, cárdio-vascula
res, mentais e nervosas, de me
dicina xeral e infecto-contaxio
sas. No ano en que foi deitada 
a primeira pedra da casa do 
Centro Galego (1907), A Benéfi
ca dispuña de 25.075 sócios. 
Nos días anteriores á cerimónia 
estendéranse novas recibos de 
asociados a nome - de Emilia 
Pardo Bazán, do presidente do 
Tribunal Supremo de Cuba, 
Hernández Barreiro e do da Au
diencia da Habana, Xosé Maria 
Aguirre. Nunh~ información pu-

blicada Jé>Olo semanário Galicia, 
que editaba. a eolónia galega, . 
descrebe o acto do comezo 
das obras na Glorieta "toda· 
adornada de bandeiras e · 
guións. No mais sobranceiro do 
corpo central, colocaran un °Gi1-
dro do galego Mariano Miguel 
que representaba as figuras de 
Cuba e Galiza facendo entram
bas firmes o escudo ·do ·Antigo· 
Reino. Na parte posterior do 
cadro ondeaban as bandeiras 
de Cuba e a Galiza asl coma a · 
dos Estados Unidos da Améri
ca. No interior da primeira pe
dra colocaron unha colección 
de memórias do Centro Gale
ga, donadas p9lo administrador 
do sanatório A Benéfica. ·Na pe
dra do novo edifício ficaron ta
mén o recibo de primeiros~ só
cios e moeda$ de · un ha onza, . 
un centén, un dobrón, un escu
do, un peso, únha peza de 
duas pesetas, 
unha.s pesetas, un real, unha 

peza de dous centavos, un 
centavo, un luís, unha dobr€1-
águia, un águia, unha média 
águia, un dólar, médio dólar, un · 
carto, un dime, .un · níquel e un 
penique. Xunto ·cunha coleción 
de moedas antigas donad~ 
para a cerimónia, . ficaron. nos 
alicerces do novo ed.ifício 32 
pesos de ouro, 1 de prata e 71 . 
dólares en moeda ianqui."· 

Coa revolución, o servício 
asistencial do Centro Gatego · 
d9 Habana perdeu a sua razón 
de ser, ao se rexionalizar a me
dicina e esjenaerse a asisténcia 
pública e gratuíta xunto con 
avanzados conceitos de medi
cina preventiva. Contado, a fra-
. dición do hospital do Centro foi 
continuada polo Hospital Facul
dade de Medicina Doutor Mi
guel Enríquez, que acompaña o 
seu nome co subtítulo antiga 
casa de saúde A Benéfica, do 
Centro galega. da Habana. 

G.L.T .. 

- ta da na conferéncia 'de Xenebra 
de que a guerra nuclear non tería 
gañadores porque ninguén so
breviviría para contalo. Segundo 
este · razoamento? non hai máis 
·solución aceitabel que evitar por 
todos os médio''s que poda occ
rrer. A modernización das reser
vas nucleares , que a OTAN pro
cura agora cun gran esforzo di
plomáti~o sería unha volta atrás 
nos avances de desarme ou 

· unhá porta falsa pola que Nor
deamerica estaría arrodeando os 
seus próprios acordos. A Unión 
Soviética resposta coa proposta 
de avanzar no desarme de Euro
pa ·criando espácios desnucleari
zados no Norde e nos Balcans 
así coma a disposiciór:i dun co
rredor de 300 kilómetros sen ar
mas nucleares nen pesadas na 
Europa central. 

1 
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BARCOS DE VELA 
, POLOS MARES DO SUL 

Viaxe de 14 días que inclue 7 días de nave
, gación en óergantins pala costa da Holanda; 
' 3 días en Amsterdam· e 1 en París. Précio: 

58.000 Pts. Salidas: todos os Xoves desde o 
30 de Xuño ao· 1 de Setembro. E tamén, 17 
días, con 10 días navegando. Précio: 68.000 

196 000 Pts. Saidas: todos os mese.s desde 
Xull~ a Novembro. india do Sul, Bombay, 
Cuevas de Ajanta e Ellóra, Madurai, Madras, 
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas: 

PERU-BOLÍVIA 
1 mes recorrendo Lima, Jquitos, Huaraz, 
Cuzco, Arequipa, Lago Titlcaca e a Paz. Pré
cio: 234.000 Pts .. Saidas: Xullo, Agosto · e 
Setembro . . 

Ptas. · · 

ESTADOS UNIDOS 
2 rotas de 1 mes cada unha. Costa-Costa, 
desde Nova Jorque a San Francisco, visitan
do . Bastan, Chicago e os máis fermosos par
ques naturais. Précio: 229. 000 Pts. Saidas: 

: )follo, Agosto e Setembro Costa L~ste-Sur, 
de Nova Jorque a Nova Orleans: Précio: 
178.000 Ptas. Sitidas:·Agosto e·Setembro. E, 
ademais, .Trekking polqs Parques Nacionais 
do Leste, Alaska e Baixa California . . 

ÍNDIA . . ., . 

Setembro e· Outubro~ 

- EXIPTO-XORDÁNiA 
1 mes en autocaravana acondicionada, vtsi
ta~do Cairo, .Aswan, ~uxor, 2 días en falúa ··' 

·polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Arnman. " 
Précio: 175:000 Ptas .. Saidas: Todos os me
ses desde Xullo a·Decembro. 

E, ademais, Cabo Norte, lslándia, URSS, Yu-
. goslávia,, Grécia, Turquía, Marrocos, Alxéria, 
Túnez, Africa Occidental: Senegal-Malí, Ké
nia, Paquistán, T ailándia, lndonésia, Austrá
lia, Cuba, Nicarágua, Brasil. T rekkings polos 
Alpes, Annapumas, Patagónia e Aconcágua. 
E billetes aéreos económicos a calquer punto 
do mundo. 

afüsuz ~ 
CLUB DE VIAJEROS 

Solicita o noso Folleto de Viaxes Vran-88. 

· 2 _rotas qe 1 cada unha. India ~entral e Ne
pal, visitando Delhi, Rajasthan"; Agra, Bena
rés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précio: 

Ronda de Sont Pere, 11. 6º 3o. · 08010-Borcelono • Tlf.: 302 50 81' 
Ledesmo,7. lº izqdo·.48001-Bilboo·Tlfs.: 424 42 65-424 2215 

Rodriguez San Pedro, 2.0f. 120~·28015-Modrid:Tlfs.: 4451145 
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CARTAS 

. O CATALÁN 

No. nº 341 de ANT de Maio, lin 
. as respostas a un inquérito leva

élo a cabo entre alguns· dos no
sos escritores e, en xeral, ainda 
que estou dacordo coas respos
tas, pois són deles, quixera pór 
o meu grao de area, se mo per- · 
mitides. 

Alguns dos perguntados com
paran Galiza con Euskadi e Cata
luña. Entendo moi ben. que a 
comparen en · certa maneira co 
País Basca, mais ·non poden 
comparala con Cataluña. . 

Euskadi é un país no que moi, 
pouca xente fala o euskera ainda 
que os seus dirixentes teñan 
vontade para .que algun dia o 
povo acade o pleno uso da sua 
língua. Cataluña -é outra cousa. 
Aqui dise:. "Som sis · milións". E 
todos eles falan arreo o seu idio
ma desdé o Honorábel até o 
"Copito de Nieve" (flocket de 
neu) do parque da· Ciudadela. 

Editáronse xa 75.000 títulos na 
língua vernácula, permitíndose 
_inclusive facer traducióhs do ga
lega, como a recente de "Retrin
cos" donoso inesq1,Jencíbel·Cas
telao, moi boa por certo. Hai 
unha Rádio. Nacional e unha TV3 
catalanas,. asi como a TVE2, nas 
que todo ·o dia · óuzese falar o 
idioma ·de Pon:ipeu· Fabra, mes
mo nos anúncios que nos debu
xos animados. Cando hai algun 
debate na rádio ou ·en ambas 

. duas cadeas de TV, ainda que os, 
persoeiros sexan de fóra, fálase
lles en catalán, ainda a Blanca 
Ferríández Ochoa que nestes 
momentos está no Programa 
Blanc o Negre" ou ·lle pasou a 
Fraga, que tivo ·que escoita·r as 
perguntas no idjoma do país, e 
moi sorrinte por certo. Cando 
non entenden, -vóltaselles a facer 
a pergunta con outras palabras, 
mais sempre en catalán. · 

O mesmo na universidade que 
no traballo, a xente tala o idioma 
nacional e até os médicos de 

1 
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GALE90 EM ASTURIAS 

Carta a J.R.R.F. (Avilés) con 
motivo da sua "Galego em 
Asturias" · 

Prezado amigo: 
Dou. resposta ao teu chama

mento publicado em ANT do 17 
_de Maio sobre "Galega em Astu
rias" sem mais título para faceló 
que o de ser galega apaixoado 
na defensa da nossa identidade 
.c9mo povo_ diferenciado. 

