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. o m m 1 EJ n .m 
Naval: máis · 
tonelaxe con · 
menos 
traballadores 
Coñecimos moi de cerca as 
misérias do poder. Vimos 
como a razón que nos daban 
nun despacho, nola quitaban 
noutro por intereses poi íti
cos. A nosa loita foi moito 
máis alá do sindicalismo. 
Para defender as nasas famí
lias tivemos que facer de 
todo, pelexar, administrar, 
buscar empresários e nego
ciar co poder. Hoxe, a conse
cuéncia do contido deste re
lato que nos resume Manuel 
Currás Meira, a maior parte 
dos traballadores de Ascón 
poden verse recolocados. 
Pero o problema do sector 
naval só alcanza a sua real 
envergadura no seu transfon
do social e político.(páx. 7) 

Tafall: o que 
puido ser o 
T arradellas 
gal ego 
Nos anos claves da Transi
ción o nome de Bibiano Fer
nandez-Ossorio i Tafall sana 
coma fiduciário da concieé
cia galega do 36. Derradeiro 
álcalde republicán de Ponte
vedra, presidente da Asam
blea de Concellos para a Au
tonomía, subsecretário de 
Traballo e Emigración no go
verno Casares, Fernandez
Ossorio é con Antón Alonso 
Ríos o candidato de viva voz 
máis comentado para se 
corwertir no presidente da 
restauración autonómica', no 
Tarradellas galego.(páx. 10 e J 
11) 

Chico 
Buarque: 
prometo irá 
Gal iza 
É Chico Buarque de Hollanda 
o maior cantautor do mundo? 
Naturalmente, a prudéncia 
recomendada non plantexar 
as causas nunca de xeito tan 
redondo. Ou 9uadrado.Ade
mais, os que escrevemos 
esta entrevista, obtida dtJran
te os seus recentes recitais 
en Portugal, ·non somqs nada 
imparciais á hora de talar dos 
vinte e pico de anos de fe
cunda traxectória musical e 
literária da máis relevante fi
gura da cultura bl'a'sileira 
contemporánea. (páx. 15) 
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A bancarrota da que só os 
concellos parecen poder sacalos, 

a crise económica que propícia 
a utilización do deporte

espectáculo como via de escape 
das fustracións e 

o intento de 
- convertilos en 

plataformas eleitorais 
~ políticas, sobretodo . 

na sua vertente localista, 
está a enfrentará vella direita 

coa nova clase política 
emerxerite polo control dos 

· clubes . deportivos. · 
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0 s Qartidos Qolítico~ enfrentados QOlo cont(ol das · ~uiQaS de fútbol 

Os-alcaldes 
á conquista dos :clubes deportivos 

A bancarrota da que s6 os concellos parecen poder sacalos; a ·crise económica que· propícia 
a utilización do deporte-espectáculo como via de escape das fustracións e· o intento de convertilos en 

plataformas eleitorais e políticas, · sobretodo na sua vertente localista, est~ a enfrentar. 
á v~lla dire·ita coa nova clase-política emerxénté polo control d<;>s· clubes deportivos. 

Manuel Soto, alcalde de 
Vigo, e Xosé Luis Rivadull~, 
presidente do Celta, fixeron 
un matrimónio" de 
comenéncia, ·para se 
consolidar un no -concello . e 
o outro no clube e resistir asi 
os embates de AP que 
quería recuperar o control 
da equipa, pensando na 
rendabilidade eleitoral. O 
Concello, ademais, 
condonoulle ao R.C~ Celta, 
unha débeda q~e tiña de ser 
aclarada hai seis meses, 
segundo acordo plenário, e 
que ainda non está 
xustificada polo.s rexidores 
municipais 

O F. C. Barcelona acuñou o slo
gan de "máis que un clube"·, por 
iso agora ninguén parece estra
narse de que "Convergencia i 
Unió" intente pór unha directiva 
afin ideolóxicamente. 

Pero o certo é que todos os 
clubes son máis que un clube. 
Os afeizoados proxectan neles 
toda unha série de vivéncias,· de 
intensidade variabel segundo a 
entidade e a persoa, que os con
verten en referentes colecttvos 
para unha parte importante da 
povoación. _ 

A crise económica actua como 
facto·r acentuante desa identifi
cación _individu~I -na Qquipa que 
pode ser aproveitada para con- . 
vertir aos clubes en_ plataformas · 
eleitorais e ideolóxicas, e é por 
iso polo' que, tamén na Galiza, 
sobretodo _nos últimos tempos, · 
se está a dar unha auténtica 
"guerra" entre alguns partidos 
polhicos para ter unha directiva · 
que seña obedie'nte aos dii'ixen
tes locais . . Unha puxa na que en-

. tran principalmente os diferentes 
alcaldes e os partidos maioritá
rios na oposición-municipal. 

O enfrentamento entre directi-
. vas e con cellas prodúcese por 
máis que non haxa unha sintonia 
partidaria entre · os mandatarios 
deportivos e municipais, ainda 
que, como ocurreu en Vigo, o ·al-
calde Manoel Soto e o presiden
te do Celta X.L. Rivadulla chega
sen a unha ·entente cordial pois / 
un necesitaba do outro para sair 
reelexidos na~ respectivas elei- • 
cións. -

Soto e Rivadulla, amjgos 
de comenéncia 

A parafernália montada a carón 
do ascenso do Celta, sen nen
gun precedente en . anteriores 
ocasiórJs, sorprendeu á maioria 
.dos afeizoados. O fervor das au- ' 
toridades non tiña nada a ver con 
temporadas anteriores, nen a 

· ·campaña tora tai1 brillant(a (hou
bo que recurrir ao sobre en Ses
.tao) para provocar tanto delirio. 
· A posta en cena xa comenzara 
na segunda fase da liga co en
frentamento Celta-Deportivo, 
que se traspasou aos · próprios 
afeizoados, aguilloados no seu 
sentimento localista polos meios 

A. EYRÉ-MONCHO VIÑAS 

de comunicación ·que parecian tendo cos . mandatários socialis
seguir a·_ consigna dos respecti- tas non eran precisamente cor
vos alcaldes, quen perdian os diais, podendo encadralo millor 
papeis en máis dunha ocasión, entre os postulados da direita vi
como cando Francisco Vázquez guesa. 
lles "puxo os comos" aos afei- . -Pero a coincidéncia de intere
zoados vigueses·. . ses fai, ás veces, estranos ami-

T odo o fervor futboleiro-loca- gos de cama e Soto ·e Rivadulla 
lista non era gratuito por nengun- comezaron un idílio futbolístico. 

· ha das bandas: as eleicións mu- Cando o Concello decidiu pór 
nicipais estaban á porta e habia un tren a Sestao para animar aa· 
,que gañar ·votos .. O apoio aos Celta, pediase que · xustificasen 
clubes era un apoio interesado. co documento de identidade a 

O presidente do Celta, X.L. Ri- sua vecinanza viguesa. Neses 
vadulla, tiña anunciado que non mesmos dias Rivadulla estaba 
se apresentaria a unha nova elei- recollendo firmas para avaliar a 
ción, pero lago mudou . de opi- . sua candidatura á presidéncia 
nión. As relacións que viña~ man- celeste e, os próprios funcioná-
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rios do concello, de paso que se· , Condonación da-débeda 
anotaban. para a viaxe, encarre:-
gábanse de facer a fotocópia do Aproveitando as boas relacións 
documento de identidade e de Concello-Celta, o Axuntamento 
pedir as firmas para Rivadulla. decide en pleno a condonación 
Estas operacións realizábanse da débeda do R. C. Celta coas 
todas nas próprias dependéncias arcas municipais, que parece as
muni.cipais.- cender (ver recadro) a 192 mi

llóns de pesetas. Ao · mesmo 
tempo íirmase un convénio polo 
cal o Axuntamento lle cede ao R. 
C. Celta de Vigo o Estádio de 
Balaidos por un periodo de 25 
anos, quedando o concello coa 
explotación da publicidade está
tica. 

' 
Manuel Soto saía reelexido al-

calde, ainda que non por maioria 
absoluta como pretendia e X.L. 
· fl~vadulla . tall)én repetiu cargo. 
Na nova directiva do Celta, xunto 
co presi9ente aparecian homes 
ligadqs ao Alcalde, como Xosé 
Luis Alvarez, coñocido como "El 
Mexicano". 

A operación debia realizarse 
en colaboración coa Caixa de 

Leri, concellal "!9ués, segue desde o palco o desenrolo dun eñcontro mentres os afeizoados vigueses exteriorizan o seu descontento con F. Vázquez. 

ESPECTÁCULO, NEGÓCIO E POLÍTICA 
Situación propícia para que os distin

tos concellos, os únicos que, nestes mo
mentos, poden servirlles de espora, 
queiran empolingar na directiva a per
soas da sua mesma militáncia. 

Unhas veces os conflitos resólvense 
con' pactos, caso de Vigo e, outras, 
como en A Coruña, con enfrentamentos 
abertos e campañas non moi claras; 
pero sempre xogando co erário público 
e· facendo concesión de subvencións a 
entidades. privadas como son estas so
ciedades (por máis que aparecen rexis
tadas como sen ánimo de lucro), sen se:.. 
quer pedir a mínima contra-partida de 
tipo social. Nos convé~ios asinados po
los con.cellos de Vigo e A Coruña, a cám
bio· da cesión dos respectivos estádios, 
esíxelles aos clubes a organización .equi
pas para que a povoación poda praticar 
algun xogo?. 

Parece evidente que o deporte como 
ben social ten moi pouco a ver co depor
te-espectáculo, e·: as preferencias da 
maioria dos rexidores municipais seme
·uan ·claras: .o espectáculo deportivo para 
utilízalo eleitoral . e políticamente. O 
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Aforras _Mun.icipal de Vigo, enti
dade creditícia que Manuel Soto 
pensaba controlar, polo que se 
agruparon topas as débedas 

· nunha só canta da Caixa . . 

Pero- d~sde a .direita viguesa, 
que viña 0stentando nos últimos 
anos o património exclusivo . da 
direción do clube máis importan
te da ciudad -olívica, vianse con 
moi maos ollas esa entente 
Soto-Rivadulla, comezando unha 
campaña para derrocar ·a Riva- . 
dulla na que estában membros 
da sua própria directiva, entre 
eles David Fernández e outros 
como M. _Sanjurjo e· Gómez Car- . 
ballo. 

Os implicados,- que non reco
ñecen publicamente tal opera
ción, negan calquer implicación 
política, a-inda que o certo é que 
están vinculados a Alianza Popu
lar, afirmando que son eles quen 
poñen o diñeiro (principalmente 
Fernández Grande) e que RJva
dulla fai e desfai nunha actitude 
"dictatorial" sen contar con eles 
para nada. · 

Foi precisamente Manuel Soto 
quen, inteirado da operación, 
mentres X.L. Rivadulla estaba 
fóra, moveu habilmente os seus 
peóns e, con ameazas de retirar 
o apoio, fustrou o cámbio na· di
rectiva. O PSOE segue asi a con
trolar o R. C. Celta. O 

·A.s-cantas reais 'debian ser . aprese~tadas hai seis meses_ 

Celta-ConceUo, limhéi débéda irreal 
" - . . -· 

1 Para aprobar a con(iorn;lción- da mo. O ·máis normal desa factura, no de baioncesto foi un total fra-
'débeda ao R. C. Celta de Vigo o ·se fose.polautilización só dó ·es-- caso, qescendendo de catego-
·concello desta cidade acordou tádio, serfan úns 10 'ínitlóns de'. ria (cando o que . se pretendia 
en · sésión plenária, a propóst;:i ·pesetas. · · · - - ·· ~- era · ó ascens'o) pese. ao altísimo 
do PSG-EG, que o Secretário Pero Mánuel . Soto quixb en- or:zamento. 
Xeral e o Interventor do Axunta:- grandecer · o_ seu . xesto _ · de · O Skol, que asi se chamaba a 
mento apresentarian as cqntas . "apóio" aparecendo esa canti-· · eqúipa ahteriormente, pasou a 
reais para saber, con cert~za, o . dade ·presumibelmente. inflada, . depender do Celta cando esta-
montante qa,débeda. . . - . ou que, polo menos n'on se ba a, punto de ascender, canse-º acordo produciase a fins do ·.ádapta á realidade.. guir:ido o Axuntamento· que se 
mes de Decembro pasado e, Q único que parece adebedar ~alebrase en Vigo a fase de as-
ainda hoxe, ésas co.ntas nón es- · · ~-< o R.C. Celta son as 500 mil pe- censo do sector, e presiónando 
tán apreseri'tada~. · setas de aluguer dende o ano o Concello para que se integra-

0 que si está' claro é -que as §2 1984 así como a parte corres-·. se na disciplina celeste: 
· estimacióñs de. débedas realiza- · 5 pondente de luz e auga. . Contrasta este interés (segu-

das ·polo CQrjcello, que as9ende.- o ramente in,fluenciado_ polo auxe 
rian a 192 millóns de pesetas, . ~ O· árriór polo baloncesto do depórte da .canasta~é ·as su as _. 
non están rexistadas na audito- Ñ · ' · · · , · ·' ,. - · repercusións propagañdística's) 
ria realizada. pala Liga Profesfo- 8:! O. PSG-EG mostroüse, nun pri- coa atención dispensada desde ·, : 
nal de Fútbol. ~ _meiro ·momento, retLcente ápfo- o Axuntamento de Vigo ao ba-

Nas cantas apresen.tadas . :<i, posta de Manuel ·Sotó, per_o ?fi- lonvolea, qµe non pudo asistí( 
polo Axuntamento figuran 52 ~ nal ·chegaron a un acordo tr~n- ao sector de asc_enso ·'por , non 
millóns de pesetas correspon- i:cl saciooal, n9 q~e ~e consigoa-:- · t~r diñeiro, cando ei;;tf:t _deporte 
dentes á instalación dun novo o _ bari tamén 11~sa · partida unha sempre contou con grandes xo-
alumeado para o "Mundial de Manuel Soto . suvbención do Concello de 30 gadores-e tradición en·-Vigo. -
España", con cargo aos 500 Ap?J.recen tamén unha partida millóns para a .equípa de balan- Dous anos antes tamén o{~el- . 
que custara os· arranxos de Ba- - de 25 millóns por gasto de luz e cesto;~lgo no que .o partido de ta de baloncesto, cun-gran plan-
laidos para ese evento. 01,Jtros · outra de 50 por gasto de auga, Camilo , Nogueira tiña · especial tel de . xóvenes xogadores da 
44 millóns corrésponden á re- cando o concéllo ten no mesmo interés, participando alguns dos canteira, desfíxose por falta de . 
modelación realizada por Porta- contador os distintos pavillóns, seus simpatizantes na direción apoio, desp·erdigándose os xo..: 
net no estádio, obra que reali- " as instalacións da policía, os . do elube. - gadores por equipas do to~jo o 
zou como sempre o concello. bombeiros e a pista de atletis- . A c~mpaña do Celta masc~li- estado. · o· 

O PSOE colocou xente afin ria maioria das directivas 
'· 

O PSOE logrou colocar 
xente afin ao frente da 
directiva do Compostela , 
Ferrol e Lugo, e Victorino 
Nuñez non logrou o 
propósito de que persoas 
da sua máxima confianza 
como o vicepresidente da 
deputación acadase a 
presidéncia do Ourense. 

A maioria dos titulares das páxi
nas deportivas retírense sempre 
ás liortas nas directivas dos clu
bes, as suas fortes débedas, e 
a dificultade de encontrar uns 
directivos "solventes" que se fa
gan cargo dos clubes "repre
sentativos" das cidades. Os 
concellos aparecían, sobretodo 
ultimamente, polo médio como 
entidades ás que se lle reclama
ba apoio, ainda que non se di
xera que esa axuda condiciona
ba, ao fin , a conformación da 
própria xunta directiva. 

Así, no Ferrol, Anxo López 
Sueiro, deputado provincial do 
PSOE, acedeu á presidéncia 
cando o PSOE ostentaba a al
caldia da cidade departamental. 
Eran momentos nos que o Ra
cing estaba deportiva e econo
m icamente nunha situación de
sesperada. Dirixido sempre pa
las · familias máis imovilistas da 
cidade os seus éxitos deporti
vos baseáronse nos mariños 
que cumprian o servicia· militar. 
A nova situación, con numero- _ 
sos traslados, levoU merma e 
cansáncio ·a unha afición que 
non sentia tampouco o clube 
qomo' algo seu. 