Curiosamente no xornal "La 
Región" de Ourense, do 22 de 
Maio, publica-se um trabaJho de 
Afonso Vázquez-Monxardim 
(páx. 8) coincidente coa proble
mática que ti denúncias, betn re
ferido a todas as zonas galegas 
inteegradas hoxe, e desde hai 
uns 150 anos, nas administra
zóns Asturiana e Castelhano
Leonesa: Aponta Vázquez-Mon
xardim a Ilecesidade, e possibili-

~~~~;;;~1~~1!;111¡i~~I~!~~~ ~~.~oo~~~~~od~~ ---=---= ===- ia. os poderes públicos como palas 
--:- --- 9 Associazóns Cultúrais para atrair 

·w aos habitantes dessas zonas· 
~ tace a sua integrazom no con

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ xu~oaoquepmh~~r~ecultu~ 

fóra apréndeno. Agora .estamos 
· en eleicións e até Curto, de AP, 

dixo que hai que defender a Lín
gua: lsta banda é diferente! Claro 
qúe el coñéce perfectamente .o 
país e sabe que se noh defende-:
ra o idioma, sobretodo en públi-, 
co, -. non recolleria rriáis de catro 
votos. E outro tanto lle . pasa a 
Obiols do PSOE. . 

E isto é asi·, porque ademais 
dos dirixentes, os da ·casa, o 
povo, tamé.n o · quere e. o que 
quei~a estar que estea e o que 
non, xa sabe: fóra. 

Na nosa Terra-·a cousa .é dife
rente. · Sor:nos un pavo de tres 
millóns dos que case dous mi
llóns e medio somos galegas ta
lantes e o outro meio, case. Cia-

. ro que iste meió é ·o dirixente e . 
nori quer falalo. Asobállao e re-

aldeán. Mais asi como antes non 
era posíbel, agora penso eu que 
é culpa nos que esta xente conti-

-nue sendo a que mande. Creo 
que ternos homes e muller~s vá
lidos e enxebres para· que nas 
próximas eleicións, ·sexan estes 
~ non os outros quen nos gover-
nen. · 

Eu sentiríame orgulloso que o 
meu pavo se fortalecera lingüísti
camente ao tempo que se avigo
ránse todos os estan:ientos do 
País como os de aqui. 

Veremos se nas próximas elei
cións ternos por fin un governo 
galeguista que agarime e queira 
á Galiza como unha Nación dife
renciada do resto do Estado, 
para que to~jos nós nos sintamos 
satisfeitos. D 

ra pertence. 
Tambem curiosamente nestes 

dias os xornais dam a nova de 
· concelhos do Bierzo que pedem 
a sua integrazóm na Comunida
de Autonori)a Galega (á Galiza xa 
pertencem por cultura, idioma e 
realidade xeográfica). 

·. Pois bem,· o clamor, passenin
hamente, _ vai · em alza e penso 
que as comunidades galego-fa
lantes de além no.ssas fronteiras 
administrativas som merecentes 
de mais apoio do qüe se está a 
dar; apoio sobretudo oficial e 
tambem de organismos e asso
ciazóns ·culturais, escolantes, 
etc., estabelecendo contactos, 
fazendo- lhes chegar teatro, con
feréncias, recitai_s. .. galegas, 
para que sintam a importáncia 

xosé L VEIGA da sua tala, da nossa tala, e da 
(Tarragona) nossa cultura. Mais importante 

======,==================~==================~=====i do que as relazons institucionais 
(através da Conselharia da Presi-

. xéitao por qmsideralo túzaro e 

AMPLI ION .DE CAPITAL 

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da 
Compañia Mercantil Promocións Culturais Galegas · 
S.A., celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse 
unha ampliacjón do Capital Social na cifra de . 
10.635.000 Pta.(dez millón~ seiscentas trinta e cinco 

. mil), correspondentes a'.2.127 accións cun valor 
ñominal de ~.(XX) Pta. cada unha. e nas seguintes 
condicións: 

A.s novas accións emitidas serán oferecidas aos 
actu~is sócios no exercício do seu direito de 
suscrición preferente polo seu valor nominal . 

Na medida na que o .. direito de suscrición 
preferente non cubra a totalidade das accións 
emitid.as, queda facultado o .Consello de 
Administración para oferetelas a persoas .a!Jeas á 
-sociedade cunha prima equivalente á metade do 
valor .nominal, sendo pois o précio de 7.500 Pta. 
por acción. · 

·, O des~m!J9lso da totalidade do valor nominal 
das accións susc.1itas rematará o..31 de de Decembro 
do 1988. 

Se vostede.de5exa ser ACCIONISTA debe 
ingresar o diñeiro na conta que para tal fin terá aberta 
no Banco Atlántico, Oficina ·Principal de Vigo, co 
'nº 126906600053, especificando "Ampliación 
Capital Social Promocións Culturais Galegas S.A. 
2'1988'; __ Contra o ingreso emitirase resgµardo 

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

(?86) 43 ~6 24 ou ben nas oficinas de A 11~ 
~ sitas na Rua Pont~vedra 4-?, de Vigo. 

Vigo, a 20 de Febreiro do 1988 

dencia) coas Comunidades gale
gas no extranxeiro é a presenza 
e colaborazom coas Comunida
des Galegas imediatas a nós, 
mas arredadas na sua convivén
cia por questións administrati-
vas; porém o Governo galego 
deveria tomar cont_a deste pro
blema, - nom só procurando a 
reintegrazóm administrativa des
ses territórios, senom xa procu
rando das Comunidades Autóno
mas onde ficam integrados: o 
respeito e apoio á sua peculiari
dade cultural. . 

Devemos formular esse pro
te.sto que dizes na tua carta. 

De to~os xeitos, ·meu amigo, .. 
eu quero tambem sublinhar que 
se bem as linguas, nom som im
perialistas as pessoas moitas ve
zes valen-se delas com fins im-
·perialisfas. E que se o" Governo 
das Astúrias trata de implantar o 
"Bable" na zona galego-falañte, 
o Governo da Galiza trata de im
plantar no território gá.lego, de 
tala_ polo tanto galego-portugue
sa, um galego deturpado, um 

· castrapo normativizado, um veí
culo de dialectizazom do galega 
portu~ues talado na Galiza, par? 
reduzrlo a um 9ialecto do espan
h9I. E fai-se isto perseguendo 
aos que ·defendemos que a cul
.tura e línguas galega e portugue-
sa som umha e mesma ·cultura e 
língua; negam-nos subsídios, 
marxinam-nos nas actividades 

·- · culturais, tentam · fundir a GAL 

(Associayom Galega da Língua), 
sancionam aos mestres reinte
gracionisfas, etc., até despre
ciamos acordos sobre mínimos 
da Mesa para a Normalizazom 
Lingüística. Tudo proxectado po
los partidos políticos centralistas 
co.a colaborazom dos que pode
ríamos chamar ··rexionalistas" 
(participantes no poder) e coa in
diferéncia tace ao probl_flma dos 
nacionalistas. Eu diria-lhe, com 
Castélao ("Sempre en . Gal iza", 
Livro Primeiro, IV), "chegáchedes 
a castelanizar bárbaramente as 
toponímias galegqs ¿e de que 
vos valeu? porque despois de 
mais de catro séculas de política 
asimilista, exercida con toda ri
queza de astucias e violencias, o 
naso idioma está vivo. Sodes, 
pois, uns imperialistas fracasa.
dos"; porque os que agora exer
cem astúcias e violéncias para 
impor o castrapo degrdanete 
nom conseguerám converter o 
nosso idioma num dialecto, se
rám também uns· imperialistas 
fracasados. 

Confio na recuperazom idio
mática e cultural , ao menos, de 
tudas as comunidades galegas. 

NEMÉSIO BARXA (Vigo) 

MULLER E FEMINISMO 
O fem inismo como cauce desen
rolado pala muller en busca dun
ha independéncia a respeito do 
home, lévaas en moitos casos a 
estar carregadas dunha hipocre
sía, que en moitas denótase a 
sua falta de conciéncia total do 
feito. lsto faille ver que en moitos 
casos camiñen cara unha depen
déacia casual ou "fatal " nas co
rrespondentes ardes da vida. 

Esta feminidade é contempla
da polos homes nunha loita fron_..... 
tal por non deixar que as mulle
res podan aceder a uns direitos 
xa adquiridos por eles desde hai 
moito tempo. Compróbase como 
aqueles que non poden asimilar 
a loita levada a cabo na prática 
cotidiana pola muller en defensa 
do seu honor e capacidade a un 
n ível tal e parella ao macho, se
g u en te_ima que teima na sua 
pretensión de porlle freo, freo a 
unha loita que non quer d icer im
poténcia na muller senón xuntar
se coa muller para pretender fa
cer dela o que de por si non é o 
máis bonito nen o máis cómodo 
de facer como é o traballo do
méstico. 

A impoténcia non ten por que 
levarse ao extremo secundário 
ou superior, depende de cada 
quen, de pensar en ter a muller 
como compañeira para deixar a 
heréncia dun tillo. 

A sociedade actual, que sem
pre lle concedeu un papel case 
nulo á muller. através da família, 
reservando os traballos moito 
máis "facilóns" en forza bruta, 
quera dicer, o seu desenrolo cor
poral parella aq home e non tra
tándoas como- obxectos. Podé
molo comprobar pensando onde · 
están maioritariamente emprega
das as mulleres, estano na cons
trución? estano rio sector naval? 
non. Si podémolas atopar nos 
postos onde sexa máis fácil un 
abuso por parte do empresário, 
ou telas atadas a respeito do pa-:
trón pola necesidade imperiosa 
dun soJdo necesário . para o seu 
viver. E unha forma de menos
preciálas con aquela frase que 
eles fixeron moi popular: ''non 
valedes para outra causa". Vistas 

· detrás dun escaparate asemella 
como dicerlle aos clientes, com
pren señores, compren, o sexo 
débil lle atenderá. · ó 

NEMÉSIO, GONZÁLEZ ESTÉVEZ 
______ , (Baade-Vlgo) 

• 



Os poetas galegos escreben letras para_ cancións 
O próximo disco de Na Lua verá luz en Setem)Jro 
Poucas veces unha 
produción discográfica é 
por si própria notícia tan 
significativa como a do 
próximo disco de Na Lua_ 
Inda non sabemos o seu 
no me; mesmo a própria 
gravación non está de todo 
concluída; seguramente 
haberá que deixar pasar o 