Coa chegada ao concello do · 
. pintoresco alcalde Cauce' Doce, 

pertencente a AP, as relaeións 
entre Racing e concello foron de 
ma! en peor, cun éstadio Manoel 
Rivera cuxo terreo de xog9 pa-: 
rece unha nabeira e os vestuá
rios un ha corte, por máis que a . 
dir:ectiva realizase contínuos 
chamamentos ao axuntamento 
para que o arranxase. 

Ao fin, parece que foi o PSOE, 
. quen ·conseguiu 1500 millóns de 
pesetas para,.... instalaccións de-

portivas, entre os que entraría a 
construción dun novo campo de 
futbol. , 

Pero o concello ainda non co
menzou, nin sequer a adecentar 
o vello campo, alegando que 
ainda non recebera os cartas. 
Racing e Comisión Deportiva 
municipal enviqron senllas car
tas ao alcalde Cauce urxindo o_ 
comezo das obras, pero non 
houbo contestación. 

O OAR de balo-ncesto tamén 
ten unhas relacións pouco amis
tosas ·ca alcalde, tendo ameaza
do o seu imprevisíbel e figurón 
presidente, Xan Fernández, con 
trasladar o equipo a Coruña, -se 
non era apoiado na sua ciudade. · 
É sen dúbida unha xogada "ao 
farol" alentad<;i polo mandatário 
coruñés, Francisco Vázquez. 

Ramón Estévez, 
presidente 
de todo en Lugo 
En Lugo, Ramón Estevez, xe
rente da cadea de alimentación 
Aldi na província, estaba na di
rectiva do Lugo, do Breogán e 
tamén da equipa de baloncesto 
femenino Xuncas. 

Agora- parece que se vai adi
car. só ao Breogán, diníitlndo 
como presidente do C.D. Lugo, 
intentando xe$tionar o aval da 
Deputación por 30 millóns de 

_pesetas para que o Breogán 
poda participar en Primeira Divi
sión; algo que non se pudo fe.
cha( por ilegal, ainda que si se 
xestior:mu o apoio de -alguns 
bancos. 

A directiva do C.D. Lugo co
rrespóndese, un · pouco, co ac
tual governo municipal, un go: 
verno de ·coalición no que hai re- . 
presentantes de todos os gru
pos, )linda que o presidente_ é 

-Felix ~ Rodriguez,- ligado ao 
PSOE. . 

AP iritentou meter aos 
seus homes na directiva 
do Compostela 
X. Canedo Antelo, ligado ao· 
PSOE é o actual presidente da 
S.D. Compostela, cunha situa-. 

ción económica que non acaba 
de arranxar p'ois a prome$a da 
Liga Profesional de pagar os 
cen millóns de débedas, ainda 
non se concretou, estando á·es
pera támén que o Deportivo _p~-

gue polo traspa&o de Arsenio. 
Ainda así, Alianza Popular, 

por mediación de Conde Roa, o 
seu voqeiro municipal , intentou 
que a direita retoma.se a. presi
déncia da equipa, ainda que sen 

" OS DEMAIS 
XOSE MARQUE 

Dinnos que o deporte-espectáculo segue a gañar espácio na nasa 
vida cotidiana, de x~ito irremediábel métese nos fogares baixo .formas 
de apresentación abofldo suxerentes para ser consumidas. Velaí Ioitan , 
baloncesto; fútbol, cidismo ... pulados polos intereses publicitários e 
con resultados ·claros a prol da cantidadé (fútbol-adición). Todo esto 
.mália o imobilismo da FIFA (regulamento momificad9), da política fe~ . 
derativa e 9e presidentes como Porta e Roca. etc, e seudo-directores 
de empresa (Nuñez, Gil y Gil... inversores de cartos· alleos), da chapuza 
da Lei 'de Saneament-d do futbol, promulgada polo "Apóstolp do 92" 
Gomez Navarro e compaña; das asinaturas pendenfos dos profesio
nais do fútbol que seguen a ter os problemas de hai anos; clubes que 
non pagan, inseguridade total no- traballo e problemas coa facenda 
pública etc. e que debian ser os verdadeiros protagonistas. . · 
· LoQo estamos os demáis, os que facemos posíbel que isto sexa 

128.900 Pts. Jo que verda9eiramente nos gosta é o fútbol como depor
te. Amaa que tamén p~nsamos que de participar, mesmo na Euroco-
pa,'o millor é·gañala, xa que os nosos cartos costa. · 

· A participación da inversión privada no eido deportivo, venciéndonos 
un feíto que é noso de por si, a capacidade do home para desenvol-· 
verse como persoa e relacionarse. cos semellantes e me~mo medirse 
en competición consigo mesmo ou cos da sua mesma espécie,' é, 

. polo tanto, un feito universal, que non pode ser exclusivo duns pou-
cos, nen aprovei't~do para o benefício de comerciantes. O 

Xosé Margue, méd¡co e ex-futbolista. 

PEPE ·cARREIRO 
lografo, ·pois o PSOE, despois 
de fracasar con Alfonso Corral · 
para presidente, logrou que in
tegrase a _candidatura de Gane-· 
do Antelo, ocupando ó pasto de 
vicepresidente. 

o lio, de Ourense 

N~ directiva do Ourense apare
cen persoas de diver~ci signo, o 
que se chama o 90/ectivo dos 
médicos; con lndalecio Vidal, · 
que pertenceu a AP, Xosé Xai
me, que milita cos aliancistas ou_ 
M. Cabaleiro do PNG. O ex-pre
sidente. Bermejo tamén ·se apre-:
sentou nas listas de Centristas
AP, pinda que hoxe afirme que 
está alonxado deste pa,rtido . . 

Cando se formou a nova · di
rectiva o presidente da Deputa
ción, . Victorino Nuñez, intentou 
que o seu vicepresidente, Sal
tar, ocupas¡;:! a presidéncia do 
Ourense, ainda ql.ie non o cons!
gueu. 

O 1 íder ' de ceñtristas tamén 
"a.Xuddu" ao Pavillón de balon
cesto, algo que lle. fixo entrar en 
conflito coa Conselleria da Pre
.sidéncia. · o 



Francisco Vázquez perdeu ·estas .eleicións . 

O enfrentamento político traspasado aO Deportivo. 
Os coruñeses que 
políticamente votan ao 
PSOE, nas eleicións · 

_deportivas mostraron as 
suas preferéncias· pólo 
aliancista Augusto César 
Lendoiro, concellal da 
cidade herculina e 
vicepresidente . da 
Deputación. 'Francisco 
Vázquez intentou 
apresentar a vários 
.candidatos non 
conseguindo un opoñente 
cualificado para Lendairo. 
Porto, outro dos candidatos 
que representaba o 
continuismo, fracasou 
estrepitosamente ao non. ' 
conseguir os avais 
suficien_tes por duas ,veces. 

clube se saia presidente e, o 
que é máis importante, a impo
sibilidade evidente de pelexar 
nas mesmas condicións de po
pularidade con Augusto César 
Lendoiro. Rey Pichel convocou 
unha rolda.de prensa na que co
municou a retirada definitiva. 

O Alca!de quedaba sen candi
dato. Perdia a batalla eleitoral 
deportiva e o seu opoñente de 
AP íase en loor de multitude e 
coa aurela de salvador .. Porto, 
víase vir, non contaba para nada 
ainda que seguia a traballar para 
que ninguén metese as narices 
no "seu" clube. 

Dia 12 dos correntes. Á hora 
de pechar o prazo de apresen
tación de avais aparece un 
home de Augusto con algun 
máis de 1.600 e aparece polo 
clube alguén ligado a Porto que 
di que non foron capaces de 
xuntar máis que uns catrocen
tos. Augusto só necesita que 
dos 1 .600 a Xunta Eleitoral con-

o sidere válidos 577. O luns a 
~ Xunta rexeitou uns 100 avais de 
6 Augusto pero sobrábanlle moi
a: tos e de inmediato foi nomeado 
~ presidente. Remataba asi a pri
a: meira fase dunha loita política 
4:: pola presidéncia do Deportivo. 
'.:j Agora resta unha segunda loi
-::: ta. Salvo Porto, que queria ases guralo continuismo como fose, 
~ entre outras causas porque pe-

Por fin o Deportivo da Coruña 
xa ten president.e. Augusto Cé
sar Lendoiro converteuse, na 
noite do ·1uns 13, na cabéza visí
bel do Trust Deportivo Coruñés. 
O portavoz ·de A. P. nQ Ax unta- . 
mento da Coruña controla a 
partir de agora as expectativas 
de ócio dun bon numero de co
ruñeses. É presidente do Liceo 
Caixa Galicia, q único Clube da 
cidade e da província e, se non 
nos falla a . memória, da -S,3a1iZa 
que conqueriu ser campeón de 
Europa dun deporte colectivo, é · 
presidente do Deportivo da Co- As atitud~s localistas apoiadas polos alcaldes propician erífrentamentqs entre os afeizoados. 

riga a vida dos di~ectivos que 
estiveron antes no clube se se 
empezan a sacar papeliños e 
contas á luz pública. Así o de
clararon o agora presidente e 
Rey Pichel. Chegaron a asegu
rar incluso que se o Deportivo 
fose unha empresa estaría xa en 
quebra. Débense máis de 500 
millóns de pesetas pero o máis 
grave é que se necesitan uns 
150 para facer frente a pagos 
urxentes, para abrir a porta a 
tempada que ven. Sé estes car
tas non aparecen, o cluQe, que 
se salvou do descenso deporti
vo cando pasabfin dous minutos 
do final da tempada 87-88, po
daría descender agora a terceira 
división por falta de pago. O 
problema é grave e Augusto non 
ten nen cartas nen propriedades 
para av~liar un préstamo destas 
características . 

ruña, eterna fonte· de ilusión eles· e que polo tanto quedaba Á hora da apresenta,ción des- _ 
para a cidade, e é Vice-Presi- excluido. Como era o úneco que tes· avais Porto apareceu no clu
dente da Deputación onde se se apre$entara, houbo que con- be con 65U, 75 máis dos nece-
encarga precisamente das áreas vocar un novo proceso. sarios. Porto estaba a un paso 
de Deporte e Cultura. Se tivese de asegurar 0 continuismo pero 
o control dalgunha televisión O proceso eleitoral. os seus cálculos fallaron na rec-
ainda que fose pequena conver- . ta de tribuna, na recta da chega-
tiriase nunha fotocópia de Ber- Este segundo proceso. xa foi a da. A xunta eleitoral, que é quen 
lusconi. · loucura. P·orto estaba disposto a décide nestes casos e que, ha-

Pero Augusto César Lendoiro queimar a$· suas naves e qué- bitualmente, non se mete en 
non chegou a todo isto por pró-: darse só coa discoteca .para problemas di SI a todo. Pero 
pria imposición, fórmula moi uti- quentar o cú· no sillón presiden- neste caso · a Xunta Eleitoral foi 
lizada no mundo do deporte, se,.. cial. O Alcalde Paco Vázquez, meticulosa, mirou os avais con 
nón que chegou case por acla- declarado deportivista que ain- lupa, analisou un por un os avais 
mación popular. Curiosa acla- da non inaugurou oficié!lmente a e o resultado fot o rechazo de 
mación popular nunha cidade nova praza de María Pita agar- .120 dos apresentados. ·A non 
na que nas eleicións políticas se dando para iso a gran fésta do coincidéncia nas firmas dos -
vota P.S.O.E. e a mesma xente ascenso dci Deportivo; comezou avais coa firma dos D.N.I. que 
vota_ A.P. nas eleicións. deporti- a buscar Ul'J candidato por toda se apresentaba foi o motivo 
vas. a cidade que levase · nas suas máis numeroso _de anulaCións. 

Augusto César Lendoiro é un d' · d -costas a 1v1sa o puno e a rosa { 
. xestor, . un magnífico xestor que e nos seus petos a promesa de Irregularidades. 
po~ue unha capacidade de tra- xestión duns cen millóns de pe
ballo fóra do· común e que ten setas e mais a contratación dun 
un . historial deportivo-adminis- xogador .de primeira liña. i:an
trativo limpo no que, a diferéncia teou a Antonio González, caris-

. doutros colegas, o escándalo mático deportivista e último pre
non é a estela que deixa cando sidente que conqueriu 0 ascen
pa~·a. so a primeira a 5 anos atrás. 

E moita causa ser presidente González, "góstame máis a pre- · 
do Deportivo? Mais ben parece sidencia do · Deportivo que co
que si. Alomenos a movida elec- nier", fixo unha rápida composi
tora! tivo todos · os ingredentes ción de lugar, da situación inter.: 
dunha confrontación de primeiro ·. na do Deportivo,' e. decideu -di
orden. O continuismo, máis que cerlle que non ao alcalde. Novas 
sospeitoso de 20 anos .para esta tentativas desde 0 Pazo de Ma
parte, tentou por todos os• mé- ria Pita. Os votos dos socios e 
dios que a cadea ·non se racha- aficionados do Deportivo son 
se. Porto, ligado ás directivas de r:noi importantes e hai que con
Andrés Garcia Yañez-e Morato, .trolalos. 
foi o elexido para tomar· o relevo 
da continuidade. Porto ten dous 

· barcos e accións nunha discote
ca de moda e ten, ademais, a 
desfachatez de querer co.ntarlles 
aos afeizoados e público en xe
ral o mesmo conto de princesi
ñas encantadas que contarq11 
os seus ancestros directivos. 

Portó queria ser· presidente· 
polo seu enorme cariño ao clube . 
e á cidade. Case ninguén lle 
creu. Necesit~b~ 577 avais para 
ser nomead9 candidato na pri:.. 
meira tentativa. de buscar presi
dente e ainda que el apresentou . 
un · número superior, a Xunta 

·eleitoral consideróu .que non 
eran válidos un bó número de 

Augusto César ainda non 
anunciara a sua. candidatura. 
pero amea?:aba con faoelo' e o 
alcalde entendia que politica
mente iso era un desastre. Dario 
Amor, un empresário asentado 
pero sen. nome, foi o seguinte 
tanteado. Esta posibilidade to
mou corpo e incluso se formali
zou a candidatura pero con moi
tas presas e ~final non foi apre
sentada. O alcalde seguia . sen 
candidato. O Sr. Lendoiro tam..: 
pouc.o se .decidiu a apresentarse 
e só Porto traballaba sen pausa 
e sen sistema para lograr na se
gunda convocatória os avais su-:. 
ficientes: 

Porto, desesperado, recorreu a 
todo. Levoú un Notário e un Pe
rito calígrafo ao Clube, levou 
unha avogada que aprendeu en 
duas horas máis de normativa 
futbolís.tica que en todos os ca
sos anteriores. Todo resultou 
inútil: .a .Xunta dixo que a auten
tificación das firmas· por parte 
do Notário tiña que tfacerse an
tes da apresentación dos avais 
e non despois e que os peritos 
c~lígrafos. non se contemplan en 
nengunha das normativas futbo
lísticas. Pola Coruñ·a circulaba o 
rumor de que as trampas na 
apresentación dos avais'de Por
to eran evidentes e de que moi
tos deles foran firmados pola 
mesma persoa; En canto á avo
gada, recebeu ordes de apre
sentar unha démanda nos tribu
nais· ordinarios de Xustíéia. 

A loucura eleitoral estaba ser
vida, p'or prim:éira vez na história 
moderna do Deportivo ·a ,discu-

. sión eleitoral estaba na rua, criá
rans_e unhas correntes de opi
nión nas que incluso os non fut
boleiros tom.aron parte. 

Abreuse u_n terceiro proceso 
eleitoral, que neste caso ia ser 
definitivo, e a loita aqui si foi, en 
princípio, a morte. Augusto Cé
sar Lendoiro ,anunciou. ·que· se 
apresentaba, Porto insistiu eh. 

querer queimar as suas naves e 
o alcalde seguiu coas suas xes
tións a busca dun candidato 
que lle parara os pés .ªAugusto. 

Paco Vázquez ofereceulle o 
posto a Miguel Mosquera, presi
dente do Chaston e dono da 
discoteca do mesmo nome. Mi
guel dixo que sí pero tivo que 
rectificar en canto surxiron as 
primeiras diferéncias de critério 
nos homes que ian na sua can
didatura. O alcalde non atopaba 
solución. As eleicións do Depor- . 
tivo plantexábanse dentro dun
ha conflagración aberta AP
PSOE. Por momentos deu a im
presión de que ·Fraga e Guerra 
ian tomar parte no asunto. 

Augusto arrasaba · de saida, 
Porto abriu oficinas para reca
bar avais e poñia anúncios pa
gados na prensa e o alcalde sen 
candidato. Reunión de urxéncia 
no , próprio Concello coruñés . 
Empezaron tres a reunión e pau
latinamente foron incorporándo
se persoas até chegar a máis 
dunha dúcia .• José Manuel Rey 
Picbel saiu desa reunión dispos
to a ser alternativa ao Vicepresi
dente pa Diputación. 