verán para que , alá por 
Setembro, podamos · 
disfroitar deste traballo 
que aglutina a artistas 
dunha e outra banda do 
río Miño : trátase da 
primeira produción 
musical galego'-
portliguesa. Ademais 
conta con textos escritos 
"ex-profeso" por nomes de -
relevo dentro da poesía 
galega actual; a carón 
deste disco reuníronse 
artista que teñen en 
comun unha certa 
semellanza xeracional e de 
ubicación xeográfica, xa 
que todos son de Vigo e 
bisbarra, se ben esta 
circunstáncia non 
condiciona en modo algun 
calquer matiz localista . 
Na Lua. A grabación fixémola 
en Lisboa fundamentalmente -
pala custión. do son : até agora 
nos' estúdios de Madrid onde ti
ñamos traballado non consegui-

. mos neste aspecto un traballo 
tan brillante como desexaría
mos ,- m9tivado non polos~ meios, 
que si eran pons, senón polos 
técnícos : carecíamos .. de espe
cialistas en "folk" que si atopá
mos en Lisboa. Tamén · botába
mos. 'en falta un produtor l quE;) 
.solucionámos contando con Jú
. lio 'Pereira, músjco importante, 
cuns plantexament::os. artísticos 
parecidos áos nosos. Ademais , 
o técnico , dé gravación , José 
Fortes, ten . unha grande expe
üénc;::ia con .a:rtis,t9s tan impor
tantes c;Omo o próprio '.'Zeca" ·· 
Aforiso. · 

-En Portugal ·conta -cunha · 
tradición moi importante neste _. · .. ·-:.,.._~,. ~." .. ; .- · , . 

campo musical que a nós sem
pre nos interesou. 

--0 contacto con Fausto e 
Júlio Pereira cara o disco' foi do 
roáis doado . Cando chegarnos 
ao estúdio, na primeira visita, 
prévia a gravación, dábase a ca
sualidade de que ali estaba Jú-
lio, e asi comezou todo, desta 
forma tan directa_ 

O de falar con Fáusto acmdá
molo uñ dia no ensaio; pensa
mos que un tema d6 disco, que 
ven senda un malhao, era o 
ideal para unha voz como a del. 
Charnámolo e plantexámoslle a 
posibel colaboración sua ~ res
pondeu favorabelmente desde 
un princípio ; coñecia o último 
disco naso e gostoulle. · Enviá
moslle unha maqueta e deilll.e o 
visto bon, coa pequena salveda
de de diferéncias na tonalidade; 
solucionouse este problema fa
cilmente e a relación con el foi 
moi cordial. 

A.N. T. A función de Júlio Pe· 
reira como produtor artístico en 
que medida condiciona o resul
tado final? 

Na Lua Foi decisivo. en canto 
a quitarnos certas dúbidas e te
mores que nós tiñamos. Equili
brou a balanza ante discusións 
nasas en momentos concretos. 
Tamén fixo unha espécie de pe
neira entre alguns aspectos da 
gravacións que lle parecian so
brantes. Eoi unha relación ba
seada no res¡Jeito ao· naso traba
llo ; el aportou a expeiiéncia de 
home de estúdio, ademais ·de 

. tocar o cavaquinho no mesmo 
tema que canta Fausto .-

. --'-Actualmente ·estárrioslle 
dando alguns retoques á grava
ción nantes da publicación do 
disco. Na futura éditora dixéron
nos que podíamos arriscar un 
pouco máis· desde un ponto de . 
vista vangardista; de feito nós 
vimos tenta'do rachar con con-: 
ceitos que aqui ria Galiza no 
campo· do ''folk" estaban criando 
unhac· espécie de cátedra .· Entón 
fixerríos du-as misturas. e troca-- · 

. mos un dos temas inicialmente" 
gr~vados; precis~énte Román 
Raña, que ·undos póetas. do que 
botamos man. nos textos, está~ 
compondo un nova po€lma pari · 

-r 
este mester-. ·- · 

Todo e~te trab8.llo c;:omple
mentáremolo coa :elaboración 
,dalguns "vídeo-clips" para ós 
que contaremos coa colabora
ción de nomes de sana no mun
do da imaxe na Galiza. ~ 

A.N.T.~ Outras aportadóns 
recebidas no disco foron -as de 
rnúsic9;::; de "Mlixicas" e_ "Pase
niño". FQi algo máis que un acto 
solidário entre coíegas ·de boa 
viciñanza. 

Na E.ua.- Nós desde un prin
cípio tiñamos ullhas ideas én 
canto á utilización de percu
sións populare~ , e neste sentido 
ternos aprendido moito tanto de 
Toniño de "Paseniño" como de · 
Xosé Manuel de "Muxicas". Pala 

-amizade que nos une pedimos
lle a sua colaboración, chegando 
a deseñaren eles os arranxo~ 
nas percusións tradicionais. Ta
rnén é salientábel a colabora- · 
ción doutro músico portugués, o 
acordeonista Vasco -Gil, · habituB..l 
acompañante de Júlio Pereira. 

~ste intercámbio entre músi
cos galegas e portugueses pro
duciuse con -total liberdade, nun 
clima mo1 cordial. 

A.N.T.- Outro aspecto, inova
dor é o traballo dos poetas:. non 
é nada corre~~e facer textos por 
encargo, pr:évia composición da 
música. 

Na ~ua.- Isto forma parte do 
nosó próprio proceso como gru
po. A nasa. preocupación pola· 
música cantada· verJ. .de ·10ID:e. 
Co paso do tempo esta inque
danza levounos a procura de 
textos contemporáneos; estaba
mos un ·póuco cansos dos ro~ -

. manees· tradicionais, das Canti-.. 
gas do século trece.. sempre 
a$piramos á contemporaneida
de 

· Entón propuxémoslle o· pro
~ecto a · vários poetas, senda 
Manuel Forcadela en certo 
moqo o coordenador, colaporán
.do .a.de:inais Xos$ Mª Alvarez 
Cáccamo, Ramiro.· Fc:mte e Ro
mán Raña. EscoUimo,s 'estes au
tores porque pensarnos que son 

· máis a:tins á nosa música, dado 
'·a carácter I.írico da. sua poesia. 

•· Ao final, dentro deste .proxec-
to global, inclúese unha xera

. ción praticarnente contemporá
. nea cronoloxicamente; ademais 

de viviren (agás. os músicos pqr
tugueses) ná bisbarra de Vigo. 

A.N.T. E a todo. isto, que nos 
poden contar do contido do dis- · 

- co? 
Na Lua .. -Hai_ tres temas traqi-

. cionais airanxados pqr Dario, ó 
guitarrista, que levan un aéusa
do aire africano no seu trata
mentó; qoutra composición, · 
máis eXpeTimer:ital, -inclue unha 
espécie ·de · ,;ensemble" de-.gai- -
tas, saxos, flautas, violonéeúo . 

. Nas composicións tradicionais 
hai _- unha búsqueda doutros 
sons; pala- contr.a, nos de cria
ción dase un tratarnento roáis 
tradicional: Hai outras composi
cións máis sinxelas, outro' ba
s·eado unicaÍnente na voz. 

A.N. T.- E despois O.e todo 
este proceso de produción ven 
o de distribución. P~x que ese 
cámbio de casa de discos? 

N.L.-:-Ben, nos chamámos a 
GASA (Grabaciones Accidenta
les, S A); agardá~os o resulta
do da gravación e enviámoslle o 

. master. Tivo que. gost-arlles xa 
que non é ·habitual neles a edi
ción 'dun grupo "Foil(. 

Hai que aclarar que ,esta é 
unha casa discográfica dividida 

· en vários selos: "El corneta", 
"Flamencos. Ac::;cideritales".. de 
todas formas a especialidade da 
própria editqra, coa que nos 
contáctamos,. é o mundo do 
"por.-rock"~ -

Por outra parte, a editora por-
. tuguesa "Transmédia" ten .inte
rése en editar o disco en Portu
gal, posibelmente en -compact- · 
disc, o cal non deixa dé serpa
radóxico yisto desde aqui q.~ 
Galiza. Asimesrno, estan ten
tando exportar algunh<?-.S grava
cións "realizadas en .Portugal a 
vários países ceritro-européus; 
entre este "paquete" está o npso 
disto, 'co cal· veríamos o naso -
Uaballo circulando por Alema- ' 
ti.a. Franza e Suíza. . . 

En canto ao cámbio de casa 
dis.c:ográfica... deixarnos E?igal 
porque os nasos proxectos eran 

. máis ambiciosos que o que eles 
. podian oferecernos. Pala sua · 

parte entenderon a nasa postur9 
e anuian;ios o contrato. · D 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

N°344 

• Luis · Mariño · •deixa 
Edicións Xeraisdespois de 
sete· anos, varias colecións; es-= 
pléndidas edicións singulares e 
dous prémios literános que son. 
xa no mes ref erenciais da cultura · 
galega. Luis Mariño, que ingre
sou coma dir1?ctor editorial en 
1981 , aportou ?- Xerais unha ex
periénéia aquilatada na criación 
de Edicións do Ceme e en la
bouras · vá,rias relacionadas co · 
traballo da edición, así coma·na 
escrita, o xomalismo e o deseño 
gráfico. A Jiña editorial estable
cida por Mariño aposta con- for- . 

~ za pala extensión do universo 
lector en Galega desdé á edi
ción dirixida filJ público xuvenil 
e coa vista posta na provisión 

· paulatina dun catálogo integral 
que poidese satisfacer todas as 
demandas do lector na Galiza. · 
Esta de'Cisión nidiamente criati
va e profisional, sinala un novo 
estilo de edición que permeará. 
todo. o horizonte editorial gale
ga. "Durante a sua etapa· ao 
frente da empresa ._ - recolle 
nunha nota Edicións Xerais
produciuse a consolidación da 
Editorial coma unha das mfus 
importantes da .Óaliza e crifuon
se· os prérnios Xerais de Novela 
e Merlín de literatura para ne
nas. T~as a sua m.archa queda · 
un. rico catálogo no que r13frexou 
a sua personaliéiade ·cultural e 
profisional, abranguen<;lo todos 

, os . segmentos da edición, o 
mundo editorial relacio,nados 
coa escala, a libraria, a criación 
literária . e maild- pensamento . . 
.Mariño soubo promover xoves 

· escritores galegas e recuperar e I 
fomentar. o coñecemento ~a cul-
tura viva máis .acreditada." [ . 

A empresa Edicións Xerais 
anunciou o día 1. de Xuño, a , 
meio dunha nota, o cese do seu 
director xeral . O 

• O FITEI, que · se cele
bra en Porto do 1 ao 12. de '· 
· Xuño incorpor~ este ano ao 
seu programa dous ·espectácu
los galegas: Mullieríbus de Do
rotea Bárceci.a na .montaxe do 
Teatro da meduda que dirixiu a 
portuguesa· Femanda Lapa, e 
Ouartet de H. Muller polo. Teatro_ 
do Atlántico de Xulio Lago e 