A busca 
de Paco Vázquez 

Rey Pichel, porén, era pouco 
coñecido. Ex-profesor da Escola 
de Arquitectura, ex-Concellal no 
Concello coruñés, actual funcio
nário da Conselleria de Ordena
ción do T erritório, non tiña o ca--
risma nato do captador de vo.;. 
tos. A candidatura tomou corpo. 
Ao . igual que Lendoiro foron ao 
.Clube a ver as contas e incluso 
recibiron a visita áo Director de 
Dorna, o coruñés. Pardo, que 
prometeu tomar con cariño a si
tuación deportiva do clube e 
buscarlle bos homes .de campo 
para a próxima tempada. Entre 
eles estaba o máximo góleador 
da liga yugoeslava. Pero Rey Pi- , 
chel t.iña dou~ pontos traeos. 
Dous flancos fácilmente atacá
beis: a imposibilidade de facerlle 
frente á situación económica do 

A _solución que se aponta é a 
de cartos públicos para un clu
be privado ou polo menos xes
tión das entidades públicas para 
evitar o descenso. Axuntamen
to, Deputación e Xunta son os 
obxectivos e alguén lembraba 
que se o Axuntamento dispoñía 
para o seu candidato de máis de 
cen millóns tamén pode dispo
ñer deles agora. 

Paco VáZquez e Augusto' son 
enemigos políticos irreconciliá
beis pero curiosamente foron 
compañeiros de coléxio e ínti
mos até que cruzaron as suas 
carreiras políticas. Polo de pron
to un dia destes vanse reunir 
para estudar o tema dos apoios 
a fondo e seguro que van che-

. gar a un acordo porque un ne
cesita os cartas ·e o outro nece
sita non quedar descolgado si é 
que a partir de agora o Clube 
bota a andar. / 

Que dí o afeizoado de todo · 
isto? Nada, coas loitas políticas 
vividas tan sorpresivamente, al
guns quedaron tan pasmados· 
que non ponden articular pala
bra. Os que teñen máis c;apaci
dade de recuperación pensan 
que tamén .é curioso que a Pe
restroika e a Glasnost poidan · 
ch~gar ao -Deportivo da man 
.dun home de Alianza Popular . . 
Asi é a vida. · O ,,.' 

.. 
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QALIZA POLTTICA. ...· 

Na. alternativa áprobada no s~u VII Congreso. · 

·O PCG .. alónxase 
ainda máis ·de postulados nacionalistas 

' # • --

O Partido Comunista 
Galegc;> aprobou no seu VII 
Con.greso a pc;ménci~ 
marco, "O Proxecto 
Nacional Galego", que 
pese ao tíduo alónxase 
cada vez máis dos 
postulados nacionalist?S 
que, en anteriores 
congresos, tentaban unha 

-unificación ca PSG-EG; 
procurando agora nuclear 
á "esquerda ·real", en 
Izquierda Unida, 
construindo un bloque 
social galego de progreso. 

Santiago Álvarez, fundador do 
PCG, foi elexido seu presidente 
no VII congreso, voltando asi 
un pouco ás raig~ñas e aband-

noan90, parece que definitiva
mente, as queréncias naciona
listás que impulsaba nestes úl
timos anos o reelexido secretá- · 
río · xeral; Anxo Guerreiro. b 
PCG aposta agora decidida- . 
mente por Izquierda Unida, ten
tando nu9lear a carón dela á · 
"esquerdp real" da Galiza, nun 
proxecto de "socialismo demo
crático" que forme un "bloque 
social galego de progreso". 
· A unanimid'ade do partido xa 
non é tan grande cando se trata 
de concretar a velocidade. desa 
unidade, nomeadarnente. a-·uni
dade do PCE, pois mesmo en- _ 
tre Anxo Guer:-reiro e Santiago 
Alvarez, nos seus discursos de 
clausura, deixaron entrever di
feréncias de critério na unidade 
dos comunistas españoles. 

O Secretário Xeral afirmou 
que "se ven a unidade, bendita 

Anxo GuerreirO, 

sexa, pero colleranos traballan-. 
do", mentras que o Presiaente 
declaraba que "a unidade ten 
que facerse no PCE e no PCG. 
O léxico é que volvan ' os que 
se desligaron, e que defendan 
as suas ideas desde dentro". 

A unidade nunha Izquierda: 
Unida que decidiu abandonar 
os ·símbolos comunistas élási
cos nos seus anagrarpas; como 
a· fouce e o martelo, _ algo que 
non gostou nada tanto aos do 

-PTG-UC como aos do PCPE; 
ainda que · por aba,ridonar ta
mén case abandonaron os pu
ños en auto os militantes e diri-· 
xentes comunistas como ben 
pudo apreciarse na clausura do . 
congreso. ._ 

Semella que o que quere o 
PCG, ou mellar, Izquierda Uni
da, é un lavado da cara eleito
ral, semellaAte ao que fixo o 

reelexido secretário xeral: 

. PSOE anos-: atrás; pero o pro
blema estriba en que a esquer
da real na Galiza ten un claro -
carácter nacionalista, e neste 
congreso o PCG criticou dunha· 
maneira inusual en · anteriores 
reunións aos nacionalistas, ·s·a.:.. 
bre todo aó PSG-EG, con quen, 

· hai pouco tempo, pretendian 
· fusionarse, sobretodo ypor. non 

querer p~fiicipar en mobiliza
'cións conxuntas que, os nacio
nalistas afirman que obedecen· 
ás estratexias do momento de 

· l. U. no estado 
Os resultádos nas eleicións 

catalanas, que loubou o PSOE 
pala confrontación antinaciona
lista, decidir.:on ao PCG a -apos
tar por untía via .netamente es-· 
pañola, ainda que a. mensaxe 

· do PSUC, ten un contiéh rnáis -
n·acionalista que o do PCG. D 

'Non coincidimos cos nacionalistas na idea do proxect.~ nac,ional' 
-Cáles son as liñas básicas 
aprobadas na ponéncia mar
co? 
-Ternos que partir da análise 
da realidade actual, cunha Xun- -
ta que carece <;ie proxecto na
cional, considerándonos como 
se fósemos un ente local, sen 
que exista un auténtico proxec
to global. Partindo dese análise · 
proxectámos o noso plan políti
co e programático que se ba
sea en aumentar o auto-gover
no e a recuperación económi
ca, partindo da base que a re
construción nacional ten que ir 
parella á reconstrución econó
mica. Finalmente deseñamos a 
nasa estratéxía política para 
realizar isa e, aí, plantexamos 
con toda claridade, que a re
con~trución nacional de Galiza 
debe ter duas dimensións bási
cas: ser un proxecto plenamen
te galego no sentido das suas 
propostas e plena soberania 
para realizalo e, sen facer dei
xación desa soberania, hai que 
establecer as relacións estatais 
e europeas para levar adiante 
ese proxecto nacional galega. 
-E para eso queren aglutinar 
á esquerda real; cál é esa es-

querda real se tel'T)os en conta 
· a preponderáncia do naciona
lismo nese ámeto?. 
-Falando en termos políticos, 
pois socialmente é máis ampla, 
esa esquerda real $ o Partido 
Comunista e as forzas naciona
listas de esquerda. Eses serian 
os que agtutinasen a esquerda 
real para facer un amplo movi- · 
mento na Galiza en torno á re
construción nacional. O que 
pasa é que isa non é po_síbel 
hoxe, e non pala nasa culpa, 
pois nós partimos da base de 
que non se pode facer unha di
visión entre nacionalistas e non 
nacionalistas, senón · que hai 
que aglutinar as forzas ao carón 
dun proxecto nacional galego, 
porque o demáis tende a illar o 
avance das forzas nacional ga
legas, reducindo e apartando a 
un sector importante da nosa 
sociedade. Sen renunciar ao 
nacionalismo e á soberanía de 
cada quen, o que hai que facer 
é pór en marchq. un proxecto 
nacional galega polo que non 
entendemos, independente
mente das diferencias estraté
xias e · electorais, como existin
do unha série de cuestións nas 

. OSA 'fElU\A \SCULAS) 

que coincidimos a esquerda 
real non hai unha 'coordenación 
para facerlle frente con mobili
zacións conxuntas aos proxec
tos da Xunta e do Governo cen
tral. Esa negativa dos naciona
listas facilita moito o dominio 
da dereita. 

-Pero o que se pode dicer é 
que o PCG renunciou á fusión 
con forzas nacionalistas. 

-Abandonamos esa idea de . 
momento porque é imposfbel, 

f\\C\ON A A N berto en MI\ 
OLE'T\N DE suasc nlU\A unha vez cu . . .. , ........ 1- --··----

B ·r aANOSA . .. ........ .. 
\Para rern', ir . . ................. : ............................ . . ._ ... . 

········ ,, .. ... . 

, ~~~~i:o·.· : :: ·.·. :-·. . ·, :;. .·.······ .: :: ~.- <··. · • . .• ········· · · ···~··000 pta 
Teléfono ·--- ---··· ............... _. ....... ao préc10 de · . 
povoación ... ·· .. · .. ·· ~ ifElU\A por· un ano - . . 

· e ao periódico A NOSA , · 12.8.900 Pts. 
SubcrébaS - ol)' do mundo). 
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· absolutamente imposíqel. Te- · 
mos unha- idea distinta de como 
debe ser o proxecto nacional 
galega e, polo tanto non hai 
base para unh~ fusión , pero ha
beria base co BNG e ca' PSG-

. EG pp.r;i facer unha grañ mobili
zación conxunta, en aspectos 
nos qué coincidimos. A nós pa
récenos· que é unha postura 
eleitoralista moi digna e moi 
respeitabel pero · perxudica á 
Galiza ainda que se faga desde 
o ·c.hamado nacion9lismo. ·A.E. 

Antón ·Arias C.urto 

. . 
Serán interrogados 
a próxima $emana 

Qs presos 
gal egos 
me lloran 
-no s·eu ·estado 

Segundo comunicaron a A ÑOSA 
TERRA nunha carta enviada des
de a prisión de Alcalá, os presos 
galegas estanse recuperando 
satisfatoriamente da folga de 

· fame mántida para protestar polo 
seu traslado fóra de Galiza. Xósé 
SanmaFtín tamén millora das feri
das qué se produciu: unha na 
frente cori 30 puntos e outra so
bre o olla e~guerd_o con 21. 

Na próxima semana prestarán 
declaración na Audiéncia Nacio
nal, estando pédida tamén a fi
berdade de Manuel Alvarez, "Tri
ves" para que poda apresentarse 

. ás oposicións n.o erisino. · 

Os presos galegos encontran
se no -módulo 4 da . prisión de 
máxima seguranza, que compar
ten con membros do Grapo, Te
rra Llture, Brigadas Roxas, ETA
PM sen arrepentir e ex-ETA-M. 

Os outros tres módulos están 
adicados inteiramente. a· militan
tes. de ETA. 

Antón Arias Cúrto recibiu a no
tificación de que vai ser traslada

- do ao Hospital Penitenciario de 
· Carabanchel, aínda que segue a 
estar nunhas condicións nada 

_ boas, situación ' léxica dada a 
· gravidade das ·feridas; non acor
' · dándose .tamén non das horas 

que estivo na cdmisaria e da sua 
caída pola fiestra. · · ó 
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G~LIZA POLÍTICA_ 

Manuel . Rodríguez Doval, depütado provincial . 
.:'A única diferéncia entre AP e PSÓE .está en quen controla. as ... Deputacións' 

As Deputatións provinciais 
están~ cada dia máis, de 
actual-idade ·e non só polos 

.debates-da Lei de· 
Coolídenación, senón · 
tamén pala puxa por 
contr.olalas que se. traen 
entre PSOE, AP-, cos homes 
de Enrique Marfany polo · 
meio, sobretodo en A 
Coruña. Manuel Rodríguez 
Do val, alcalde de Ares e 
deputado pólo BNG, 
falanos aqu~ da sua . 
experiéncia de case un ano 
na corporación provincial 
coruñesa, ao tempo que 
esboza alternativas para 
sair da situación existente. 

Manuel Rodriguez . Doval . ten 
cara de bon rapaz, e como t,al 

· o recoñecen os .seus viciños de 
Ares, até os se.us inimigos polí
tiG::os, que esconde unha firme
za forxada nunha vida inteira 

'militar:ido politicamente -e como 
traballador na Bazán, e unha 

· .fina· irania que, algunhas veces, 
se mostra até no seu ·sorriso de 

· g~iteiro, e que acompáña a un 
discurso político sen estridén
cias; mesmamente cando criti
ca o labor de AP ou . do PSOE 
na Deputación: "nos tres ou ca
tro asuntos básicos qu.e hai nas 
deputacións; o plan de obras e 
servícios, os plans especiais e 
a discusión do orzamento,' exis
te unha unanimidade ·agás na · 
posición ·que mantén o BNG, 
mesmo no orzamento onde -o 
PSOE votou en contra pero por 
asuntos pontuais". 

Ainda que o que transcende 
máis na opinión pública son as 

· distintas liortas por facerse coa 
presidénciá da Deput~ción pois 
xa desde un comezo. "houbo 

·un ha gran loita; parecia que e·ra 
o PSOE quen s~ ra facer coa 
presidencia e log0 foi AP ql,len 
colocou a Romay. Beccaria grá
cias ao apoio de dous mem
bros da Coalición Progresista 
Galega. Desde aquels o PSOE 
tenta contrarrestar a AP pois ·as · 
Deputacións son os catro flan.:. 
cos que están- utilizando os 
aliancistas - para catapultar. a 
Fragá á presidéncia pa Xunta" . . 

Pero estas tensións non im
peden que, "no fondo, socialis
tas e aliancistas estexan de 
acorde na filosofia prática do 
funcionamento destes · organis- -
mos provinCiais cinxíncfose a 
oposición do .PSOE a unha rai-

ba por perder a presidéncia, 
pero nada mais". . 

-A Lei de Cordenación das 
Deputacións poder~a -rachar 
coa situación?. t 

Non.O primeiro.borrador, que 
'era máís progresista· que 0' ac
''tual·, xa foi valorado negaliva
mente por nós. O que se está a 
discutir ·.actualment~ ven, en 
determinados· aspectos, a re
fori:ar ainda m?is o papel das 
Deputacións. E cbmprensíbel 
pois a discrepáncia que ten o 
PSOE · coas Deputacións que é 
por non controlalas e non por 
quE}rer cambialas. 

O actual ·· proxecto recalca o . 
papel destes organismos como 
repartidores do poder e non 
como . lugar de discusión r para 
e'laborar sOlucións. As compe
té·ncias das· Dept.,Jtacións debe
rían ir pasando ao poder auto
rióm ico gradualmente' para 
chegar a desaparecer. 

-Esta é a vosa alternativa?. 
-A alternativa que .nós apre-

sentamos e que se elabore 
unha lei de comarcalizaci(m da 
Galiza por.que entendemos que 
o funcicinamento admrnistrativo 
debia estar baseado 'na perso
nalidade xurídica d~ parróquia, 
na dos próprios concellos e nas 

· comarcas: incluso na própria 
Lei ·de Coordenación se con-

. templa, pero dicendc::i 'que se 
atendera a. aquelas bi$barras 
que .teñan mancomunidades, 
etc. Pero obtéñense ·dados sin
tomáticos, cómo os da Manco
manidade do Ferrol, que si de
beria ·ter servícios que prestar 
e, pór non estar contemplado 
na lei a própria existé.neia das 
comarcas, a nível orzamental e 
de axudas, vese inviabilizada: 

- levando :funcionando desdé 
1970 ainda :non foi capaz· de 
pór u.n proxecto a andar. 

A Lei de Comarcalización te
ria que darlle aceso a esas enti
dades administrativas dotáil
doa de mecanismos para que 
tarhén funcione a nfvél financia
dor. 

GALICIAIEXPRESS. 
Axencia de Viaxes 

--Cóm.o se entende que 
acedese á alcaldia cos votos 
de AP?. · 

--.-Ainda que visto desde fóra . 
poda parecer unha cuestión 

. bastante surprendente, anali-· 
sando o que foron os catro 
anos de xestión. do PSOE, ex
plicase moi ben que os demais 
grupos políticos optasen por 
intentar eriar un ha .nova dinámi
ca, -ainda a costas de darlle o 
voto a unha organización políti
ca que ·ideolóx.icamente está 
moi distante. 
- -Pero debe ser difícil go
vernar só co apoio de tres 
concelleiros. · 

-Conséguese chegando .ª 
acordes pontuais con · todaas 
as forzas políticas, · ainda que 
co PSOE é imposíbel porque 
ainda no'n deron superado o 
trauma de ter perdido a alcal
dia. 