María Barcfila. No calendario do 
FITEI figuran 19 espectáculos 

. dos que seis son do Brasil, ou
tros sefa de Portugal e catro de . 
España. Participan tamén dous 
conxuntos de Angola. 

. Sectores do Teatro teñen cha-
. mado a atención sobr~ o qve 
califican de escándalo das sub
vencions concedidas ao Festival 
pala secretaria de estado para a 
Cultura, pois que hai tres anos 
as aportacións da Administra
ción para este encentro interna
cional foran de tres rnillóns de 
pesetas, mentres que as que co
rresponden a este ano rio son 
máfa ca 1. 600. 000. Dentro da 
profisióh teatra1 denúnciase que 
as tres compañías portugusas 
menos atendidas polci Estado 
sexan .precisamente as que me- . 
llar atención e máis espácio adi
can aos autqres nacionais. 

Entr~ as estr~as do: F;ITE1 es
tán ·a Antigona polo grupo por
tuenses Eeiv,a Tmpe e a Balkada 
Brecht de Sao Paulo, Brasil. 

J.; 
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A . GLÓRIA DO -PÓRTICO. 

Este ano que se cumpren os oitecentos da colocación 
dos dinteis no Pórtico da Glória non estará de máis . 

· vóltar a vista a un monumento que foi feito nuriha época 
da História . que representa para a Galiza un período 

áulico, e do qtie a .Catedral, e p9r ·ende o pórtico, non ~ 
máis que unha expresión. O día 1 ·de Abril de 188,8 está 

rexistado nos dinteis do Portico como data en que se 
puxerón os mesmos.· Non quer qicer isto que s.e remat~se . 
a obr.a . Ainda tardaria algo máis ; 6 seu facedor, o Mestre · 

· · Mateo, erl" finaliz~r a tarea. · 

Como se sabe a Cateqral com
postelán. foi · comezada no · ano 
1075 e rernatouse anos despois 
do 1188: sempre réferíndose á 
parte románica. 

Habia xa rnáis de dous sécu
las e rnédio que o mito <;i.·~ San
tiago tomara corpo. Segundo 
Américo Castro "tal crencia saiu 
do plano humilde do folclore e 
·asumiu dimensión incalculáber 
corno resposta ao que estaba 

.-acontecendo no· lado musul~ 
mán: a unha guerra sostida e 
gañada pola . fé relixiosa, inten
tduse~ opor (non racionalmente, 
claro está) outra fé bélica gran
diosamente espectacular, apta. á 
sua vez para soster ao. cristi9-no 
e levalo ao trunfo" 

A sociedade ·feudal xerara 
~nha forte clase nobiliar, que 
debido ás consecuéncias das di
ferentes invasións dédicábase á 
·guerra . Non obstante o feudalis
mo galeg9 .diferenciárase do res
to do feudalismo peninsular, ex
.ceptuando Catalunya. López 
Carreira califica o feudalismo 

, galega de féudalismo "normal"~ 
en canto é semellante ao feuda

' lismo europeu daqueles tempos . 
• - - ·- ·: ·· · G.uiiás aí ternos q. diferénóa ta
.• mén entre o Santiago paéífico, 

patriarcal e .Peleriño -iconogra-_ 
fia galega- frente ao Santiago 
matamouros, dacabalci -icono
grafía. "española"-, necesidade 
psicolóxica do feudalismo non 
galega. O Santiago matamouros 
cabaleiro frente ao islam. _ 

Xunto co ~lemento nobiliar
militar , a Igrexa representada 
por mosteiros e sés catedralicias 

\ . 

FABA NA OLA 
monifates, música 

e animación infantil 
Dr. Cadaval, 32-SºD 36202 

-VIGO 
Telfs. (986) ~3 34 24 - 41 35 54 

E?ra o outro eiemento feudal na 
Galiza. Se ben a nobreza .·e a 
Igrexa teñe:p os seus enfrenta- · 
.mentas, ªº fin están unidos. en 
·defenderse da incipiente bur
guesia, que rebulia hE!S vilas, e 
dos su.per-explotados galegas . 

Amb6_s ·os dous , nobreza e 
Igrexa necesitan de todos os 
meios posíbeis para que 6 siste
ma. a sociedaqe feudal, · fµncio
ne e non permítit qu~ outras 
clases, a a inCipiente burguesía 
ou o carnpesiñado, poñan en · 
tela de xuíqio a sua super-explo
tación. Para iso, como en todas 
as épocas.- contase. por parte-do 
poder, con •diversos instrumen
tos : a xurisdición xudicial que 
esté'! nas mesmas mans feudais. 

< A relixión governada ·polos mes
mos. E a "propagandaa''.. que. 

. neste tempo redúcese á-escultu
ra eclesiástica e á pouca pintura . 
mural. ' 

Non ·cabe dúbida que o Pórti
co da Glória .na sua iconografia 
pretendía ensi,nar aos labregás, 
mais tamén o Pórtico é o produ
to dunha época na que Santiago 
pretende impactar a todo o Oci
dente. Produto das apeténcias 
dos seus bispos e da Clase nobi
liar galega, que desexaba un rei 
galega, era o ambiente dos tem
pos de Peláez e Xelmírez no séc. 
XII, en que tinan ~esmo ape
téncias .de proxección universal. 
Diego Peláez tiña- instaurado, na 
sua corte, pomp? '·e honores 
pon.tificais e Xelmírez. nómeab~ 
cardeais como se fose- ·un Papa, 
segundo nos conta L. Ferreiro. 

.Neste ·ambiente non podernos 

· somos cofíecidos 
·ria' Ga~iza in.t~ira, 
pala nasa 
especialización 
e.n libros 
,gal egos 

: e partu,guesés 
·- · República 
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esquecer, por ser pedra funda
mental, a escala de poesía gale
go-portugu.esa, que nas~e nesta 
época . Só podia darse nun am
biente universalista e. de esplen
dor econóill:ico. 

Pois xusto ·por esta data -
1167- o rei Fernando II, filio do · 
.qu,e fara ~ei da Galiza, ~cm?o 
Rairnúndez , concede dous mar
c.os de prata semanais ao Mes- · 
tre Mateo, para que puxese em-

, peño nas obras gue se realiza
ban na Catedral .. 

A Catedral xa estaba remata
da , pero na liña do que dicía
mos antes do florecimento eco
nómico da Cátedra e da idea de 
impactar a Ocidente e ao povo, 
o ·.Cabido.· tivo a ben endomen
darlle ao Mestre Mateo substi
tuir a anterior porta por unha 
nova. López Ferreiro , no seu li-

' ·bro dedicado ao Pórtico da Gló
. · ria di que : "nunca podería per-

. doarse ao Mestre Mateo o atre
virnento de alterar o harmonioso 
e ben c'oncebido plan que presi"' 
diu a cbnstrución das tres pm
tas principg.is qa . Basílica com
postelá, SE? .ao botar abaixo a 
Ocidental non pensase en subs-

,tituíla con outra que fixese· 
imortál a sua memória, e coloca
se o seu non'le entre os dos pri
meiros artiStas do ,mundo" 

Asi fol. ·O Mestre Mateo., pa
sou á história pala obra ·-feíta no 
Pórtico da~ Glória pero non se 
sabe rnais que o até. aqui .dixe
mos del. 

Barreiro Fernández .n.o libro de , 
R. . Silva sobre o Pórtico da Qló
Jja, enumera unha série de col).-

. xeturas en torno a Mateo, que 
van desde dalo como autor da 
.Ponte d&Cesúres, á sua posíbel 
orixe lucense: baseándose nun 
_traballo d~ Filgueira Valverde. 

Pero ,· documentalmente noñ 
hai nada. Todo está dentro dun 

· grande· misterio· que ainda por 
riba fo~ agrandando coa sua pre
·séncia de . xoenllos tras o Pórti
~o' cunha cartela no que segun
do recGllemos de Barreiro estaba 
escrito architeturs, . e no pe-

~'Q PORTICO DA 
GLóRIJ\É TAMÉNO 

PRODUTO DUNHA 
-ÉPOCA NA QUE 

SANTIAGO 
PRETENDE 

-IMPACTAR A TODO 
O OCCIDENTE' 

des tal f ecit. 
Mistério agrandado por canto 

pasou a ser na sensibilidade po
pular o Santo dos Croques e a 
peza non máis admirada pero si 
amáis tocada. 

Tocante á obra en si, dicer 
que no Pórtico · da Glória, aínda 
que a obra está firmada por M~
teo, os especialistas chegan a 

. distinguir até tres escultores 
máis . A causa non é inusual. O 
artista marca un traballo que 

· logo outros ar:tistas, coas suas 
peculiaridades persoais , van 
executando. 

Deixernos enunciado o tema 
do qµe non é lugar para ocupar
nos del. 

. O Pórtico da Glórfa dividiu e 
ainda hoxe segue a dividir aos 
especialistas no tocante ao 
tema que o Mestre Mateo quixo 
representar . 

'Uns pretenden ver o tema da 
Glória, do Interno e o Purgatório, 
outro o Xuízo final', outros as · 
tres Igréxas, e outros ·rnáis pre-· 
tenden ver a estampación en 
pedra do Apocalipse. 1 

O que · vemos hoxe segura~ 
. mente o interpretaremos de xei-· 
tó diferente . a corno os galegas 
dos séc. XII e Xill, por condicio-. 
nantes de cultura, réxirne eco
nómico e pqlítico distinto, o 
vían. . . . . 

De '. todos xeitos e resumindo, 
descreberernos o que ternos vis
to todos máis duriha vez . Os pe~ 

regrinos nada má_is pasar ·únha 
porta, que foi derrubada para er
guer o obradoiro onde se "ato
pan s;arlomagno, Roldán ~ aca-

so Oliveiros e Turpín", canta 
José Pijoán no Summa Artis, 
atopaban de frente e no Parteluz 
ao Santiago Peregrino. Esta fi
gura era unha novidade porque 
até entón ·non se coñecia unha 
irnaxe de Santiago de tal xeito. 
O apóstolo aparece sentado so-

- bresaindo do parteluz, cunha 
boa feitura . Eilriba está o tímpa
no, que ten unha composici.Qn 

-tarnén orixinal. Nel aparece o 
Pantocrator e en derredor del os 
tetramorfos e anxos que levan 
os utensilios da paixón . 

Presenciando todo isto desde 
as arquivoltas están os 24 ancia
nos do apocalipse. 

Na arcada da esquerda apare
cen unhas figuras aprisionadas 
por un toro da arquivolta. No 
arco da direita aparecen seres 
domoníacos a unha banda e 
anxos á outra. 

Nas colunas que baixan dos 
tres arcos están situadas as es
culturas que representan aos 
apóstoles e profetas ... 

Todo isto está asentado sobre 
uns monstruos . 
Aparte interpretacións, a escul
tura románica alcanza en Com
postela un dos seus momentos 
mais álxidos . Porque ainda res
peitando o que era a poética do 
románico, consegue unhas es
culturas onde os panos teñen 

'-calidade e déixan transparentar 
a anatomia, o vulto de escultura 
conquista o espácio, na sua ple
nitude, e as figuras non son cli
chés repetitivos senón que cada 
figura- ·está tratada individual
mente. ;Mateo consegue esta es-

. cultura, despois de -suponse-. 
percorrer todo o Camiño de San
t~ago, recollendo 'experiéncias 
de diversos lugares. 

O granito e o rnármore en qu·e 
~stan fe itas as esculturas víanse 
a.inda moito rnáis resaltadas 
pal~ pintura que as cabria. Mais 
CD tempo esta foi- desaparecen
do, sen do os ingleses no ano 
1866 quen acabaron de perdela, 
porque · fixeron un vaciado en 
xeso para o Museu de. South 
Kensington de Londres. O 
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Arte galega · através 
das capas dos 
libros 
Ven de inaugurarse nas instala-· 
cións do Mus~u de Pontevedra 
unha importante mostra de Ca~ 

. pas, "Os artistas galegas e o u-· 
bro", en obras editadas entre os 
anos _1900 e 1936. Esta expo¿i
ción 'até agora inédita no naso 
país está apresentada baixo a 
idea de Xosé Enrique Acuña e 
oferécese como a. primeira rela
ción entre duas actividades cul
turais paralelas, a artística e a 
literária. · 

A.. mostra aporta · o carácter 
progresivo e cronolóxico que 
percorr~u a actividade gráfica 
na nosa terra desde a sua insta
lación até o seu desenvolvimen
to industrial. Móvese á sua vez 
nunha descriptiva pala arte ga
lega que apostaba polo futuro 
nese primeiro tércio do século. 
que perfilaba as tendéncias da 
vangarda. Ao aparecer relacio
nados por primeira vez epígra
fes literários con expresión artís
tica e rnovirnentos culturais , 
obríganos a facer unha valora
ción de conxunto que sÚua _ á 
Galiza na ponta da ponla , atenta 
a rnanter os ollas sensíbeis ao 
progreso, frente á pretendida 
mandnación cultural · con que 
tradicionalmente se teff empa
rentado á nasa terra . 

O clímax, a evolución forte 
destas capas, como do cartelis
mo ou da pintura, hai que situa
la a partir do ano 1920, cando 
os artistas "Novas" incorporan 
as linguaxes que fervellaban na 
Europa. Castelao importa da sua 
experiéncia becária no extran
xeiro o gravado en madeira Q.os 
expresionistas alemáns que vai 
ter un éxito sobranceiro entre os 
seus colegas, até o ponto de se 
imitar no debuxo o forte con
traste entre estrutural e xeorné
trico da sua tendéncia. 

Entre a variada documenta
ción que se oferece aparecen 
auténticas xenialidades como a 
capa que ilustra o libro de Ama
do Carballo, "Proel" . O moder
nismo literário do pontevediés 
apareceu sintetizado maxistral
mente por un artista cáseque 
descoñecido. que abandonará a 
prática artística polo seu oficio 
de xuíz. Méndez . utilizando a li
noleografia, aproxima as suas 
formas a un cubismo que pola 
sua síntese recorda os pasos de
cisivos que estaba dando Male
vic cara o suprematisrno. Na 
mesma liña. sumamente brillan
tes e orixinais, son as aporta
cións raionistas de Maside, bai
xo a influéncia de Goncharovq 
e Larionov, o sintetismo de Ma
·nolo Torres. as .liñas sinxelas de 
corte ao bisturí de Fernández 
Mazas ou 'o desenvolvimento de 
espácio e cor de Cebreiro, pre
sentes na sua información a re
cente experiéncia parisina que 
ac.aban de viver algun deles . 

O ·Pre-rafaelismo inglés terá 
tamén unha fonda introdución 
no naso pajs, sobretodo na._ilus- . 
tración, que pésie a ser unha 
tendéncia iniciada nos meados 
do século pasado ao amparo da 
euforia industrial, verase perpe
tuada bastante tempo 9espois. 
Na Gqliza apreci~r¡:i.se no carte
lismo, ria pintura murar, na oe
nografia' e nestas capas de li
bros, a sua preséncia tardiza da
man de Juan Luis, Bujados ou o 
malogrado Camilo Díaz, cam
peón desta ·actividade cuxa ex
periértCia espallouse por toda a 
Galiza-. · -

o costumisrno terá he> gran 
aguarelista Carlos Sobrino un· 
representante · incomparábel, 

Camilo Di~z .Saliño' 

que atopa neste rneio uh utilita
rismo sen igual para as suas 
composicións figurativas or
questraaas de· granito ilustre. 
As suas coñecidas aguarelas 
con duas figuras ao pé dun cru~ 
ceiro, ·os emparrados de albariño 
ou as mes_tas de verduras dos 
prados son marco e introctución 
idóneo para a narrativa e en
saios que ·rnzan a nasa temáti~ 

ca. 
A rnostra complétase cos-gra

vadores de oficio, Castro Xil, 
Prieto Nespereira .. : e sobretodo 
aqueles artistas que ·derivaron 
profisinalmente cara a ilustra
ción , talé o caso de Máximo Ra
mos ou Federico Ribas, cuxas 
estampas demostran a altura do · 
seu oficio e o xustificado da sua 
demanda na prensa peninsular. 

Pero en conxunto esta exposi
ción esta exposición oferece un 
curioso contraste. Se nengunha 
dúbida as artes gráficas deste 
tempo, como as aplicadas, eran 
unha inércia dos m'ovimentos 
de vangarda, situados nas cos
tas do seu liderazgo que se· re
novaba en actualismo cada vez 
máis celosamente. É acertado · 
este cntério para a Gahza? Só 
fai falta observar a representa
tiavidade do .clibismo nesta 
mostra de capas, a porfia dos 
deseñadores por actualiz;ar este
ticamente os temas, para darse 
conta de que a vangarda ilustra
tiva utilizase roáis libremente 
que as mesmas partes plásticas 
deste tempo, atrévendose a en
trar en terreas cp:Ie aquelas ape
nas insinuan. 

É este pois un sóbrio percorri
do por unha das áreas que me
llar perfilan a vitalidade dunha 
época . O paso entre unha figu
ración afirmada no simbolismo 
co seu peso na definición do 
tema, cara aquelas formas que 
suxiien, desde a abstracción, a 
sua mensaxe. son o mellar saldo 
erector destá exposición que 
amasa como as inquedanzas 
plásticas do ·país eran roáis in- -
tensas do que se-supuñan. 0-

FERNANDO M. VILANOVA 
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Máis duragom . 
canta menos 
calidad e 

e .ando alguem prende o fio dal
gúm programa· da TVG está· 
av.iado. Em Sam Marcos nom se 

. valora o impacto do programa 
no momento da sua adquisi<;om 
e a política de cqmpras está ªº 
~ern de cal('.{Uer intento raciona
lizador. ali manda a improvisa
c;om e conselheiros alheios. -

·. Olhemos corno se trata .aos 
rapazes: acabou ·de · subito a 
emissorn. cto· Doutor Who ·e.an
tes passou-lhe o .mesmo a Luzi. 
-Na TVG pode-se . dizer mu.ita 
bém que a durac;:om dum pro
grama é directamente propor
cional á sua falta de -qualidade 
e de jeito inverso ao · ínteresse· 
da audiencia. E o público non é 
agredido com horas e horas de · 
programac;:om cheias de violen
cia, atopa-se quando· está linha 
muda, logo se corta na casa, 
nom seja que os cativos se fa~ 
gam ás boas causas. O Doutor 
Whó era um heroi pacífico na
que nestes tempos já··é de ga
bar, a sua companheira de 
-aventuras, Sara, era todo ino
cencia; estas duas personages 
enfrentadas .a tuda caste de 
maldádes. ganhavam e faciam
no' duin jeito que é antitese de 
todos os Rarnbos que andarrÍ a 
nos vender. 

A essa hora da tarde. as 19,30 
h. erriité-se agora A Uha das 
Borboletas ciue nos chega des
de a terra dos Ornitorrincos, e _a 
verdade e que nom semelha ser · 
mal produto. -

Adeus a "Veme~ Show" 
Adeus -0 Vel)res Show por fin 
vai-se esse inefável programa 

. de camaza podre para -este país, 
o seu.oco encherarn-no no verao 
com o EIÍt_re Amigos de José 
Luis Moreno, o dos bonecos·. · 
"ele lagrasia", outro programa 
em espanhol, haberá reposi<;ons 
como a de gente deles (Gente 
nos$a) já que· hai -muito persoei
ro psoecialista ao que o público 
nom lhe coñece a cara. -

Vainas vir tarnen urn. progra
ma o nome de "quadrilátero" 
para que podamos gastar do lin~ 
do que é o sangue em directo , 
quer dizer, , todos os sábados 
pala noite, em hora de pouca: 
audiencia boxeo, luita lívre, full 
contact ... essas bonitas modali
dades desportivas que varn re
matar praticando todos os sofri
dos mártires · dos sádicos de 
Sam Marcos, corno as causas 
nom se arrangem. 

E falando de e o usas lindas , 

. "Los 3 ·Soles dt!tl . Paraguay" nunha sua actuación en Ve~res Show 

tomgdé umh~ perola, segundo 
me diziam, fam chistes os direc-,. 
tivos ea ·casa, sobre que ó pro
blema da TVG é o galego ... e 
para remediá-Ja· programas em . 
espanhot Agora que A Ver 
qué Vái ser Isto deixa.,.nos, é 

· para perguntar-se realmente a · 
ver que vai s.er isto. · O 

. ~:e~ 
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Probas P?Iff un 
diagnóstico 
Ediciós do Castro, coma sem
pre, tira do prefo dos . prérnjos 
Pedrón. de Guro de narrativa 
·curta. Está vez dous anos, o 
1985 e 1986. En total oito narra
cións. e mais un prólogo (aban~ 
do longo e algo melífluo) de M. 
Ouintáns Suárez ; onde volve, 
cunha teima digna de mellar 
sorte .. a falar do ruralismci e ain-. 
da, para -desgrácia-dé todo e pqr 
estultície da rn¡üoría. ninguén 
no;:; dixo ·qu~ se entende por ru
ralismo (9 que evidéncia, por . 
outra banda, a mente provi~cia
na -no máis cutre sentido . da 
palavra- · de- quen cando · non 
sq.be que dicer tira de ínahga a 
palavra máxica : iuralismo, e xa 
dixernos nestas mesmas páxi
nas que até Faulkner pode-se 
considerar rÚralista. que rían o 

· é ; pero como insistan en volver 
usar a palavra ruralista irnos 
chamar-lle rural ªº norte-ameri
cáno para que calen). · N·o limiar 