·Dada a c0nceición que nós 
ternos da política municipal, de 
contacto permanente cos vici
ños, todos aqueles temas que 
se discuten dentro da institu
ción, tentamos que tamén se 
discutan fóra, polo que a base 
social implica ao resto dos gru
pos políticos nun senso c~:m
creto. Pero, de todas as manei
ras, nos ooncellos pequenos, 
sacado nos asuntos de politica 
xeral, onde nós até perdemos 
algunha votación, as necesida-

. des sori obvias polo que exíste 
un acordo no fundamental, so
bretodo porque hai participa
ción cidadá. 

-Cales - foron as -r~aliza-
cións ·máis importantes?. · 

-Había temas importantes 
que estaban parados e outros 
que nen sequer foran plantexa
dos. Asi o tema de abasteci- -
mento de água a Ares e Mugar
dos levaba seis anos parado e 
.agora xa está rematado; a am
pliación dun coléxio e a cons
trución dun centro de saúde e 
logo tentamos criar unha in
fraestrutura cultural e deportiva 
pero, todo hai que dicilo, cunha 
atitude por parte da Xunta tre
mendamente belixerante. Por 
pór un exemplo: hai oito meses 
que lle pedimos unha entrevista 
ao Presidente, este pasounos 
ao conselleiro, o conselleiro ao 
director xeral e asi... ainda 
agardando. A Deputación, e 
non é por avaliala, ten un com
portamento moito mellor, cun 
critério máis equitativo, e non 
acorre só co noso concello. O 

A.E. 

• <f PSOE rompe a sua 
colaboración co alcalde de 
Pontev~dra, Rivas Fontán~ ófi- . 

· cialment~ pola polémica suscita
da despois da visita de Rau~ Al
fonsln e a viaxe do .alcalde as 

. lilas Británicas, ainda que o en
frentamento viña xa de atrás, so- -
bretodo na área de deporte, diri
xida polo socialista roberto Ta
boada, que foi obxecto de duras 
críticas por parte de Rivas Fon-
tán. · _ 

Os socialistas tamén eran res
ponsábeis· da área de urbanismo 
que," nos ~ltimos meses contou 
cunha forte oposición veciñal e 
coas críticas desde a oposición 
de que Rivas e o PSOE se .en
contraban no mesmo carro das 
irregularidades, o ·que propiciaba 
tamén o enfrentamento dentro 
do próprio partido do puño e a 
rosa. O 

• Galiza recebirá menos 
recursos por compensa
ción interterritorial, ao perder 
unha porcentaxe de 1.17 pontos 
despois da modificación do FCI 
para 1989. 

Galiza recebirá asi 127 millóns 
menos, co que pasa do segundo 
ao terceiro lugar entre as comu
nidades autónomas, o que ove
dece fundamentalmente a inver
sa da renta por habitante e o sal
do migratório, pois primase 
aquelas comunidades que rece
ben emigrantes, saindo asi bene
ficiadas as máis ricas como Ca
talunya que ten un aumento de 
1.350 millóns de pesetas. O 

• O artigo de Carlos Ca
sares, nun diário madrileño, 
está a desatar encontradas reac
cións. Despois do altercado con 
Cid Cabido, un grupo de intelec
tuais dirixiu un escrito á opinión 
pública apoiando ao nacionalis
ta, mentras que membros do 
BNG fixeron unha protesta con
tra o escritor Carlos Casares na 
entrega do prémio Losada Die
guez, con pancartas alusivas á 
situación colonial de Galiza e 
descalificadoras para o ex-parla
mentário do PSOE. 

Esta protesta silenciosa daría 
lugar a un novo artigo de Alfredo 
Conde, Conselleiro de Cultura e 
a unha pregunta parlamentária 
do deputado do BNG, X. Manoel 
Beiras, sobre o escrito do conse
lleiro. D 

Riestra, 13 
Telf.: 85 88 75 
Telex: 88100 

PONTEVEDRA 

POLONIA ········- ~----··---·························· 8 O/AS ' · 72.0ÓO Pts. 
CHECOSLOVAQUIA ....... ......... :: ........... B'DIAS BB.OOfJPts. 

POLONIA-CHECOSLOVAQUIA ......... . 13 DIAS - 112.500.Pts . . 
HUNGRIA-CHECOSLOVAQUIA .......... · 11 DIAS, 117.500 Pts. 

- GRANDES CAPITAIS URSS .. ~ ... : ........ 12 O/AS . 
POLONIA-URSS ................................ ,. 15 O/AS 

PRAGA-URSS ........................ ; ........ : .. . 15 DIAS 
POLONIA-RDA-CHECOSLÓVAQUIA .. 15 O/AS 

129. 900 Pts. 
134.900 Pts. 
134. 900 Pts. 

.138.600 Pts. 
.BUOAPEST-YUGOESLA V/A .. : ............ 11 DIAS 126.500 Pts. 
BUDAPEST-URSS ........... .-.,: ............... 15 DIAS 128.900Pts. . ~ . .:• 

TRANSIB€RIANO ....... :: .......... ............... 21 O/AS 
TOl)R DO CAUCASO ..... .-'. ............... -... .'. 14 O/AS 

118. 900 ·f'ts. 
144. 500 Pts. 
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E CONOMIA E TRABALLO .· 

Obreiros qüe-sofreron ·a ·peche de Asean con 45. anos, xubiláronse sen volver a fraballar . 

Os 1. 700 traballadores da Ria de Vigo construen tanta tonelaxe 
como os 5.500 existentes antes da. reconversión 

Coñecimos moi de cerca as misérias do poder. Vimos como 
a razón que nos daban nun despacho, nola quitaban neutro 
por intereses poi íticos. A nosa loita foi moito máis alá do 
sindicalismo. Para defender as nosas famílias tivemos que 
facer de todo, pelexar, administrar, buscar empresários e 
negociar co poder. Hoxe, a consécuéncia do contido deste 
relato que nos resume Manuel Currás Meira, ·a maior parte 
dos traballadores de Ascón poden verse recolocados. Pero 
o problema do sector naval só alcanza a sua real 
envergadura no seu transfondo social e político. 

Os periódicos afixéronse a publi
car notícias relacionadas con As
con "de maneira que o leitor xa 
via o noso problema coma se fo
sen as esquelas ou os anúncios" 

comenta un trabaliador. "A im
portáncia do conflito non ven 
dada, segundo Cur'rás Me.ira, ex
rpembro do comité de empresa, 
polas pequenas cuestións técni-

Alúmina: tudo bem 
É a segunda vez que me apró
prio do título novelístico do indí
xena Rivas para dotar de festa 
un artigo que tala de auto-derro
tas. A primeira foi para tratar, con 
amarga ironia, a desfeita por 
abúlia popular dunha vila da Ma
riña luguesa: Viveiro. Na Mariña 
comeza esta outra história.· 

Este correspondente informou 
como pudo dGs últimos feitos de 
transcendéncia pública en rela
ción directa co conflito político
laboral en Alúmina-Aluminio, tras 
da senténcia dunha ·Maxistratura 
luguesa estimando procedente o 
despedimento do Comité de Em
presa da factoria de San Cibrán: 
as manifestacións e os cortes de 
tráfico, as visitas do' Beiras, de 
Montero ou de Guerreiro, a he
roica subida dos sindicalistas á 
chaminé de vapor da fábrica e a 
baixada en loor de multitudes, 
mais habia haber paz no comple
xo e folga xeral na Mariña e non 
o soubo, e ainda está por disfru- . 
tar os extremos insospeitados a 
que o Comité estaba disposto a 
levar a loita. 
Siléncio 
Falo dos últimos sucedos de 
transcendéncia pública porque 
dos últimos ignoramos causas; 
azares e comenéncias. Siléncio. 
Silé['icio roto por Apolinar Rodrí
guez, uxetista madrileño, para 
reiterar unha petición de ~reni
dade irritadora de calquer ánimo 

mínimamente revolucionário ou 
sequer combativ~. porque falou 
coa empresa e ... tudo bem. Ru
mores intransferíbeis en tanto 
sexan iso, rumores. E a impre
sión entre a vermellez de que un 
prato de lentellas circula dalgun 
prato a algur\ outró en AJúmina
Alumínio, San Cibrao, A Mariña, 
Galiza, Mercado Comun Euro
peu. 

Come e cala 
O mesmo xantar de velório en
golido en siléncio polo 50 dos 
operários de Astano. Moitos . ca
laron antes de comer. Eu non 
acabo de entender moi ben o 
que son os Fondos de Promo
ción de Emprego, quen se aco
lleron. a eles e .quen . non. Mais 
sup9ño que, en calquer caso, os 
sindicalistas da INTG e a CXTG 
(centrais p~opugnantes do . voto 
negativo ao pacto madrileño so- . 
metido ao referendo axoellante), · 
xulgados . o outro dia por "insti- . 
gar" á violéncia reivindicativa dos 
traballadores na 1via férrea da pe
riféria ferrolana, non terán neste 
intre puñeteiras ganas de dicer: 
"de nada". freada pota liña elei
toral a exemplar ~ metodoloxica..
mente avanzada loita obreira en 
Ferrolterra, os mesmos ~omer- · 
ciantes poden alentar tranquilos 
uns días mentres Solchaga plan-

- cha as ·solapas. Tudo bem se os 
da Bazán nori apañan o testigo 
por testículos, porque se anúncia · 

. cas que son as que a maioria das 
veces se reflexan, senón pola 
sua transcendéncia social". ' . 

Enfrentamento 
CCOO-CXTG 
O enfrentamento producido nas 
últimas semanas, no antigo co
mité d~ empresa, arredou en · 
duas liñas nidiamente diferencia
das os posicionamentos de 
CCOO e da CXTG. Como en As
tano, a incorporación da central 
estatal á Comisión de seguimen
to do naval criaba a escisión en
tre .dous proxectos sindicais dife- · 
rentes. Máxime cando entre ás 
alternativas baralladas ·para o·fu
turo do colectivo, a CXTG defi
n íase polo porto- ·de Meira e, 
CCOO polo traslado de Vulcano. 

Na aetualidade 500 traballado
res de Ascón 'permanecen nos 
Fondos, cuxa cobertura rematará 
o 28 de Febreiro do 89. "Na me
dida en que se van recolocando, 
pérdese loxicamente poder de 
convocatória, sinala Meira. Está 
claro- que non ternos a mesma 
forza que cando estab'amos os 
1.500" '. 

"Nós, sinala o membro da 
CXTG, tratamos de evitar que 
haxa un custe socral maior do xa -
producido · pola incertidume de 
tantos anos sen posto de traba
llo. Houbo xente que saiu con 45 
anos de Ascón e xubilouse sén .. 
voltar a traba11ar" · 

Hoxe ninguéi:i, agás os directi
vos das ZUR, deixan de .recoñe
cer que estas foron un completo 
frac9so. "O INI non criou un só 
pasto de traballo nunha comarca 
cun 34 por cento de paro. Vius~ 
claramente que unha política de 
incentivos .non serve, se non 
existe un investimento público". 
As ZUR, sinala tamén Meira, non 
cumpriron máis papel que o de 

oficiosamente unha regulaníen
tación de emprego n·a factoría, 
que afectaría a uns 800 empre
gados. 

Euskalduna segue a paus, 
pero temo que os desacordos 
xurdidos das : xuntanzas segre
das na periféria de Madrid entre 
alguns sindicalistas, o governo . 
central e a executiva do PSOE 
acaban por sentar a cabeza de 
tanto revoltoso con tiragomas. 
Estupendo. · 

Retiro duas secuéncias da vida 
social de Nicolás Redondo nas 
úlfimas semanas: 1. - Redondo 
clama en público pola integra
ción na UGT dos colectivos de 
parados de si na lada lo ita... para 
mellor controlar. 2:- Redondo, 
·logo dun chá de meia. tarde cun 
Felipe González sen garabáta, · 
onde debeu haber apresentación 
de disculpas mútuas e recípro
cas promesas de formalidade, 
despédese'· deste ás portas da · 
Moncloa cun "tudo bem" respos
tado p0lo presidente cun eviden
ciante. "Okey". A un fícalle a es
peranza de que alguns radicalis
mos, sanos e virtuosos, non pa-
sen poi<;> aro moncloita. · 

O· primeiro artigo como este ti
tulado rémataba asi, coido: "Que 

· mais? Que máis queremos? 
Queixámonos de vício. Tudo 
bem". · o 

HERNÁN NAYALMVEIRO 
1 

recol!er proxectos, comq podía 
facelo . a Xunta, a Gran Area ou 
mesmo Ún concello. 

· "Para Ascón, a única empresa 
que criaron as ZUR foron as xu
. bilacións antecipadas que afec
taron xa a 480 traballadores A 
segur:ida empresa en importán
Cia para nós, foron os auto-reco
locados, uns. 290, que consegui
ro'n encontrar traballo por si mes
mos ou que colleron os dous ou 
tres millóns que lles deron e· ago
ra andan por af tirados. A terceira 
.saída foi unha empresa buscada 
polos próprios traballadores, Po
lyships, cun compromiso de ofe
recer'10S 250 pastos de traballo, 
ainda que até agora faltan 135 
por cobrir. Por último estivo Eu
roconsa que foi antes das ZUR. 

. En resumo de cantas, a xente 
que se recolocoú através das 
ZUR non cliegou as 200 persoas 
en tres anos e médio." 

Condicionantes máis 
políticas que empresariais 

máis xente que as ZUR, lembra 
de novo Meira. Tivemos que fa- · 
cer de empresários, de adminis
trativos e de todo. Cal é o papel 
dun sindicato, pergúntome eu 
agora". . · 

CCOO ten maioria no naval, 
pero non serve para nada, agás 
para convocar paro dunha hora, 
unha 'vez ªºano e demostrar asi 
o seu poder de convocatória. E 
por parte de quen manda o pro
blema é total. Santo Domingo 

, está collendo aprendices e non 
xente dps Fondos, Barreras está 
xubilando, pero tampouco colle 
a ninguén dos fondos. Antes na 
Ria de Vigo traballaban 5.500 · 
persoas, hoxe hai 1. 700 -non 
contamos as auxiliares- . pero 

· faise a mesma tonelaxe. Como? 
Pois traballando en condicións 
terceiromundistas, · con xente do 
paro, temporais, facendo barcos 
nos montes como no Alto de Pu
xeiros ou no de Beluso en Bueu. 

As saídas para a factoría foron 
buscadás as_IJláis das. veces_ po-_ 
los traballadores do próprio co-

"Se algo podemos contar os 
que loitamos en Ascón é que co
ñecimos a fondo as misérias do 
poder. N\,Jn c,iesgach.o dá.bariche 
a razón,-dicíanche que o plan era 
perfeitaménte viábel que agar- . 
ciásemos unhas semanas, pasá
ba o tempo e logo nada, pergun
·tabas e dicíanche que claro, que 
tiñamos que entender que no go
verno non eran eles sós, que ha
bia outras influéncias". 

. lectivo. "E nul)ca houbo proble
ma por falta de empresários, se
nón máis ben por condicionantes 
políticas" 

Tanto o proxecto de porto en 
Meira como o traslado de Vulca
no fusionáronse hoxe nun só, 
que pode ser firmadó en moi 
poucos dias, ainda qúe as pre
sións existentes sexan notábeis, 
dado o apetecíqel das naves de 
Meira para moitos empresários. 
A unidade siFldical, polo menos 
conxunturalmente, a respefto 
deste tema, foi recuperada. 

Vulcano trasládase asi a Meira e a terminal pes.queira instalaría;-. 
se no solar actual de Vulcano. E 

· a gran posibilidade de recolocar 
, a todos os traballadores. 

"Conseguimos recolocar. nós 

CURSOS 
DE VERAN 
EN XULLO E AGOSTO 

E.X.B. 
¡. 

B.U.P. 
UNIVERSIDADE . 

; GABINETE 
· DE ESTUDOS 

SAN LUCAS . 8-2º-C 
Telf. 26 41 54 
A CORUÑA 

"A Xunta tampouco fixo nada, 
estivo sempre sumisa a Madrid, 
pero unha cousa é óuvir isto nos 
mitins e outra sofrelo todos os 
días. O _problema de Ascón nun
ca foi económico, nen de falta de 
empresário, senón de vontade 
política, igual que se carregaron 
Astano, sendo o estaleiro · máis 
rendábel. Albor chegou a dormir- . 
se nunha reunión con nós. E nós 
tivemos que tragar moitas_ para 
defender a tantas familias". O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola ·nosa · __ 
especialización 
en libros 
gaÍegos 
e portugueses 

M.V. 