de Ouintáns Suárez di causas, 
muitas sobre a narrativa. pero 
~obretodo afirma que as narra
cións qlie veñen a continuación 
marcan os ccµniños da narrativa. 
galega. Pode s·er e ·é causa que 
non vou discutir·, pero para mm·, 
sobretodo, o que rnarcanr o que 
sinalan as narración que canfor-' 
man o presente volume, é. o des
piste e os males da actúal ·narra-
tiva galega. · 

O prologuiSta divide as narra
cións que están recollidas -neste 
vólurne . en várias tendéncias: . 
realismo .máxico. realismo, rea
.lismo social, etc . No:r:i vou· facer 
eu -nengunha distinción ainda 
que me parece un erro falar de 
realismo en literatura, e máis · 
realismo máxicó, pero a causa 
vai asi. Co que si que non estou 
de acordo, radicalmente, co 

· Ouintáns · Suárez é en definir a 
narración de Ramiro Fonte ("O 
retomado") coíno realismo-ex
periencia vital. A narración de, 
Fonte é outra causa e diso fala-· 
remos máis adiante . 

Diciamos que o presente vo
lume era , unha excelente proba · _ 
para facer . Ufl diágnóstico da 
nosa narrativa actu;:tl, ·dos sel.is 
males. E vérernos, · intentand0 

-rala:r un poucci ·<lestes relatos, 
·que, ainda que sexan de distin
tos xéneres, pecan -a maioria
de todo o ·que está a _estragar a 
narrativa galega actual: !Jlá 
combinación de téc.nicas ver
bais coas té-cnicas narratÍvas, 
coñecirriento dunhas e descañe~ 
cimento de outras, incontenén
cia, etc. Así. por exem!?lo, uriha 
excelen_te narración como pope 
ser "O xardín despois da chu
via'.', peca de incoritinéncia na
rra~iva ao meter polo .rnédio len
das ·e histórias que nós vari des
pistar da história central, o amor 
entre dous irmáns (muÍler e 
q.orne). Penso que tirando da na
rración a Jenda que mete polo 
médio o .. autor (e as referéncias 
que dela saian no relato) a na
rración teria gañado en inteni:;i
dade. E. esta mesma incontinen
cia ve-se noutrns , relatos: Au- · 
gas de silencio, .de Miro Villar, 
e tal vez roáis, polo aparello 
''.técnico" que usa o autor na sua 
narra.ción é abando infantiJ e -o 
que é rnáis peiigoso para a na
rración- e completamente alea- .· 
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tório. Como inéontinéncia de-
. mais contén "Relembranzas con 

Paimira e Banana Split", onde, 
únha ·narración eri princíp.io i.Il
teresante é completamente es- -
tragada polo mal· uso das técní
cas narrativas por parte dá auto
.ra. que fan do re1ato·unha histó
ria abando confusa (con todo . 
cómpre sinalar certa capacida7 
de · narrativa neste · relato que, 
pÓr exemplo, non vemos por 
parte nengunha en narrpcións 
como "O enteJIO de Mambrú" : 
de Manuel Iglesias Nimo). Ou
tros relatos ··non pecan de ineon
tinéncia, certarnente, pero te
ñen outros mal~s. ·por exemplo, 
"A Ale~ana", onde.lago dun iní
cio interesante (no que se peca 
de. verbalismo), a segunda parte 
estraga a narración ª·º cambiar 

-de tempo narrativo e de perso
naxes, aquí o autor non soubo 
_xerarquizéi.r o material narrativo_ 
que tiña nas mans. 

En canto á matéria verbal, di
gamos que os relatos roáis con
seguidos serian o de Rodríguez 
Castro' ("O xardin despois ... ") e ·. 
o de Ramiro -Fonte ("O Retoma
do") Ouer dicer~ estes dous au
tores -con Riveiro Loureiro
pero abando diferentes eptre si , 

_. sC?n os que mellar dominan a lin
guaxe, os que menos queren 
abraiar ao leitoL Partindo de 
duas tradicións ben distintas, 
Rodríguez Castro da literatura 
maravillosa via Cunqueiro ou 
Ferrin, e Ramiro Fonte da narra
tiva nottearhericana, Faulkner 
ou HeÍninWvay, ambos os dous · 
(aparte dun do_mínio da língua 

··,que manexan do que non fan 
gala a maioria · qos 9utros com
pañeiros do livro, deixando de · 
banda as enormes dubidas nor
matiVistas de BoCÍ;íguez Castro, 
e de case todo.s os demais na.:. 
nadares) saben que a língua 
pode engaiolar ao leitor e asi 
eles chegan .q. consegui-1o, un· 

• baseando-se na língua mesma 
.(Rodrígúez Castro) outra nesas 
comparacións (ou asociacións 

, lirigüísticas) nas que os ameri
canos citados· eran mestres (Ra
miro Fonte) Contado Ranü,ro · 
Fonte peca de pouco ambicio"so, 
pois a história qúe ·narra daba 
-para non deixar nada no ar
muitos ·máis fólios dos ·~e el 
deu, comprirá esperar novas en
tregas narrativas de Fonte para 
saber que camiño seguirá, como 
tfünéñ comprirá esperar novas 

. entregas dos outros narradores 
. para saber que seguirán polos 

carñiños trazados nestas pre
sentes ou. correxrrán ou aumen
tarán errrn:;. (1 ) . - . 

Hai unha narración que dei
xamos para· o_ final : "Segiel 
Charles, o · asombrador" .· Oue o 

. prologuista mete dentro da na
rrativa "histórica" . . Dentro dela 
pode-se .. rrieter, certamen te, 
pero compriria dicer que o autor 
non usa da históriá. como mate..: 
rial narrativo 
narratiyo, senón que mete unha 
história -pcir- certo, mui seme
llante a algunhas de Francisco 

· Ayala en el El As de ·Bastos
nutl tempo .histórico determina
do. Tamén deixamos a presente 
narración para o final porque 
(fóra calidades) é a única que 
no presente volume (onde hai-
12) teri un éerto humor e unha 
certa ironía, e iso sempre é cau
sa de agradecer. 

Enfin, ·un volume que apre- . 
senta todos . os males dp. nosa 
narrativa xa citados enriba e ou
tros que podiamos-engadir (falta 
de humor, de ironía, etc.) . Ta
mén apresenta · certos logros 
desta , sobareto en matériq. Ver
bal. pero cómpre que fagamos 
di'agnóstico dos rna)es pois 'a 
parte san · c~1mii1<1 por s1 só. O · 

XGG 
1) !!: h.u ' 'llll '' 111.!l ,¡u,, non quixemos 

.anahs<H l' 111.11 ,¡,, ,·111tt11,1l1sm'J. que en
che 11111n.1s . dt' lll t1s1.1d.1s páxinas sen que 

. vefüi est.t' (l' n1ltt11 .1hsmo) a conto. 
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Galiza ria II~ 
Repúplica e bffixo 
o franquismo 

Bernardo Máiz apresentou a sua 
tese de doutoramento sobre a 
Esquerda Militante Galega, 
1936-1964, pero decidiu ampliar 
o seu estudo e damos a História 
de Galiza do s , XX. 1930-_1977. 
Unha obra átrevida qm logros 
respetábeis. 

A obra de Máiz, inda que
céntrada no d,ecqrrer de 47 
anos, non ten un tratarnento 
monolítico, móvese nunha an
cha banda sempre .dentro dunha 

· metodoloxia . igual. 
Comeza· cos cmco anos da IIª 

República Posibelmente a parte 
que roáis evidéncia o . reducio
nismo metodolóxico. Máiz fai 

refractar estruturas e aconteci
mentos no espello da esquerda. 
bise xeito quedan na opacidade 
alguns níveis e sectores. Paré
ceme este- capítülo o menos lo
grado da sua obra. 

A sublevación militar, a breve 
guerra civil. a repercusión aqui 
d? guerra civil · espaJ1ola, a · re
presión e, sobretodo, a guerrilla 
como opqsición activa ao Fran- . · 
quismo, teñén un tratarnento 
novidoso-; para rnin o máis inte
resante e acertado do libro 
Pero, incluso nesta sección, a 
sua metodolÓxia lévao a perder 
de vista as -institucións ideolóxi
cas da represión e· os axentes 
inmediatos da represión coerci
tiva. Ouen intentaron converter 
Galtza nun · convento e ríun 
cuartel so'spéitanse, mais non se 
refractan E teñen. certa orixina
lidade, cómo. igr10rar os estarzas 
integristas dos bispos de Ouren
se Blanco Nájera e Temiño, que 

·QuieiJ\ CULTURt1V. 
se especializarqn nunha pastq
ral á di.ieita de nacional-catoli
cismo? Cómo non referir a sañu
da persecucióñ policial e xudi
cial do TOP, co TOP e despois 
do TOP? A loita antifranqmsta 

·que abranxe as páxinas 82-150 
son dunha grand~ omqnalidade 
e relátanse con miudeza e pon
deración. .r 

Qontrariamente, o estudo do. 
Franquismo en Galiza, do 36 en · 
adiante, abréviase O autor uni
formiza o proceso, resume os 
anos 40 ao 6CJ, lago amorea da
dos ; complícaos e sobardan nos 
anos 70. Menos condicionado, 
cíngu~se á narración evenen
cial que ennquece con apéndi
ces. Un b10gráfico sobre a gue
rrilla, un amplo repertóno de 
textos políticos, unha longa e 
detallada cronoloxia ·e a biblio
grafia . . 

A bas.e argumental do libro 
descansa sobre testemüñas 

Ano 1936 

~rais, a prensá, documentos xu
diciais e gUbemativos tomados 
dos arquivos . Unha obra "non 
desapaixoada que sro é, e verí
dic~", afirma · Máiz. O autor 

A nova colección de 
Moda Baño, xa está 
en El Corte · Inglés. 
Chega para encnerte 
de cór, de luz, de esti
lo. Cun mar de exclusi
vas, primeiras firmas 
e deseños de lodo o 
m4ndo. 

E nov.a, fres,ca e có
moda, para que te des 
un bon baño de mo
da ... Este verán. -

' . 

paga o precio de escrever o pri
meiro mtento de síntese históri
ca da Galiza do 30 ao 77. En
saios ·anteriores só deseñaron 

· perspectivas. e hipóteses. Máiz 
.pret-enae marcar os procesos 
históricos da Galiza nas suas es-

. _trutura e nos ciclos e aconteci
mentos principais. A sua óptica 
lévao a subliñar as lorzas de 
cámbio, os eventos máis fluidos 
e novedosos. O Maio francés do 
68 entra coas vélas desplegadas_ 
e os acontecimentos do primei
ro cuatrimestre do 68 en Santia
go serviron "tanto para experi
mentar unha Universidade para
lela · á oficial como de escala de 
aprendizaxe para unha nova xe
ración que adoptou unha nova 
estética, unha nova ·ética, roáis 
valor rei0ndicativo Se deixou 