República 
Praza do Libro de El Salvador, 9 
Tel. i6 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAGO 

tenda. mate~ial fotográfico 
estudo. reproducióñs · ·· 
diapositivas de textos 
revelaxe. cibachrome 

r./ corufta-19baixo telf .986/ 233-105vigo 
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CREDITOS EXCEPCIONAIS 
Ata o 70% do ínvestímento, 
cun máximo de 30 millóns. 

Eiplotacións gandeiras. 
Cultivos agrícolas. 
Producción forestal. 
Novas tecnoloxías. 
Mellor~s puntuais. 

12,5% 
Coas axudas da Xunta de Galicia, 
ese interese pódeche quedar 
entre un 3 e un 8%. 
Segundo a seguinte esc_ala_: ______ _ 

CALOUERA BENEFICIARIO 4,5 PUNTOS 
AGRICULTOR A TITULO PRINCIPAL_ 2 PUNTOS 
EXPLOTAC!óN EN COMÚN 2,5 PUNTOS 
MONTES VECIÑAIS EN COMUN __ 3 PUNTOS 
SECTOR PREFERENTE 7,5 PUNTOS 
ÁVAL S.G.R: . ' 2 PUNTOS 

Entre 6 e 15 anos. . 
segundo a orientación productiva. 

, .. ·:·:·:·:·:·:·:·.·.·.·.·.·.·.·. · .··:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·.·.·.·.·.·.·. · .·.·;::::~~:::?-:"&:it~·:·:·:·:·.·.·......... . . . . . CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA . .. ... · ........ ·.·:·.-.·.-.:-:·:·:·:·.-.·.·.·.·.·. 

:::¡:¡:¡:::¡:¡:~l:::l:i::::l:\,\:::¡:::::::¡:::=:·:=:=:'::::::::::::::::tlMf::i::::::i:::=::::::\::::::::i:'\\j\¡::\'-'\\\\:\\\::::~::::::::::::::::::::::::::::1t:tt:ttr\t·t<t===<::::::?:\:tttttEmt::1:::\:\:\l\ll\\\\I\:::1:1:1::::1:\ltrrx=:: 
:::::::::::/:}~}:/::::-: ... ·.·.·.·.·.·. INFORMESE NAS ENTIDADES FINANCBRAS COLABORADORÁS .... · . . . . . . . . . . : . . . •.• . . . . . . 

. . 
CAIXA GALICIA; CAIXA DE A.FORRO$ PROVINCIAL OE OURENSE; -~~(XA DE AFORROS PROVINCIAL PE PONTEVEDRA,' CAIXA DE.AFQRROS.Ml!NlCIP,M DE VIGO;CAIXABURA,l PROVINCIAL DE LUGO; CAIXA RURAL PROVl~CIAL DE OURENSE· 
AFIGAL, S.G.R.; SOGARPO, S.G.R. · . . 

BANCO ATLANT/CO; BANKINTER; BANCO DE BILBAO; BANCO CENTRAL; BANCO DO COMERCIO; BANC01DE CREDITO AGRICOLA; BANCO ESPAÑOL DE CREO/TO; BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA; BANCO DE FOMENTO; BANCO DE GALICIA,· 
BANCO GALLEGO,· BANCO HISPANO AMERICANO; BANCO PASTOR; BANCO DE SANTANDER; BANCO S/MEON; BANCO UROUIJO-UNION· ' · . 
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Rolda· de p~ensa en". Dusseldorf . 

·A Fel.dmühle ·confirma 
ó seu propósito 
:de· instalar unha celulosa 
A empresa Feldmühle anun
dou en Düsseldorf que ten en 
estudio a instalación nun lugar 
non determinado da Galiza, 
dunha fábrica de pasta de pa
pel, a base de eucaliptos, 
qunha produción de 250.000 · 
toneladas anuais. 

No acto de apreseritación 
do balanza anual,.· o presiden-· 
te do consello de administra
ción da compañía, Dr. Hartwig . 
Geginat dixo que a empresa 
confía ter defihitivamente ter
minado o proxecto relativo a 
Galiza para este ano. O plan 
da Feldmühle seria comezar 
as obras da celulosa en 1990 
e tela en funcionamento nun 
prazo de tres a catro anos. A 
inversión prevista será de 
48.398 millóns de pesetas e a 
empresa quer interesar neste 
proxecto "a 35 empresas fo
restais éspañolas", indicou . o 
presidente do Consello de Ad
ministración no seu informe 
anual. 

A produción da Feldmühle 
fornécese na actualidade de 
pasta procedente de Suécia e 
do Canadá principalmente. A 

TRIBUNA 

planta que_ ~e propón instalar 
na Galiza produciría o volume 
principal do importante au
mento da demanda previsto 
para 1992. 

A precisión de que a fábrica 
·a instalar consumirá eucalipto, 
confirma o propósito de refo-" 
restación con esta espécie 
formulado pólo grupo indus
trial alemán e.orna condición 

. ao Govemo Autonómico gale
ga para -considerar o proxec
to. No acto de apresentación 
do balanza anual, a Feldmühle 
non aclarou ·o lugar de instala
ción previsto para esta ·nova 
fábrica nen o sistema de 
trasnformación da madeira de 
eucalipto en pasta. 

Por informacións divulga
das anteriormente, a fábrica 
que quere instalar a 'Feldmü
hle na costa de Lugo seria do 
procedimento ao sulfato, o 
máis contaminante dos pro
cesos de transformación da 
madeira, proibido ou drástica
mente limitado por medidas 
anti- contaminantes en todos 
os paises ~vanzados. · · D-

x.Ll.JHAMBURGO 

A policia cargou 
violentamente 
en ·Pontevedra 

~ Viclños 
UJ . ' 

~agredidos 
<( . 

~por pedir 
~ , 
~agua 
o 

- ~pótábel 
a: 

~------------__.~ .Dúcias de viciños da parróquia 
pontevedres.a de ~érez resulta
ron lesionados a ,causa· das for
tes cargas policías. producidas o 
pasado día 13. · 

Várias ducias de persoas trata
ban de impedir a: co_ntir:1uación 
das obras da depuradora, en esi
xéncia do cumplimento das_ pro
mesas do alcalde quen xa en 
1985 prometera a realización de · · 

o ·obras complementárias para 
Q abastecer d~ auga potabel á pa-
~ rróquia de Lerez.. ' 
B Dez feridos de diversa consi-. 
o deración foron atendidos en di
~ ver::sos centros hospitalários. f?e
_J nigno Garcia, secretário da Co
ff5 rpunidade de Montes . de- Lérez 
o sofre conriloGión cráneo encefá
~ lica, proucida, ao parecer, polo 
z mango das porras que foron utHi
ffi zadas, segundo os testigos, para 
u. "abrir brechas". · 

UN TRANSPORTE MARÍTIMO MOi iNTERESADO 
Todas os que manifestámos a nasa pro
testa e descontento, traballando para eli
minar unha irregular situación, anacróni
ca e caótica, que dominaba ~ domi
na- o transporte marítimo de viaxeiros 
na ria de Vigo; todos aqueles que procu
raron xestionar a sua mellara e que parti
cipámos para tal fin en inumerábeis xun
tanzas, conversas e negociacións cele
bradas nas Casas dos Concellos de 
Moaña, Cangas ou Vigo, na Comandán
cia de Mariña de Vigo, Governo Civil de 
Pontevedra ou na sede da Casa do Mar 
de Vigo, e propriamente, na Dirección 
Xeral da Mariña Mercante, en Madrid. 
Todos, reitero, afirmamos non estar sa
tisfeitos nen de acordo coa neglixente, 
prevaricadora e interesada omisión dos · 
deberes dunha Dirección Xeral, dunha 
Comandáncia de Mariña, Concellos e 
Governo Civil que co seu siléncio e falta 
de actuación colaboran para soterrar un 
Regulamento do transporte marítimo 
aprobado pala Dirección Xeral da Mariña 
Mercante, dependente deste Governo 
do PSOE. lsto é andar a amparar vulga
res "mercachifles" aspirantes ao coñeci
mento da informática e o marketing. Un 
governo que ignora as sua~ próprias leis 
ignorando o Regulamento promulgado 
para regular o transporte marítimo da ria 
e que nen sabemos cando chegarán a 
aplicar co rigor que se recolle no mesmq. 

XAVIER ABALO COSTA 

Viciños de Cangas, Moaña, usuários 
deste transpórte, levaron a contestación 
polas ruas de ambos os dous Concellos 
en moitas ocasións. Especial lembranza 
merecen os graves incidentes e sucesos 
hai uns anos na vila de Cangas, ocupada 
por forzas da Garda Civil e da Policía 
para disuadir pola forza das suas armas 
a un colectivo formado por viciños e 
usuários de moitos lugares · do Morrazo 
que protestaban enerxicamente polos 
usos e abusos dos "mercachifles" de 
tumo. Daquela, liquidadas duas Empre
sas, deixaron o transporte nunha só, nun 
monopólio que continua trafagando cos 
servícios e viaxes do verán. Eliminaron 
servícios regulares e horas que estaban 
--e están- recollidas no Regulamento. 
Un Regulamento continuamente concul
cado ·e incumprido. As vellas embarca
cións non se revisan, modernizan ou 
substituen, non son dotadas de meios, 
servícios e comodidades que se recollen 
no mesmo Regulamento, . despídese e 
ameázase aos traballadores, etc. Existe 
unha clara intencionalidade de d~spres- · 
tixiar este transporte para poder derru
balo, facelo irregular e convertelo nunfa 
transporte típico da tempada de verán. · 

Comandáncia de Mariña, Governo Ci
vil, políticos grandilocuentes e interesa
dos; pero, fundamentalmente, a própria 
Dirección Xeral ·da Mariña Mercante, lo-

graron converter o servício no capricho e Ponte de Rande mediante as liñas de 
dun ~obre monopófio do transporte ma- autobuses Vigo-Moaña-Cangas, teñen . 
rítimo. na ria, que fai o .que lle ven en todo o prestíxio e hexemonia . no trans- ' 
gana con total jmpunidade, en detrimen- porte de viciños destes concellos. Aque-
ta dun auténtico servício público-, regular les que tantos tra·nstornos causan a vici-
e social; que sirva aos intereses dos vici- ' ñas e usuáriqs tan só aspiran a mirarse 
ños e usuários., A inconceoíbel impuni- substituídos no servícío polas viaxes dos, 
dade que premiou a caréncia de servíGio autobuses que circülan diariamente en-
durante durante vinteun días, tal como - tre ambas as duas ribeiras." Non se pre- . 
acaeceu a finais de Decembro e parte do . tende hoxe mellorar o servício: preténde
mes de Xaneiro, é unha boa proba. b se aproveitar da necesidade que os vici- . 
transporte do verán ás illas Cies e as xi- ños teñen de ser transportados cómoda 
tas nocturnas son o verdadeiro "quid" e e seguramente. Sacar beneficios sen 
a razón indiscutíbel do tráfego de intere- prestar servícios, isto é o que se preten-
ses económicos e da explotación actual de co beneprácito e omisíón da Direc-
do servício marítimo na ría. Pretenden Ción Xeral da.Mariña Mer:cante e Coman-· 
cansar ao usuário, coa colaboración pre- dáncia ·de Mariña,. entre outros. organis-
varicadora das autoridades de turno, mos· involucrados. . 
para realizar os servícios que máis bene- Queremos que s!e aplique o · Regula-
ficios deixan: os do verán. mento do Transporte Marítimo na Ria ·de 

Hoxe, o transporte pola estrada C-550 Vigo, que se elir'nirien os privilffi<ios na 
presta_ción d~ ~ervíci9, _que se elimine o 

~' Ex1sTE UNHA el-ARA 
. INTENCIONALIDADE DE 
· DESPRE$Tl)S.IAR ESTE 

TRANSPORTE E 
CONVERTELO. EN 

EXCLUSIVO DO VERÁ~ 

.' 

amparo interesado de organismos e ins..: . 
titucións; erifin, que se. poténcien os 
dous tipos de transporte: o de estradas 

e e o marítimo. Pero, fundamentalmente, 
hai que· recuperar, hoxe por hoxe, o piar 
tratado destes transportes, o máis casti
gado e desprestixiado: o transporte ma
rítimo da ría de Vigo. O 

Xavier Abalo Costa é presidente do Grupo Municipal 
do BNG de Moaña · 

Regale unha suscripción de A NOSA.TERRA., 
Todos aqueles Suscriptores que queran agasallar a un amigo ou 
familiar que esté fóra da_ Galiza (só no estado español)., Custaralle o 
50% do précio da asinatrura no _primeiro ano. · 
Escreber mi chamar ao teléfono (986) 43 36 24. :A BOBA TERRA 
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Nos anos claves da Transición 
o-nome. de Bibiano 
Fernandez-Ossorio j TafaJI 
sona coma fiduciário da 
conciéncia galega do 36. 

Derradeiro alcalde republicán 
de Pontevedra, presidente da 
Asamblea de Concellos paái 
a Autonomía, subsecretário 

. de Traballo e Emigradón no 
governo Cásares, Fernandez-

:Ossorio i Tafall, 

Ossorio é con Antón Alonso · 
Ríos o candidato de viva voz 
máis comentado para se . ' 
convertir no presidente da 
restauración autonómica, no 
tarradellas galega. 

un ~~eside'1te do exilio para a autonomia 
'Ternos que impedir que Fraga vqlv~ mandar aql)i' 

-Cal é a sua visión da transición 
da Dictadura na Galiza? 
-Eu non participei nen tiven nada· 
que ver. Nese intre estaba ... onde 
estaba eu? En Chipre. Durante ·oito 
anos. fun mediador entré Turcos e 
Gregos. Non podo nen teño autori
. dade par~ opinar sobre a Transi-
ción porque noh estaba aquí. . 
-Paz Andrade e Diaz Pardo tala
ban de vostede como o noso po
síbel Tarradellas. 
-lso foi causa de amigo$, sen 
trascendéncia. O· que pasou é que 
cando convocaron as primeiras 
eleición.s democráticas; Isaac Diaz 
Pardo e Valentín Paz Andrade falá
ranme de que pensaran en min 
como presidente que fóra da Co
misión do Estatuto, coma sobre:vi-
vinte. Pero eu estaba moi compro
metido porque o presidente Eche
verría de México, un gran amigo, 
criou un Centro de Estudos Econó
micos e Sociais do Terceiro Mundo 
(CEESTEM). Por ter traballado 
coas Nacións Unidas durante case 
trinta arios en todo o mundo pen
sou en min para dirixilo. Desde a 
distáncia en que me atopaba com
, prendir:i tamén que había entre os 
políticos un estado de ánimo con
trário ao estatuto de 1932, 'tanto 
nos vellos como entre os novas ... 

_Pero é certo que eu contestei dan
do as razóns. Comprendera que no 
espectro político da Galiza da 
Transición non había nada n0vo ... 
-En qµe senso o di? 
-Aquelas caras me parecían as de 

· sempre: o Fraga, o Cabanillas. Eu 
non -quera que ninguén se sinta 
ofendido pero estou preocupado. 

" Veño de talar con González Laxe, 
ao que lle ·comentaba que é preci- · 
so facer algo para impedir que vol-: 
va Fraga a mandar aquí. lso -sería 
algo terríbel. .. Nun traballo meu xa 
puplicado digo que xa é hora de 
botarlle sete chaves ao sartego do 
Cid. Vexo que fallamos niso: non 
vexo un proxecto comun, algo que 
poda xuntarno·s a todos os galegas 
independentemente de todas as 

· ideoloxias, 

O pacto de Lestrove 

-Podiamos volver atrás e facer 
m9mória do Pacto de Lestrove 
no . que a ORGA fixo por excluir 
aos nacionalistas apesar de teren 
un oferta destes. 
-O Pacto de Lestrove xuntou só 
aos republicáns_.· Esa foi a razón de 
que nen os nacionalistas nen os 
socialistas foran invitados. Asisti
.ran republicáns de todps os mati- . 
ces: desde os radicais que lideraba 
Xerardo Abad Conde, adversário 
político · de Santiago Casares; a 
ORGA, onde había xente de moita 
valía coma Fedérico Zamora, Xosé 

. Calviño.- Pero .tamén alguns gale
. guistas coma Antón ,Villar P9nte 
que si asistiu. Ali tratamos de unifi-

. car fodas as forzas republicáns e 
acautelarse para o que xa parecía 
inminente: A secretaria das forzas 
asianntes estabeléceuse en Ponte
vedra ªº meu . cargo, por isb son 
testigo de exc~pción. Non é exacto 
o que di a Enciclopedia Gallega de 
que ali se nomeaara . a Casares · 

Quiroga coma representante da 
Galiza no pacto de .San Sebastián 
e a Abad Conde coma portavoz. 
lso fíxose no Centro Republicano 
de Compostela dous ou ,tres meses 
despois da xuntanza de Lestrove. 
-Como se produciu logo a ab
sorción da ORGA no partido de 
Azaña? 
-Un meu colega e tamén deputa
do por Pontevedra, Xaquíñ Poza 
Xuncal, pensaba coma min que a 
mellar maneira de loitar polos pro
blemas gplegos era no Centro, en 
Madrid. Asi que deixamos de lado 
a Federación Republicana Galega 
Autónoma e ingresaroos no partido 
riláis afín á nosa ideoloxía ql\le era 
Acción Republicana. 

'CASARES NON FOI 
NOMEADO 
REPRESENTANTE DA 
GALIZA NO PACTO DE 
SAN SEBASTIÁN. ISO 
FOI 
POSTERIORMENTE, 
UNS MESES DESPOIS 
DO PACTO DE 
LESTROVE' 

-Antes prodúcese unha oferta de 
Castelao para se integraren no 
Partido Galeguista. 
-Infelizmente douse sempre unha 
oposición se non manifesta si la
tente entre Santiago Casares Qui
roga e Castelao. Non se entende
ron. No "Sempre en Galiza", Caste
lao fai unha série de afirmacións 
que eu coido que non son exactas. 
Por exemplo, cando di que Santia
go se comprometera a levar adian
te o Estatuto e como ministro non 
fixo nada. Pero Santiago non foi 
ministro da Galiza senón da Repú
blica. A crítica que lle fai Castelao 
é moi dura. Para el, Quiroga foi, se 
non un traidor, un home que es-

quece- os compromisos adequiri
dos no nome do seu povo para se 
meter nunha política nacional. Isa 
é excesivo a meu ver porque el non 
representaba á Galiza desde ese 
cargo. Representaba a Galiza no 
Pacto de San Sebastián, que é an
terior. 
-Castelao di que o que lle faltou 
foi sentido nacional galega. 
-Pode ser. Se falamos do Pacto 
de San Sebastián , probabelmente · 
tivo unha actuación apagada ... Ali 
limitouse a dicer que el pedía para 
Galiza o que no pacto se lle conce
dese ás outras rexións históricas. 
Os Galeguistas a ultranza queixá
ronse de que non fixera abando, 
pero a este propósito eu quera de
clarar que sendo eu sub-secretário 
da Governación nunca Santiago 
Casares me deu instrucións no 
senso de limitar ou empecer desde 
o meu posta de presidente do co
mité da Autonomía. · Pola contra, 
sempre me incitou a. axudalos na 
medida das ·miñas forzas ... O Va
lentín e eu fixemos moitos esforzos 
por aproximar a Santiago e a Cas
telao. Eu tiña un grande afecto por 
Castelao. El fo'ra profesor dé debu
xo no Instituto de Pontevedra can
do eu estudaba o bachalerato. An
dando o tempo eu sería tamén pro
fesor no mesmo centro e cando foi 
de elexir novo director, Castelao 
votou por min. A arñistade que nos 
unía era moi grande, pero fracasa
mos. 
-Como foi a sua relación con 
Castelao despois do 36? 
-Despois de iniciada a Guerra só 
tiven con el contactos esporádicos. 
Eu resultara elexido secretário da 
Asociación da Prensa de Madrid 
onde dirixía a revista Política. lso 
me valeu unha invitación para ir a 
Unión Soviética onde se estaba a 
celebrar o XX aniversário da Revo
lución. Foi unha viaxe longa, de 
tres meses. Ao ano seguinte fixo el 
o mesmo percorrido. Vino cando 
da reunión das Cortes en Valencia, 
despois en Sant Cugat del Vallés e 
finalmente .en Figueres. 

Lonxe da política 

vimos, 
non pa1 
que ve; 
non sei 
Por aqu 
anarquii 
causa 1 

daquela 
política. 
-Post E 
para SE 

Gal iza. 
-Non. 
Nen e 
tiña bos 
blicana. 
Direito 
Nesa re 
un depl 
taria. A 
tiven qL 
-Si ap 
podar 
Luis So 
rriarán. 
-É qui 
todp o 
materia 
os anc 
Velo e! 
rector 
Tercein 
carguei 
pesca 1 

frecl:lén 
-E en América? dio do 
-En Méxíco ... No 41 houbo un ha non ror 
reunión de parlamentários no exí- no Cer 
lio. Viñeron de Fráncia, Inglaterra, de Mé. 
de toda América. Ali se xuntaron anivers 
Ramón Suárez Picallo, Elpidio Villa- quela ~ 
verde, Alonso Ríos, Castelao ... Eu no que 
non asistín a aquela reunión deli- 1 lqment• 
beradamente. Estaba moi resenti- que .nó 
do cos comunistas porque' nun mi- veces J 
tin de masas no Madison Square e saca 
Garderi' que eu pronunciara, cori eleiciór 
razón ou sen ela, .... esta frase:Se por e os m 
recobrarmos a República , é preci- •· ~tido e ~ 
so volver facer a atrocidade que vi- _:_Non 

'PAZ ANDRADE E EU 
FIXEMOS MOITOS 
ESFORZOS POR 
APROXIMAR A1 

CASARES E A 
CASTELAO' 

bilidad 
tiva do 

-Eu ni 
daded 
poñer e 
de coc: 
Os soc 
a vida 
sub-se1 
me intE 
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vimos, dun millón de morfos, eu 
non participo. Se ven a república, 
que veña por outros métodos que 
non señan violentos nen de forza. 
Por aquilo, os comunistas e mailos 
anarquistas declararánme traidor á 
causa do pavo español. Despois 
daquela, nunca máis me metin en 
política. Para nada. 
-Posteriormente tivo unha oferta 
para se integrar no Consello de 
Gal iza. 
-Non. A min non me invitaran. 
Nen eu tería aceptado. Mire, eu 
tiña bos amigos na Izquierda Repu
blicana. Entre eles o catedrático de 
Direito Penal Mariano Ruiz Funes. 
Nesa reunión de México faltáballe 
un deputado de minoría parlamen
taria. A min costoume moito pero 
tiven que me negar. 
-Si aparece relacionado co gru
po da revista Vieiros: Carlos Velo, 
Luis Soto e Florencia Delgado Gu
rriarán. 
-É que despois do 48 andei por 
todo o mundo. Faciliteilles alguns 
materiais para a revista. Pasados 
os anos ttven .gran relación con 
Velo e Soto desde ese pasto de di
rector do Centro de Estudos do 
Terceiro Mundo. A Carlos Velo en-
cargueille un documental sobre a 
pesca e con Luis . Soto víame cori 
frec1:Jéncia. Pero despois do episo
dio do Madison Square Garden, 

> unha non rompera o meu siléncio, cando 
o exí- no Centro Republicano da Cidade 
aterra, de México se conmemorou o 50 
ntaron aniversário da Constitución. Da-
J Villa- quela si, eu fixen un artigo longo 
J ... Eu no que eu dixen que a Guerra foi 
1 deli- l~mentábel e inecesária. Por mal 
~sentí- que .¡iós o fixeramos, tería sid9 mil 
Jn mi- veces preferíbel agardar catro anos 
lquare e sacar outro governo das novas 
1, con , eleicións. P.ero os intereses criados 
>e por ~e os militares actuaron noutro sen
preci- " ·'r-tido e se estragou tanto sangue ... 
1ue vi- _;_Non consi~era que a responsa-
- · bilidade é de quen tomou a inicia-
E U tiva do golpe de estado? 

-Eu non ·diria iso ... Mire: a debili
dade de Azaña foi non tratar de im
poñer ou · mellar apoiar un goverho 
de coalición republican-socialista. 
Os socialista desde fóra facíannos 
a vida imposíbel. Con Az;:iña fora 
sub-secretário de Traballo e tocou
me intervir en moitos conflitos la-

'fSt GUERRA FOI 
LAMENTÁBEL E 
INECESÁ-R-IA-, -PE_R __ 0-0-S 
INTERESES CRIADOS 
E OS MILITARES 
ACTUARON NOUTRO 
SENTIDO E SE 
ESTRAGO U TANTO 
SANGUE. .. ' 

borais. A miudo víame con Largo 
Caballero que fora ministro de Tra
ballo nos primeiros governos da 
República e que patrocinara a nova 
Lei de Traballo. El dicíanos "Sodes 
piores ca os fascistas ... " E eu lem
bráballe que aquilo era só a aplica
ción da sua Lei. 

-Contodo e ese arredamento da 
militáncia, mantiña relación políti
ca coa Galiza a traveso de institu
~íóns ou persoas da Galiza. 
-Coma eu tiña que visitar todos 
os organismos asociados coas Na
cións Unidas, parábame sempre 
cos amigos galegas que ali traba
llaban. Pero o cordón umbilical coa 
Galiza estabelécese nos anos que 
pasei en Chile. Eu tiña ao meucar
go a asistencia técnica das Na
cións Unidas en Bós Aires, en 
Montevideo e Lima e iso doume a 
posibilidade de me poñer en con
tacto cos grupos galegas de ali. A 
Santiago levei a Eduardo Blanco 
Amor co que tiña gran amizade e 
despois contratara a Valentín para 
dar un curso de .- economía pes-
queira. · 

· De' misión a cuartel 

ESTADQ 

Elgoibar, onde se produciu un dos últimos 
atentados, . ostenta o indice, máis · elevado 
de Europa de vítimas do SIDA 

HB no ponto de mira 
O doble atentado de ET A · 
contra dous industriais aos 
que acusaba de tráfico de 
drogas, abriu de novo en 
Euskadi, un debate xa· de por 
si larvado, ao tempo que . 
serviu ás forzas institucionais 
para lanzar unha ofensiva en 
toda regla contra Herri 

. Batasuna á que acusan de ser 
encubridora da organiz~dón 
armada neste tipo.de accións. 

· te por unha _ fuxida desesperada 
cara adiante ·e, coesionados nos 
seus interesas os cadros que com- · 
poñen o partido, optaron por se 
deixar.de ambaxes: nen nacionalis
mo nen socialismo. EE é, desde 
agora por própria definición, un 
partido que proclama que Euskadi 
xa se autodeterminou co estatuto 
de Gernika e a respéito do tramado 
sócio-económico aposta decidida
mente por unha conceición social
demócrata para deseñar o futuro 
de Euskadi. Onaindia, Auléstia e 
Bandrés reclamarán para EE, iso si, 

Patxi Zábaleta e Sebastián Azpiri o liderazgo da modernidáde. O 
eran duas persoas moi coñecidas PSE-PSOE, tras do COngreso, dei- . 
na zona do Deba e, sobretodo o úl- xou clara e para que non houbese 

. timo, fixeran cartos de xeito rápido dúbidas, que a sua c~pula dirixente 
·m:>s últimos tem_pos. Ambos, tanto opta, por riba de calquer outra 
en Elgoibar c_pmo en Eibar, fbran cousa, a facerse co cóntrol do po
obxecto dunha forte campaña a der, "o grande ca.ncro de Euskadi 
primeiros do ano ·na que se lles é o nac·ona1· " f · · · 
acusaba di.rectamente ·de 1'ntrodu~ 1 ismo ' repe iu_ mais " · unha vez o vice-presidente Jáure- _ 
tores de droga a grande escada. gui, para desasosego dos ·seus só
Fontes autorizadas de HB sinalan cios peneuvistas, cada ves máis in-

- que as pintadas non foron feítas tensamente; notan como entre EA, 
por persoas ligadas á coalición e . PSOE e EE estanlle segando a erba 
desminten que, por outra banda, ti- baixo os pés. 
verase feito nengun inquérito sobre Pero os dous atentados de ETA 
·ambas per:soas·. Curiosamente, servéronlle para lavar a sua cara 
onde maior receptividade tiveron tras duns meses- de atonia e des
estas acusacións convertidas nun creto público, e apresentarse antes . 
clamor popular desde o comezo da · dí=iS vacacións de verán como un 

un éxito espectacular. Na gandeiría· 
tamén se avanzou considerabel
mente graáias a un gran inxe~eiro, 
Odriozola, e con Rof Codina. Coa 
rebelión militar, Cruz Gallástegui 
padeceu moito, a Misión foi con-

. vertida en cuartel. Todo pasou a 
centralizarse en lnvestigacións 
Científicas de Madrid. Está a falar
me das trans-nacionais pero non 
sei o que aqui está a acontecer 
nese aspecto. O que podo dicer é 
que moitos dos problemas agro
pecuários da Galiza permanecen 
sen soíución. Eu non digo que os 
recursos da Galiza sexan extraordi
nários pero ben utilizados e cun 
rendimento sostidp poderían ali
mentar unha povoación maior re
ducindo ao mínimo a emigración. 
Non se fixo nada: que se fixo por 
exemplo coa concentración parce-
laria? , 
-O encontro coa actual clase po
litica galega traeralle de seguro a 
comparación co tempo da Repú
blica. 
-Coido que aqui se deu un relaxa
mento na moral e na ética. Naquil 
tempo podería haber un caso de 
corupción. Quen sabe? Nos cara
bineiros ao mellar dábase aJgo 
pero castigábase duramente. Pero, · 
comprar uh xuiz? lso sería impen-· 
sábel. ·, 
-E o rencontro cos seus alunas 
do Instituto de Pontevedra? . 

Falei con algúns deles. Por certo 
que me contaron que aquel Caba
nillas que se metera na política é 
hoxe un home qe gran fortuna. -
Pero que barbaridade. Como é po-. 
si bel? O 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

'CuNHA 
EXPLOTACIÓN 

primavera, ·foi nalguns círculos de bloco pretendidam~nte monolítico, 
yonkies un dos cales, apelidado disposto a se enfrentar a calquer 
Calviño, enfrentouse a pasada se- précio "contra: a intoleráncia". En 
mana a un grupo de mulleres da realidade o obxectivo final das 
"Asociación por ·1a Paz" encartela- suas· algaradas e manifestos Rúbli
das que protestaban en Eibar palas éos era, crho logo se pudo ver~ He
duas martes: "O tjúe estades fa- rri Batasuna, á que lle lanzaron 
cendo é protexer aos trafic~ntes. descaradamente os seus piares ""' 
Mirade ben o que fixeron comigo", dardos. 
recriníináballes Calviña ao tempo 
que lles mostraba as veas dos 
s~us brazos e mans cheas de cos
turóns. 

Renovar o 
pacto contra ETA 
As duas accións de ETA serviron 
para que os partidos representa
dos no parlamento de Gasteiz tive
ran oportunidade de pór en prácti
ca un anquilosado . pacto c_ontra 
violéncia, urxido . entón por un 
PSOE que vislumbraba equivoca-. 
damente a oportunidade dunha rá
pida negociación á baixa en Alxer. 
As condicións mínimas propostas 
pola organizaciuón armaaa foron 
desoi.Jvidas polo governo de Gon
zález e,' tras o secuestro de Emilia
no Revilla, ·os contactos formais· 
quédaro~ rotos e, a partir de aí, 
nen o PSOE nen as outras forzas 
que compoñen o arco parlamentá
~io atoparon unha estratéxip defini
da que, máis cedo ou máis tarde, 
rematará cunha mesa de negocia
ción. 

Esta falla de ex.pectativas a curto 
prazo e cuns plantexamentos ideo-

H~ denúncia d_a .droga 

Claro que os seus intentos, pé,sie 
á ampla repercusión tanto nos 
meios informativos estatais como 
bascos, non serveron máis que 
para coesionar o movime·nto popu
lar, sabedor mellar qLJe ninguén, 
dos intensos esforzos da coalición 
para erradicar a droga de Euskadi. 
E ria órbita de HB ond~ se moven · 
as principais organizacións para· 
reabilitar drogadictos e denunciar 
aos traficantes: desde as Asocións 
de nais de Afectadós até Askagint
za, pasando polo "Proxecto Home" 
e a DEE. Son tamén dirixentes de 

. HB os que xa hai anos levantaron 
a sua voz para denunciar a introdu
ción das drogas duras nunha ope- . 
ración -para- .policial destinada a 
machaGar a unha mocedade com
bativa e, de paso, facerse cunha 
estimábel rede de confidentes. 
Esas previsións amosár-0nse co~ 
rrectas: Euskadi, especialmente Gi
puzkoa rexistan os máis altos índi
ces de consumo de heroina . por 
habitante dentro do Estado -Do
nostia seguf1.dO un estudo do pró
prio Bispado, atopa unha pareen- . 
taxe de consumidores de cabalo 
do 1 % dos ·seus habitantes, a mes
ma cifra que en Nova lorque, men
tres que son numerosos os policias 
e chivatos que apareceron ligados 
ao sinistro mundo das drogas. · 

-A presión das trans-nacionais 
sobre a explotación dos recu~sos ··ADECUADA DOS 

- lóxicos cada volta máis confusos, 
leyou a que' os líderes destes parti
dos afrontaran a primavera sumi
dos no seu letargo habitual, repro- . 
ducindo cidicam.ente alguns dos 
pequenos tics frecuentes , na vida 
cotidiana: Garaikoetxea pedindo 
un xiro de 180º para a actuación 
guvernamental ou, no seu caso, a 
disolución · do Parlamento; o PNV, 
pola su;:i banda, facia pequenos .. 