un ronsel de sanción académi
cas e gubernativas, tamén le
vantou a solidanedade da socie
dade galega, non só das forzas 
da esquerda s.enón de sectores 
da burguesia, do clero, e na 
emigración" (p. 138). 

Como axentes deste fenóme- · 
no universitário cita o autor "a 
rebeldía dunha xeración frustra
da, irnaxinat~va e utópica que 

. coñecia por viaxes. discos e ci
neclubes outros modelos de 
meirande liberdade, o galeguis
mo en alza e o activismo de gru
pos políticos, PC, UPO, PSG, 
etc." Non cita a JEC que apor
tou a maioria dos activistas da
quelas · xornadas . Este rnove
mento apostólico da Igrexa esta
ba organizado e experimentaba 
novos métodos con orixe na 
XOC. Nas pp. 138 a 144 relátan
se feítos de contestación irnpor
taiítes e aparecen organización 
novas . Desde a perspectiva de 
hoxe parécerune significativas e 
fecundadas as do 72 moito roáis 
que as do 6ff. reducidas estas 
aos estudantes universitários, 
que nen simbólica nen produti
varnente deixaron pisada longa, 
inda que si asumiron o que o 
vento francés .dispersaba . polo 
mundo . 

O libro, apesar do longo tem
po de elaboración da tese que 
serve de base , escrebeuse apre
sa. Así escápanselle ao autor 
alunhas inexactitudes, como re
ferir ao Instituto Padre Sarmien
to , o que pertenece ao Semirlá
rio de Estudos Galegos, criado 
en 1923. Destruído este polos 
sublevados, logo apareceu o 
Sarmiento como sucedáneo. 
Ainda viven fundadores do SEG 
que sentirán tristeza ao verse 
confundidos (p. 33). 

Maior carénc1a ten a escasa 
dilucidación da política econó
mica do Franquismo que coa 
Forestal arrebatou os montes vi
ciñais , cos enco;ros indiscrimi
nados favoreceu á Ferrosa e au
mentou a emigración ,. coa 
agroindústria pseudocooperati
vista, coa pesca industrial, coas 
factorías de enclave, etc . condi
cionou Galiza nunha progresiva 
dependéncia Tarnén b0tamos 
de menos o tratamento específi
co da ideoloxia represora, das 
forzas represivas, da desarticu
lación social e nova configura
ción en vías de consolidación 
como produto da emigración 

. cíue valeirou o agro, da proletari
zación, do acceso IDq$ivo aos 
estudos medí.os etc. Máiz dedi
calle 10 páxínas, (66-76) espácio 
insuficiente para tal empeño . . 

Esperrupos que esta obra se 
venda como as rosquillas, por
que o merece. É esta unha obra 
polémica, de medicina para do
tar· de memória histórica á Gali
·za e liberar de tebras ás mentes 
submersas nos convencionalis
mos. O 

FRANCISCO CARBALLO 

Máiz Vázq\leZ, Bernardo, 
0

Galicia na 1i• 
República e bmo o F11anquismo. Ediy 
c1óns Xerais de Gahc1a, Vigo, 1988, pp. 
302 
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PUBLICACIONS 

• Cadernos da 
Escala Dramática · 

Despois dun impasse nestes úl
tirriqs meses, e nunha reapari
ción pa,trocinada pala axuda de 
Caíxa Galicia, che§an con forza 
novas números dos Cadernos da 
EDG, a publicación de textos 
teatrais e sobre teatro senlleira 
no 'naso paíS . . Un titulo en Abril, 
"Semiótica do texto teatral", de 
Rafael Núñez Ramos; e tres en 
Maio : "O café dos espellos" · e 
"Traxicomedia da noite dQs San
tos" de Otero Pedrayo , as duas 
con introdución de Carlos PaUlo 
M. Pereiro e incluindo no caso 

.. de "O café dos espellos" a parti
tura elaborada por Paulina Perei-
ro ; tamén saiu finalmente "Os 
homildes-Tráxédia mariñeira" de 
Leandro Garré , con notas de Au
rora Marco. 

Pedidos e información en Sta. 
Teresa, 18-baixo, en A Coruña. 

tlidetnos da ® esco• 
I• dr•m6tlca 1al•1• 
M.• 72 ·Mito. 1'81 ·A eor., aa r-. ,...._ 
~'ICOl.NW.U:.UIWI ~lr#rHJa.lDUNHIO 

UNdlr:~f"'UM>OW..'l't'llll- • 

O cAFt cJE ESPELLOS 

Ram6fi Oltro Pednlyo 
,~ ............... dlt .. ,...,.... ................ " .... ,.,.... 
~ ...... .,•o..o:c1 . ........_.._..,. 

• ' 

-«x-e n·d'ft' 
.BcuLTURAL;A 

CONVOCATORIAS 

• · VIII Concurso . 
Nacional de teatro 
Infantil "O Facha." 

A Agrupación Cultural O Facho 
. convoca máis ÚIJ,bá vez, desta 
volta coa colaboración de Caixa 
Galioia, o Cqncurso Nacional de 
Teatro Infantil, que', no ·25° anio 
versário da Agrupación, alcanza 
a sua óitava edición, de acordo 
coas seguintes Bases. 

1ª. Os traballos , de tema libre, 
deberán ser inéditóS e · esc::ritos 
en idioma galega. Cada concur
sante poderá mandar cantas 
obra quixer, sen limitación al: 
-gunha de · fólios, mecanografa
dos a dobre .espazo. 

2°. Os orixinais enviarán-se 
por triplicad<;?, e somente e'ntra
rán en concurso aque!as Ob!aS 
que teñan ingreso no domicilio 
da A C O ·Facho -rua Federico 
Tápia, 12-1 º A Coruña, ou Apdo. 
núm. 46--, antes do dia 1 º de 

final.iza o dia 5 de Decembro de 
1988. Os traballos. presentaráPSe 
en sobre .pech¡;¡do babm lema, 
incluindo -· en sobre aparte: 
nome, . enderezo e fotocopia do 
D.N .I. ou Libro de. Familia, per
soalmente ou por correo en BI
BLIOTECA- CLUB 33 . PI. Salva, 
dor PaÍga, 4. 15f704 Santiago, e 
ta.mén nas seguintes Oficiñas de 
CAlXA GALICIA: de Obras So
ci'ais na Coruñá , Ferro!, Lugo e 
Santiago, e nas Principais' de 
Ourense, Pontevedra, Vigo, BaÍ-

. celona e Madrid. • . 
5. Convocase un Prémio úne

co de 100.000 pesetas e dous 
Acpésits de 25.000 pesetas cada 
un. O Prémio poderáse declarar 
deserto, acumulándose o ' seu 
importe ao seguinte Prémio con-

' vacado . · 
6. Os Cantos premiados que

dan· en poder da BIBLIOTECA
CLUBE 33, podendose ··recolle
los restantes durañte o mes de 
xaneiro :· 

cío, por unha só cara e cunha 
extensión ·mínima de 75 .foJlas . 
Se o autor o considera de intere
se; ÓS traballo's poderán ir acom
pañados dos corresponden,tes 

. apéndices documentais e índi
ces' ,sen que estes poidan ser 
contabilizados no número de fo
llas a· ,que se· fai referéncia con 
anterioridade. 

3) O prazo de rec!'lpción das 
obras comezará .desde o intre de 
publicáción das presentes ba
ses', até o dia 25 de Febreiro de 
1989: que cw.edará pec;hado o 
prazo de. admisión. 

4) Os traballos , sen asinar, de- .· 
berán levar un lema que figurará 
igualmente no exterior dun so
bre adxunto· en ·cuxo interior de
berán figurar os seguintes dados 
persoais do autor.: Nome e ªpeli-. 
dos, domicilió, teléfono e unha 

· breve ficha bibliográfica do mes
mo . 

5) Establécese un único pré
mio de 150.000 pts .. para a obra 
premiada. 
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1) Poderái:i · concorier a este 
prémio todos aquele~ profisio
nais da comumcación que o de~ 
sexen, con traballos aditados en 
galega en calquera meio de difu
sión:· .axéncias de ¡in:msa, diá~ 
·nos,. revistas, emisoras de rác;lio 
·e televisión. , 

2) Os traballos deberán en
viarse ao Conce!Ío ·de Negreira 
desde a ·publicación destas ba
ses até as doce horas do día 31 
de Abril ·de 1989 que quedará 
pec.t¡.ado o prazo de ~dmiSión . 

3) Os traballos deberán apre
sentarse por triplicado acampa-. 
ñados do soporte (gráfiéo, Video 
ou casette) . 

4) Ditos-traballbs-terán ser pu
blicados desde o) 7 de Maio de 
1988 · deica · o 3.1 de Abril de 
1989, data de finalización de ad
misión de orixinais. 

ANUNCIOS DE BALDE . Xullo de 1988. 7. O fallo do Xurapo é inapelá
bel. Ao mesmo comunicaráSe 
petsoalmente. aos interesados e 
difundiráse através dos meios 
de comunicación. 

6) O Concello de Negreira:, 
adequire o prreito á publicación 
da obra premiada, en cuxo caso 
o autor recibirá 30 e~emplares 

5) O xurado, que estará formado 
por relevantes figuras 'do xqma
lismo e da literatura galega, non 
se dará a coñecer até a publica,.. 
ción do falló, podendo declarar 
deserto dito prétp.io,, en cuxo 
caso a cuantía do mesmo pasará 
a · engrosar a seguinte edición. 

"Interesado en formar un co
lectivo de formas alternativas de 
sociedade, defensa ·de marxina
dos e oprimidos, con fines eco
pacifistas, revolucionarios e pu
ramente teóricos" Dirixuse a Mi
guel A Leira Aptdo. correos 
418 27080. Colectivo Pacifista 

Vendo cámara reflex Yashic, 
FX-1 Tfno (981) 26 24 87 Per
guntar por Luis 

A todos aqueles que sel'Vlron no 
Isabel a Católica da quinta 
do 52 na Coruña. O cabo Cou
to, daquela época , convócaos a 
facer unha xuntanza de mnan
dade Todos aqueles que lem
bredes aquela época e queuades 
xuntarvos un dia a vonvu , pooe
des parvos en contacto com1go.
O meu enderezo é Xosé L01s 
Ve1ga Cauto. Rua Mallorca 7 SI 
Atlco 43001 TARRAGONA 
Tlfno. 21 47 67 

A soc1edade ecoloXIsta ERV A e 
a Asoc1ac1ón para a Defensa 
EcolóXIca da Gahza (ADEGA) 
están levando ad.Jante unha lill

ciabva cultural, ecolóxica e pe
dagóxica consistente na cons-

tru:;ión dun Arboreto Munici
pal que veña a mellorat a situa
ción actual de degradación do 
Parque de Castrelos en Vigo. 

Actualmente estase divulgan
do esta iniciativa entre todo tipo 
de sociedades do concello. Ain
da que se canta xa con adesións 
pata este proxecto, topdas aque
las persoas ou asociacións que 
desexen apo1ar ou aportar ideas 
para a construción do Arboreto 
Municipal, pregámoslle que nos 
escreban a · 
ADEGA-V1go Apartado 920 
36208 VIGO 

Para incluir informa
cións na AXENDA qha
me ao teléfono 
(986) 43 38 86 

rn GAlEGb ENHNDÉMONOS 

3ª. O prémio único eri metáli
co á obra gañadora será de 