· amagos de desmarcarse · do PSOE 
e, nunha das suas moitas c_ampa
ñas efímeras e sen convicción re
clamaba· pola boca do Ardanza o 
cese do Delegado do Governo e do 
Governador Civil de Biscaia. Por 
cetrto que o lehendakari quéixase 
agora, amargamente, da "descor
tesia" de González que nen tan se
quer se dignou contestarlle. En 
canto a Euskadiko Eskerra a direc
ción do partido decidiuse finalmen-

Elgoibar, onde residía Patxi Za
baleta, ostenta a porcentaxe máis 
alta de Europa en canto a víctimas 
do SIDA,· mentres unha lónga lista 
de xóvenes desesperados agardan 
impotrtentes a que lles chegue, de 
forma irreversíobel, a sua hora. 
Como dicia a nai dun yonkie "eu 
non sei se eses dous que matou 
ETA eran traficantes ·au non, pero 
aqui a heroina asesiña a dlário e, 
até agor~. xamais soupemos quen 
son eses multimillonários verdugos 
dos nasos fillos. O 

galegas ten que contrastar cos NOSOS RECURSOS 
propósitos da Misión Biolóxica, PODIASE ALIMENTAR . 
na que vostec:te intervira. 
-'-Eu fun un dos primeiros biólogos ÜNHA POVOACIÓN 
en aplicar na Galiza algo de xenéti-
ca de planta~ niso axudei _a Cruz MOITO MAIOR E 
Gallástegui Unamuno na Misión · REDUCIR A 
Biolóxica·. Con éxitos considerá- EMIGRACIO.,_N_A-.O-.--
beis. A produción de pataca· na . 
provincia da Coruña era de 4.000 MÍNIMO' 
kilos e nós elevámola a 40.000. F~i ________ ........;. ___ _ ' PEPE REl/DONOSTIA 
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Reunión ~n Milán das tribos-americanas (e .2) cemento e a posibilidade de se
guir adiante~co níeu credo". 

Alce Negro Perante a pregunta de se a sua 
· mensaxe é máis .relixiosa que 
política, responde: ·"A palabra re
lixión non me vai. Digamos que 
é unha maneira de viver. Unha 
vez éramos felices, ninguén caía 
enfermo, ninguén ia vello; antes 
de perder o contado cos· seres 
superiores ... 

Acende un Lucky Strike · 
mentres tala da cunnupa, a 

· paipa máxica que lle serve 
para c<;>municar cos 
espíritos. Descendente do 
mítico grande xefe Sioux 
presente -na masacre de 
Wounded Knee, Alce Negro 
a penas deixou ·sentir a sua 
v.oz profunda durante o · 
encontro milanés das tribos 
índias ·das tres américas. 
Talvez por a sua mensaxe é · 
simples: ,"A única . 
posibilidade de sobreviver 
para os homes é a . 
cunnupa", quer di<?er, a 
comunión cos espíritos, 
"antes que Ronnie ou 
Gobachov aperten o botón 
da bomba". · 

. Mister Black Elk (tradución ingle-
.,, sa do seu nome) nasceu na Da

kota db. Sul hai 66 anos. A sua 
família criaba cabalas, vacas lei
teras e parcos, "faciamos rrian
teiga pero non a metiamos .no fri
·gorífico, deixabámola ·estar nas 
águas x·eladas dos ~egatos. Ali ti
ñamos a nosa gran reserva, pero 
descobriuse o ·ouro · e o home . 
branca chegou con armas, ata
cou a miña xente e roubou a te
rra. Co tempo, -sen embargo, de-
. volvéronnos a montaña sagra
da ... 

Querían que 'os rapaces do 
meu povo asistisen ás escalas 
americanas. Cortábanche o ,pelo, 
quitábanche os mocasins. Pero 

·~. 

eu non fun, eu fiquei co meu avó.: 
Aos 5 an'os, nunha ·cerimónia, 
foime dado o poder do coñeci-

. mento e aos 9 ·xa po_dia usar & 

. cunnupa. Un irlandés, · amigo da 
· infáncia do meu avó, aprendeu

me o inglés, eu ensineille a él a . 
língua Lakota". 

O anel que leva Alce Negro no · 
dedo é un amuleto, un meio para _ 

cqmunicar CQS . espíritos. "Em
preguei .toda a vida' para apren
der estas .cousas -di- e ainda 
estou aprendendo. Para sobrevi
v~r tiven que sair da reserva-' tra-' 
ballar como campesiño, recoller 
patacas nas-terras da civilización 
tecnolóxica. Despois chegou a . 
Segunda Guerra· Mundial. Obri
gáronme a entrar ~o exérdto. Era 

enfermeiro, estiven en .África, ·en 
ltália, en Fr.áncia, en A!émaña .. 
Deixei o exército con honor. Pero 
eu, et.l estaba tnat Perdin a·miña 
saúde e a niina educación, veu
me a úlcera e a depresión -nervo
sa. Dur.ante meses. non vin outra 
cousa que hospitais, até que me 
fixéron pensionista. Non . podo 
traballar, pero quédama o coñe-

A .ÚLTIMA .BATALLA 
O. día 1 de .Febreiro deste ano~ tres índios entra- · 
ron nas oficinas dun xornal de p'rovíncias, o "Ro
'bésonian" de Lumberton, na .Carolina .do Norte, 
· facerído prisloneiros e collendo como reféns. aos 
empregados e xornalistas ali presentes. Pedian 
iniciativas imediatas do governo para pór fin a 
unha série dé inxustícias e violacións dos direitos 
civis na rexión. "Os índios e as outras minorías 
étnicas de América levan soportando demasia
dos abusos, e dado que non nos dades alternati
va, debemos responder á vasa violéncia coa 
nasa vioJéncia",. dixo o xefe do grupo Eddie Hat
cher, nunha dramática entrevista telefónica des- . 
de a redacción do xornal, transmitida por rádio e 

. televisión. 
Lumbertoh é unha vila de 18.000 habitantes 

perta da fronteira coa Carolina do Sul e ten unha 
gr:an reserva índia situ_ada nas moñtañas ociden-

. tais dó Estado, onde viven ou sobreviven arredor 
de 10.000 indios Cherokee. As crónicas non acla
raron se aqueles que desterraron o "machado . de 
guerra" pertencian á devandita reserva (segundo 
algunhas fontes pertencerian á tribo dos Tusca
rora); pero o que si quedoua claro é que as rela
cións entre brancas e povoacións de color, sexan 
ne·gros ou "peles verrnellas", nunca foron moi 
boas nesta parte do país onde as tradicións do 
Vello SÚI confederado continuan existindo e onde 
moitos edifíci.os públicos .exiben a bandeira de 

"Dixie". 
Naturalmente a policía ·arrodeu o edificio, men

. tres as autoridades locais comezaron as negocia
cións cos índios. "Se vemos algun movimentos 
sospeitosos nas imediacións do edificio, se a po
licia tenta entrar ou lanzar bombas lacrimóxenas, 
non respondemos pola vida dos inocentes", dixo 
Eddie Hatcher houtra entrevista telefónica. "Eu e 
os meus compañeiros ·estamos dispostos amo-· 
frer pola causa se o governador da Carolina do 
Norte non chama coas suas propostas" , e para 
parecer máis convincente, pasoulle o teléfono a 
un dos reféns, Bob Horn, director. do "Robeso
nian", quen descrebeu a ·situación na que se 
achaban. 

Non' seguin o proceso (son noticias de letra pe
quena dos xornais) e non sei en que ácabou esta 
última batalla. Posibelmente, como nos mellares 
telefilmes, abrazos, prantos é suspiros "brancas" 
levaron, finalmente, os osos dos indios á cadea. 
Tres menos. Segundo o último censo, os índios 
americanos conforman unha povoación de 1 mi
llón 418 mil persoas, distribuídos en perto de 
duascentas reservas en trinta estados USA. Viven 
en condicións de extrema pobreza, cunha taxa 
de desocupación variábel eñtre ·o 20 e o 60 por 
cento, ca.ndo a desocupación nacional está por 
baixo do 7 por cento. o 

Os americanos son prisionei
ros de si mesmos, péc!'lanse na 
casa porque teñen .medq_ do mal, 
ármanse de meios de destrución 
e un dia ou outro estoupará a 
gran bomba que acabará con to
dos". · 

Alce negro ten 9 tillos e todos 
pasaron polo "9ollege", segundo 
confesa con imperceptíbel orgu
llo de pai. "E agora son perfeitos 
americanos. Resultoulle difícil, 
custoulles un estarzo enorme; 
talvez porque buscaban ser 
_aquilo que non son, e agora can
do regresan á casa ollan para 
min e non me entenden. A nasa 
relación é dura, difícil. A min pa
réceme que teñen 5 anos, o seu 
grau de coñecemento quedou ao 
nível dun neno" . 

A sabedoria de Alce Negro é o 
tempo, o seu e o dos seus ante
pasado~. e a sua mensaxe é sim
ples: "E preciso comunicarse . 
Cambiar de idea antes de que a 
gran bomba estoupe. Fai falta 

. coraxe e corazón; logo, pacién
cia, vontade e rapidez. O coñeci
mento do home e a sagacidade 
da muller. Todas as cousas, 
mesmo o computer, poderian ser 
utilizados para a paz e a verda
de. Desta maneira, mesmo os 
patróns do mundo, as superpo
téncias, poderán dar o grande 
paso e descobrir os segredos da 
cunnupa". O 

A.AVENDAÑO 

Léao, pero en G.alego O Porque a 

nosa lingua, ademáis de talarse, ta

mén se escribe e se lé O Nas 

obras da literatura Galega e máis 

nos medios de comunicación o 
Porque o Galego é-0 noso xeito de 

comunicarnos O ·A nosa propia 

lin5fua O Falernos e leamos Gale

go O En Galego_enten_dé.monosD 

E N G A L ~ ·G O E N T E. N O É M O N O S CONSEU.ERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓ.N XERAL bE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Eleic;ons. legislativas na Fráncia . . • A Urss propuxo na 
Asamblea Xeral da ONU eli
minar as bases militares no ex
tranxeiro para o ano 2000, como 
unha nova iniciativa para consoli
dar a distensión lograda despois 
dos cúmio~ d~ Washington e 
Moscu. · 

O centrismo: soluc;om ou síntoma. 
· PSF: 13 deputados por 

debaixo da maioria absoluta. 
URC(RPR+UD~:mesmo 
cos votos dos "desistidos·" 
candidatos do Front 
National, 5 menos. que os 
social-demócratas. FN, Le 
Pen fóra. O único deputado 
neo, fascista é unha 
deputada. PC: o grande 
"aproveitado" do sistema 
maioritário e as 
caramboladas que este 
permite: FN 1 - PCF 27. 
O malhumor no PS come9a a se 
facer sentir. Já alguns questionan 

· a pertinéncia das adiantadas elei-
9ons ·1egislativas. Á noite eleitoral 
os caciques do PSF non oculta
vam a sua decep9om entre sorri
sos forzados e tentavam conven
zer aos jornalistas e opinión públi
ca em geral da evidéncia que nen 
a eles próprios convezia: que tin
ham ganhado. A vitória sabia a 
pouco sobretudo despois do ex
cesso de confianza que davam as 
sondages e a desmoviliza9om na 
campanha eleitoral certamente 
soporífera e vazia de contidos. A 
"marea rosa" nom invadiu o He
xágono. E agora a "traficar" 
apoios aqui e acolá. 

Georges Marchais negava o 
apoio comunista ao novo gover
no, os centristas da heterogénea 
UDF usava umha dobre linguage 
(fala-se da posibilidade da consti
tu9om dun grupo autónomo na 
Assambleia por parte dos 49 de
putados do CDS até agora inte
grados na UDF, este grupo vai 
coaligar certame~e o PS) e a de
reita estava contenta da derrota 
socialista. Mas o fracionamento 
da UDF non vai ser "pan comido". 
A ninguén se lhe escapa a hetero
geneidade do grupo e as diferen-
9as entre Giscard e Barre ou P. 
Mehágnerie (CDS, proclive a coa
ligom de governo co PS a partir 
dum programa) e o partido Repu
blicano de Frangois Leotard (PR) 
mais pro-chiraquiano e anti-PS. 

O centro existe? 
Tanto talar de centro que vai aca
bar por existir. Tanto insistiu Mite
rrand na necessidade da "ouver
ture" e o "rassemblement" que un 
grupo político sem apenas im
planta9om social e projecto dife
renciado do conjunto da dereita, 
ven de se cor-lVerter no eijo arre
dor do qual gira a nova etapa 
aberta na política francesa. O 
apoio vai ter de ser procurado 
p0lo centro. Longe ficaron as "ve
leidades" esquerdistas de 1981 

Giscard D'Estaing 

da quando a unión da esquerda 
co PC. ~ 

O PC e a "ilusión ópt1ca" 
do seu resurgimento·. 
Non seria correcto pensar que re
surge o PC. Que com poucos 

máis votos que o FN o partido co
munista obtiverase 27 deputados 
e o FN 1 é un dado que pode en
ganar a respeito da sociologia do 
eleitorado francés. En realidade 
muitos dos candidatos do PC fo
ron salvados "in extremis" coa 
"renúncia" do respectivo .candi-

(NECESÁRIA) CO.NTRA-OFENSIVA 
DO PENSÁMENTO CRÍTICO 

CARLOS OLIVEIRA 

Nom seise estamos a viver "malos tiempos para la lírica". Do que si 
podo tes~emunhar dos maus tempos para . o pensamento crítico. A 
hege:riorna corresponde-lhe a Raymon -Aron, Hannath Arendt, Toc
~u~v.rlle, ~ · outros; Mai.o-68_ foi ~i~se- agora, a primeira revcilu9om 
1nd1v1dualrsta e hedo~rst8:_ .da hrstorra e o-come90 do fim fa Utopia, 
Revolugom e outros "1deologemas" decimonónicos ... 

Longe ficou Hegel, Marx e Habermas: Bloch, MarGuse, Pollock ou 
Jean Paul Sartre~ "droits de l'homme", neo-liberalismo humanismo 
etc. som hoje os temas hegemónicos em Fráncia. OnCÍe te acocha~ 
revolu9om, ut0pia, socialismo? Em Paris a mínima referéncia ao ma
rxismo pode ·significar ganhar-se "a pulso" o alcume de "stalinismo"· 
os verdes-RFA precipitam-se polo val da desapari9om parlamenta~ 
:rient~a~ os ·v~rdes-France som.o "primeiro" grupo político da era pós
rdeologrca alem das "antiguanhas" essas esquerda-dereita · esquemas 
"maniqueios" que já de "nada" valem para compreenderm'os a. "com
plexa" realidade pós-industrial. .. 
. Ex-!;laoistas de ~uando maio:, extasiáv~m-se alá polo 7.7 co "goula

nsmo e as suas goulagadas ; Horkhermer-Adorno, Marcuse e os 
a~t?res d.a. Escola de .Frankfurt dos anos 30 já tinham inserido a bar
barie stahnrana nos ahcerces da sua empresa crítica sem necessida
de de "~rgasr:nearem" -ca: de 40 anos máis tarde di~nte do (ouh des
gra9a!) 1a. ~ab1do, pretensa "justifica9om" para abandonarem o pensa-
mento critico tout court. , - . · 

Est'.imos a vi_ver ~r:nha inquedante "desbandada" · por parte' dos ou
trora rntelectuars eritreos verbo da realidade socio-política. No melhor 
dos cassos (hai exemplos insignes) justifica-se por mor da "indecén
ci~" que caracte~iz~ria ás coordenadas nas que se inscreve a política 
hoJe. Mas na marona dos casos pretende constituir um siQno de "sa
biduría" e "luzidez" tace ao vazio que carácteriza ao debate (in-deba-
te?) político hoje em dia. · 

E o ~·cent~i~mo" -n~va "pedra filosofal", .. - a melhor ilustra9om 
do ":a:-'º polttrco em Francia e noutros países da velha Europa ou o 
penultrmo exabrupto dumha d_ereita cosméticamente a se modernizar 
dum~é!- esquer~fa indigen.te e d_umha democrácia gravemente ferid~ 
d~ crrnca vacurdade? Qurc;;a gS duas causas a vez. · o 

dato do PS quando aquel estava 
merhor emprazado. A isto compri
ria engadir umha certa implanta- . 
9om local . ainda noin perdida. 