100.000 pesetas, reservando-se 
O Facho o direito de publicación 
no período de un ano, computa
do desde o coñecimento -público 
do fallo, na colección Arlequin . 

4ª. O fallo do xurado dado a 
coñecer o 25 de Xullo de 1988, 
Día da Pátria Galega. 

5ª. A A . C. O Facho reserva -se 
o direito de designar o xurado 
que ha fallar o prémio, así como .
o sistema de elección da obra 
gañadora cio concrnso. 

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

• n Prémio Xuvenil 
de Cantos e"" 
narracións 

BASES. 
1. Poderán participar todos os 

xóvenes que non teñan cumpri
·dos os 18 anos o 31 \ie decem
bro do 1988. 

2. Extensión mínima de 10 fo
lios e máxima de 30 fólios escri
tos a máquina,- a dobre espácio. 

3. Terna libre. 
4. O prazo de apresentación 

8. A paFticipación no Concur~ 
so implica a aceptación destas 
B9ses . 

• PrémiD~ Vil.a 
de Negreira 

O Concello de Negreira, co ob
xecto de potenciar o labor criati
vo e de investigación,' convoc;:a 
os I Prémios "Villa de Negreira" , · 
nas modalidad.es de investiga
ción Histórica e Periodismo. ' 

Estes prerqios ,.en ambas duas · 
modalidades, estarán dotadas 
de 150.000 pts. e rexiranse polas • 
seguintes bases : 
INVESTIGACIÓN · , 
HIS'rÓRICA 

1) Poderan concorrer a iste 
prérnio todos os autores que o 
desexen. 

2) As obras, escn.tas en língua 
galega, deberán ser inéditas e 
versar necesariamente sobre a 

-hlstófia política, económica, cul
tural , etnolóxica, etc. do municí
pio a-e Negreira; apresentaranse 
por triplicado en formato DlN A , 
A mecánografaci.as a dobre espá-

da mesma. · 
7) o xurado, cuxa composi

ción non se dará á coñecer até a 
pub.licación do fallo, que . estará 
composto pm personalidades do 
mundo dcr Universidade e a In
vestigación, poderá declarar de
serto o prémio, en cuxo caso a 
cuantía parará a engrosar a se
guirlte edición. 

8) A. decisión do xurado, que 
será inapelábel, darase a coñe
cer nun solemne acto o 17 de 
Maio, "Di9S das Letras Galegas", 
de 1989, no Saló!} de Sesións do 
Concello . · 

9) Os traballos apresentados e 
· n0n premiados poderán retirarse 

da Se¡::retaria do Concell<;> de Ne
greira antes qo 31 de Nadal de 
1989 , sen que a -citada entidade 
se comprometa á devolución 'dos 
mesmos unha vez rematado ese 
prazo. 

Os exemplares . non recollidos 
·poderán ser destruídos'. . 
, 10) A particjpación neste pré~. 
mio supón a aceitación total das 
presentes bases e o incurnpri
mento dalgunha delas anula dita 
participación. 

6) Estabelécese un único pré
mio indivisibel de 150.000. 
· 7) Os traballos. apresentados 
deberán versar necesariamente 
sobre álgun aspecto da vida, a 
historia, a cultura, a sociedade, 
etc. do Concello de Negreira e o 
·xurado valorará a · actualidade e 
oporturlidade do tema asi cowo 
a sua calidade periodística e li
terária. 

8) A decisión do xurado, cuxo 
fallo será inapelábel darase a co
ñecer nun solemne acto, o -día 
17 de Maio dé· 1989, "Dia das 
Letras Galegas" no Salón de Se-

, sións do. Concello de Negreira. 
9) Os ·tráballos apresentados e 

non premiados poderán retirarse 
da Sec.'Ietaría do concello antes 
do 31 de Nadal de 1989, sen que 
·dita . entidade ·se comprometa á 
devolué;l.ón -dos mesmos, trans
corrido este prazo. Os traballos 
ríon recollidos poderán ser des-
truidos. ' 

.10) A participación neste pr.é
mio supón a aceptación das pre
sentes bases e o incurnpremen
to dalgunha delas anula dita par
ticipación . 

Léao, pero eri Ga·1ego D Porque a 
. .. . .. 

nosa lingua, ademáis de falarse,-,ta~ 

rnén se , escri,be e se le O Nas 

óbras da literatura Gaiega e máis 

nos/ medios de comunicación D 

Porque o Galego é o nosQ xeito de 

comunicarnos. D A nosa ·propia 
' 

lingua O Falernos e leamos Gale-: · 

. go O En Gal.ego entendémonosD 

·-

UNTA 
DEGAUCIA filD . . u 

CONSELllERÍA DA ·PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN XERAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - ·· 
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A · NOVA ·. BASTILLA TELEMÁTICA 
LLUIS MARIA XIRINACS . 

BANDA DESEÑADA 

O P.ROe>LEMA 
~ QUE. NÓ5 5EJ1Pf~ 
VIVIMOS DE GOSTA5 
A .f...SPAÑA ... 

por un novo enciclopedismo ·que leve á de
mocratización da telemática. O enciclopedis
mo do século XVIII puxo na .cabeza do po.vo 
as ideas . e as técnica$ do progreso no seu 
tempo. Formáronse inumerábeis Círculos de 
Leitura para, os probes, pagaren en comun 

· unha asinatura á Enciclopédia Francesa e l~r 
e discatir en comun os novos conceitos. La
bregos e artesáns aceder.bn ás ideas máis 
avanzadas, Ideas novas e técnicas novas. 
Organizaµión .social nova para modos de 
produc:,ión novos. Urx~ un novo enciclope
dismo para pór na base. da sociedade unha 
nova ideoloxia e un novo modelo de organi
zación ·soeial ante o desafio das novas tec
noloxías. Non minusvaloremos o poder pe
netrador e transformador dos instrumentos. 

Nu,n recente simpósio nacionalista catalán, 
~elebrado en Girona, un ponente. informou 
que Cataluña como nación xa non debe ser 
afirmada como espácio- físico, como territó
rio, senón como espácio de opiníon na rede · 
de meios de comunicación que xa son mun
diai,s, planetários. Hoxe resulta máis real -o 
que vibra na antena que as cousas de carne 
e oso. Os actuais · cidadáns, se queren ser 
civilizados e estaren á altura do seu tempo, 
deben saber iso: a opinión pública, residente 
nos meios telemáticos, é máis important~ 
que a mesma vida concreta e material... O 
mundo voltoüse mental. Pero non de mentes 

. privadas senón dunha supermente colectiva: 
a opinión pública residente na ·rede de "neu
ronas" telemática. E, se o groso da vida tras
ladou o seu domicílio á telemática, a telemá
tiea ten de ser r¡;!cuperada polo povo de 
mans do "Rei SoF' actual. Se Montesquieu 
nos dicia que as leis, a xus~ícia e o go_verno 
pertencian ao povo, hoxe ·hai que loitar por
que a opinión pública, sustentada nos meios 
de comunicación social, sexa devolta ao 

. povo. O control desta mente colectiva per
tence ao povo .. 

En troques de asaltar a Bastilla, senón 
muda a: atitude da maioria 'dos governos "gi-

. vernados" da terra, deberemos asaltar eses 
ordenadores centralizados e· integrados, 
onde confluen dados · sobre a nosa persoa, 
provenientes qos !llinistérios de . cultura, de 
educación, de interior, do exterior, da facen
da, de indústria, do concello, etc ... e esas 
centrais telefónicas onde se "pincha" o telé
fono da nosa intimidade. O 

MAN EL 

FOTO 
ATESTADO 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

C. ando se i_solan feitos ·do pr9-
ceso no que se xeran; cando 
á atención do espectador fica 

estantía, no abraio,~ porque algun 
chouta desde a xanela e nen se re
para que é tentando fuxir dun inte
rrogatório policial, cando só recebe
mos a imaxe-atestado, marca de -de
lincuente, foto escura de· n~migo, 
estereotipo da pmeaza, cando o PO
DER emerxe esconxurando perigos 
vários, entón é cando sabemos que 
se está a confeccionar un tipo de 
realidade fragmentada que serva 
para ocultar a verdade complexa 
das causas. 

Realidade efectista do anedófco, 
mecánica informativa própria do 
xornalismo de crise; encobrimento 
do terror en aras da seguridade _:in
tervención dos GEOs en Leganés-, 
liberdade ilimitada á sociedade limi
tada; desconcerto no que se nos ali
menta para arreciamos das causas 
orixinárias de tanto malestar: o naval 
esfarelado ou SIDEGASA, águas so
bre as que se verte veleno, campos 
sen saída, · expoliación e castración 
de Galicia. Pano de fondo no que 
nos movemos até que o carpo pró
prio se convirta en carne de prisión 
como a dos militantes do Exército 
Guerrilheiro. 

Alguns comentaristas recorren á 
paródia de se colónia ou champu, 
outros aproveitan para facer trasla
ción de culpa cara Cuba -Antón 
Arias Curto visitou a illa, coma min, 
coma moitos de vostedes-; se con
vén nomearase á lntersindical -
¿por que El País cando publica que 
Antón foi concellal por unha coali
ción nacionalista non di que se trata
ba de Unidade Galega(1J?. 

Quizaves, no intre preciso, todo 
este xogo de contrários se resolva 
chamándolle outravolta ás causas 
polo nome das causas, ainda que 
para eles sexa máis doado reducilo 
todo baixo o epígrafe "terrorismo en 
.Galicia". 

A rosa, de non chamarse rosa -
Shakespeare dixit- perderla tamén 
o seu recen do?. · O 

(1) Unidade Galega foi unha coalición que con
correu ás eleicions municipais do 1979. Estaba 
integrada polo P.O.G (hoxe Esquerda Galega), 
PSG e PG. 

VOLVER AO REGO 

O concello da Coruña .ten pre
visto Levar a cabo a construc
ción dun auditório polivalen-

te, apto para concertos, bailes, de
portes etc, polo módico presúposto 
de mil millóns de pesetas. 

A obra continuaria a liña faraónica 
do' actual rexidor municipal, Francis-
co Vázquez. · 

·Mentres tanto vários bairros peri
féricos carecen ainda do alcantarilla
do apropriado e mesmo ruas céntri- '. ' 
cas e important~s como a da Torre 
ou a zona das Lagoas deixan ver as 

. suas pozas que cuns p01,.1cos ·· , · 
de cartos poderian utilizar Wllá.t 
·piscinas. ;s. o . ~ . 