· Mas entre o PS e o PC hai umha 
diferenga considerável. · Nom se 
se se poderia afirmar o mesmo a 
respeito da URC e o FN. A sua 
coaliga9om -aparentemente "re
gional"- fixo possível que a de
reita gaullista e barrista consegui
se umha mareia de votos empres
tados polos eleitores que nom 
plliderom votar polo -seü candida
tó no conj~nto do país. Mais a 
diferem;a do acontezido entre o 
PS e. o PC onde funcionou moi 
.ben a "disciplina republicana"; 
muitos eleitores da URC non gar
daron disciplina, refugando votar 
pqlo grupo neo-fascista. Nen se
quer o mismísimo Jean-Marie Le 
Pen foi · eleito · em -Marseille. Ora
bém, a grande questom será sa
ber en que medida a direita clás
sica integra no seu discuroos dé 
valores" do FN. · 

A decepc;om soéialista. 
Míterrand non veu realizado o seu 
objectivo, o que ilustra que o 8 de 
Maio conseguiu muitos votos non 
socialistas que simplesm'ente o 
préferirom ao candidato de Chi
rac. Mas, nom colheita deste jeitó 
o _froito da sua "mensage" de 
apertura ao cer;itro'? 

Excluidas practicamente duas · 
das tres possibilidades existen
tes, a saber:· ,1) a unión da esquer-_· 

· da PS-PC e 2) a "Unión Nacional" 
(gran~e coaHción URC-PS) que 
alguns iluminados propunham o 
serán eleitoral "para fazer frente 
aos grandes desáfios do futuro 
imediato", o "suspense" gira arre- . 
dor do comportamento centrista 
e das i~tengons de Miterrand (Mi
. terrand vai falar o martes ás 20 
horas para manifestar as suas in
tenyons). Escachará a UDF e uni
ra-se a minoria secesionista co 
PS a efeitos gubernamentais? 

Os comentaristas já dam por 
feíta nas próximas horas o surgi
mento em Frámcia dumha nova 
torga "liberal, social e europeia" 
em torno a R. Barre. Seria umha 
nov.a forma9om política que se 
constituiria sen ter. pasado polas 
urnas no próprio parlamento. 
Oeste jeito a alian9a de govern·o 
entre socialistas e centristas esta
rii:c máis perta de ser realidade. 
Seria -só aparerítemente
umha alian9.a 'contra natura'. E 
nestas estan os homes e multie
res daquel partido que eri 1981 
(hai só 7 anos) tentaran "cambiar 
a sociedade". . O 

e.o. 

Outra das suxeréncias é que 
t~nto os EE.UU. como a Urss se 
comprometan no futur.o a anun
ciar a preséncia ou auséncia de 
armas nucleares a bordo dos bu-

. . ques da sua armada cando reca- -

. len ~n partos extranxeiros. . 
Tamén ofereceü a · criación 

duñha forza naval da ONU, tute- · 
lada polo Consello de Segurida
de, que g~rante. a libre naveg'a
ción e . a paulatina redución dos· 
barcos equipados con míseis 
tácticos. 

Tamén se mostrou disposto a 
realizar unha moratória para as 
probas nucleares sempre e can
do os estadounidenses se-mos- · 
tren dispostos a favorecer as ne
gociacións que teñen como meta 
avanzar cara unha eliminación 
com.pleta das armas nucleares. 

o 
• As _resolucións do cú
mio ·árabe en Arxel son con
sideradas tomo un éxito por par..: · .> 

te da OLP, ainda que Arafat teña 
engadido que "tamén non foron 
-wn grande éxito". 

Duas resolucións en particular 
son as que máis satisfán aos pa
lestinos: a que respalda a ·convo
catória dunha conferéncia inter
nacional .de paz con autoridade 
para impar solucións ao conflito 
árabe-israelí e a que aboga por 
un estado palestino soberano'. 

Por outra banda, segundo al
guris análises israelíes, a deci
sión _ de equiparar a OLP coas 
demais partes nunha conferéncia 
internacional de paz é tan ambí
gua como unha resolución simi-
lar aprobada, o pasado Novem- t!" 

bro, pala Conferéncia Árabe de 
Amman. o 

·. • O .Governo nixeriano 
detivo a pasada semana a vá
rios cidadáns italianos implica
dos nunha operación de verqui
dos ilegais de resíduos tóxicos, 

. procedentes da ltália, no delti 
ído rio Nixer. · 

As . autoridades nixerianas 
acordaron -tarnén confiscar un 
barco de ban.deira italiana como 
medida de presi'ón para forzar a 
re-exportación das 1 :200 tonela-

" das de produtos químicos sus
ceptí~eis de desprender gases .. 
letais. 

Desde Lago's infórmas~ dun 
complot destiñado a poñer nun 
apreto a Nixéria xusto cando 
este país lidera a oposición -dos 
países africanos contra o verqui- . , 
do dos resíduos industriais e nu
cleares procedentes dos paises 
industrializados. o 

BARCOS DE VELA 
POLOS MARES DO SUL 

.196.000 Pts. Saidas: todos os meses desde: . PERU-BOLÍVlA 
1 mes recorrendq Lima, !quitos,. Huélr~,
Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca e a Paz. Pré
cio: 234.000 ºPts. Saidas: Xullo, Agosto e 

Viaxe de -~ 4 días que inclue 7 días de nave~ . 
gación en bergantins pola costa da Holanda· 
3 días en Amsterdam e 1 en París. Précio; 
58.000 Pts. Salidas: todes os Xoves desde o 
30 de Xuño ao 1 de Setembro. E tamén 17 
días, con 10 días navegando. Précio: 68.000 
Ptas. 

ESTADOS UNIDOS 
2 rotas .de 1 mes cada unha. Costa-Costa, 
desde Nova Iorque a San Francisco, visitan- · 
do B(j)stsiri , Chicago e os máis fennosos par
ques naturais. Précio: 229.000 Pts. Saidas: 
Xullo, Agosto e Setembro 128.900 Pts. ur,
dé Nova lorque a Nova Orleans. ·Précio: 

Xullo a Novembro. Índia do Súl, Bombay, 
Cuevas de Ajanta e Ellora, Madurai, Madras, 
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas . Saidas: 
Sete.mbrb e Outubro. 

EXIPTO-XORDÁNJA~ 
1 ·mes en autocaraval)a acondicionada , visi
tando Cairo, Aswan; Luxor 2 días en falúa 

. polo Nilo, Mar Roxo, Sii1aí,
1

Petra e Amman. 
Précio: 175.000 Ptas. Saidas: Todos os. me-
s~s. .desde Xullo a Decembro. · 

Setembro. . 
E, a~e:11ais , ~~bo Norte,. Islándia,- URSS, Yu- , :;, 
g~slav1a,, ~recia , T urqu1a, Marrocos, Alxéria, 

_T~nez , Afnca {)ccidental: Senegal-Malí, Ké
~1a, Paquistán, Tailándia, ln'donésia, Austrá-
ha, Cuba, Nicarágua, Brasil: T rekkings polos 
Alpes, Ann?pümas, Patagónia e Aconcágua. 
E billetes aereos económicos a calquer punto 
·do mundo. 

. _178.000 Ptas. Sai~as: Agosto ·e Setembro. E,--
n~~U.:?=4.~~M:t;;.l~~id _adem~is, Trekking. polos Parques Nacionai§ 

dó Leste, Alaska e Baix~ California.. - aOOsuz / 

Solicita o noso Folleto de Viaxes Vran-88. 

ÍNDIA . . .:../ ~ 
2 rotas· de· 1 cada unha. Índia Central e Ne"- ~ 

_ pal, .. ~isitando Delhi, Rajasthan, Agra·, Bena
rés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précio: 

C~UB DE VIAJEROS 
Rondo de Sont P~re, 11. 6º-3o. · OSÓlO· Barcelona· Tlf.: 302 50 81 

, Ledesmo, 7. lº izqdo·480.01-Bilboo·Tlfs.: 424 42 65-424 2215 
Ro~riguez Son Pedro, 2.0f. 1202·28015-Modrid·Tlfs.: 4451145 
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CARTAS 
ÉTl_CA 

. Asegun o diCionário da língua; a · 
verba (ética), ven dunha palabra . 

· grega que ten significado de 
costume. -En xeral, soe definir-se 
como a ciéncia das costumes. 
Mais, . agora, ben o bó. A palabra 
moral_ (do latin more, costume), 
significa etimoloxicamente o 
mesmo que ética. Entón, a ética 
ven s~ndo de maneira. usual de 
facer as causas; ben ou mal, iso 
é outra causa, niais costume ao 
fin. · 

vostede moitos apoios, fomen
tando asi o mito do terrorismo 
sanguento e inútil. -

E sobretodo tranquilo, Galiza 
non ·· perderá, como xa dixo Mr. 
Laxe, a tranquilidade que se.mpre 
a caracterizou. · Pero tampouco 
nos enganemos, vostede coma 
min sabe que todo isto que vos
tede fixo pudo faceto antes, .a in
formación non lle era escasa, 
claro que daquela posihelemente 
vostede pasaria mais inadverti
do, sen tanto rebúmbio. Non si? 

E. VENTIN 
(Vigo) 

PROFESORA E ABORTO 

Vemo-nos na necesidade -máis 
unha vez- de manifestar o noso 
radical desacordo e enfrenta
mento coas campañas como as 
promovidas por unha organiza
ción que ten a desfachatez de se 
disfarzar "Previda" (?!) non inten
to de ocultar as suas fortes con-

Todo isto ben · a fio co que le
vou ao congreso . do partido o 
PSOE. Din que a protesta da tá
boa, foi promover a ética dentro 
do partido. Non sei como pensan 
fpcer ·isa e nen se isó será posí
bel. Se ternos en conta que a éti
ca é costume e o .costume mos
trado até agora polo PSOE non 
é outra cousa q1.,1e facer do poder 
un clube presidencialista no que 
como ·moito hai duas voces e un 
só voto, asi como unha· verba 
significativa: "O que se mov'a, 

tg vicións nacional-católicas e as 
L-----------------,----------=----------_:_ __________ ,;_j< suas non menos fortes práticas 

. non sai na foto". 
Pois, se isto é desta maneira, 

que pensarán facer coa ética? 
Levala ás costas como cartaz 
(prestíxio/reputación}, ou facer 
unha insígnia para a lapela da 
ch~queta e que todo o mundo a 
vexa? Eu~ no meu probe entendi
mento, darialles a soluzón; sen 
cambiar a monografía do. partido 
PSOE, facer que istas siglas sig
nificaran outra cousa. Por exem-

~ ' · plo: Partido Socialist~ Organiza-· 
~o Eticamente. Con isto que pa-

AMPLI 

rez tan sinxelo, quedarialle resal
to o problema do Obreirismo que 
ren lles gosta aos seus dirixentes 
e a . Españolidaqe que tan mau 
lles vai ainda que sempre estan 
a runfar dela. 

A causa meus ar:niguiños, évos 
do máis sinxela. Etica, ten todo 
o.mundo, como vergoña, Claro é 
que hai quen a ten toda porque 
non a gastou e polo tanto, cando 
o encoven non lle collerá na cai
xa por abultar máis ca el. E isó é 

o que penso eu que vos pasa. 
Tedes tanta ética que non sabe
des que facer con ela. 

Deixade a ética onde está e fa
cede as causas mellor do que as 
estades facendo. Ler'nbrade que 
os votos prestados non son vo
sos e na próxima recollida poden 
voltar ªº seu dono verdadeiro', 
co que eticamente, --por uso ou 
costume- voltaredes estar no 
luQar que vos corresponde sen 
ter gastado nen unha m~galla da 

IÓN· DE CAPITAL 
As novas accións emúidas serán oferecidas aos 

actuais 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 
emitidas, queda facultado o Cónselto de 
Administración para -of erecela5 a persoas alleas á 
sociedade cunha prima equivalente á metade do 
valor nominal, sendo pois o précio de 7.500 Pta. 
poi'_ acción. 

0 d~sembOlso da totalidade do valor nominal 
das accións suscritas rematará o 3J ·de de Decembro 
do 1988.,, 

Se vostede desexa ser· ACCIONISTA debe 
ingresar o diñeiro na canta.que para tal fin terá aberta 

. no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, C:O 
nº 126906600053, especificando "Ampliaciód 
Capital Social.Promocións Culturais Galegas S.A. / 
2/1988". Contra o ingreso emitirase resguardo 

, provisório até a entrega dos títulos. 

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da 
Compañia Mercantil Promocións C~lturais Galegas 
S.A., celebrada en Vigo o pasado dia-20,· acordouse 
unha ampliación do Capital Social na cifra de 
10.635.(8) Pta.(dez millóns seiscentas trinta e cinco 
mil), correspondentés a 2.127 ?Ccións cun valor 
nominal de 5.(8) Pta. cada unha. e nas seguintes 
condicións: 

Pode recabar máis infonnación no teléfono 
{986) 43 36 24 ou ben nas oficinas de .a.·110SA 
Tl1UlA. sitas na Rua Poñtevedra 4-5il, de Vigo. 

Vigo, a 20 de ,,Febreiro do 1988 

128.900 Pfs. 

ética, co que seredes encovados 
con ela enteira. 

Non sei se dalgunha maneira 
recolledes o meu pensamento, 
mais coa ética e a nova lei do 
"siléncio" que pensades impor 
no Congreso dos Deputados, ta
remos os españois unha "Dedo
cracia'' chea de oportunidades 

· para que 'JÓS continuedes facen
do o que vos dé a gana. 

Desde a miña costume-ética,· 
da que non me queda moita, en
viovos l:m agarimoso saúdo. O 

REBÚMBIO 

XOSÉ L VEIGA 
(Tarragona) 

A explosión que días pasados 
derribou· o chalé do Eurodeputa
do D. Manuel Fraga foi o deto
nante para que máis unha vez a 
espectacularidade das Forzas do · 
Estado saise a cena. 

Era á ocasión única, imellorá
bel; desta a medalla para o Sr. 
M. do Interior estaba asegurada 
tras os famosos goles (lembre
mos o caso Nani, entre outros) e 
dada a magnigtude do aconteci
mento · todos esqueceríamos, 
para aplaudir a nova e brillante 
actuaciión policial, outras bata
llas aínda por gañar como por 
exemplo o tráfico de droga que, 
non sei se por interese ou por 
desinterese lles leva tanto tempo 
rematar e a batalla en contra do 
paro que segue a medrar entre a 
povoación.- . 

Agora. só lle resta a vostede 
botar unha ·ollada á situación 
pola que está a pa~ar a Nosa Te
rra para poder comprender a ra
zón do berro en contra do aso
ballamento que vostede, preten
didamente acaba de esmagar. 
Unha situaci.ón, por certo, xa an
tiga, que continua na actualida....: 
de: pechan as nosas indústrias e 
en troques parches en forma de 
ZUR de escasos resultados por 
non dicer 11ulos e implantacións 
de modernas celulosas tan "usa
das" nos avanzados países euro
peus que nos colmarán de abon
dosos postos de traballo (isto 
nas súas lúcidas mentes) e que 

, destruirán o noso ecosistema e 
esmagan tamén a nosa língua 
baixo r:azós constitucionais~ . 
Todo isfo baixo a pasividade dun 
tal chamado Governo Galega? 

Supoño que ·con todo o ex
. posto seguirá vostede alleo á 
nosa dor. Pero,. vostede non se 
preocupe, acó n.a Galiza atopará 

nazis: Goebbels asistiria encan
tado á proxeción dunha montaxe 
audio-visual onde a falsedde e a 
máis burda mentira é apresenta
da a un grupo de alunas e alunas 
logo de ter sido ameazados, 
coacionadas e insultadas por 
unha "mestra", que ten amosado 
a sua incapacidade pedagóxica 
ao manter atitudes ou ben de 
Xulgado de Garda ou que nece
sitan revisión psiquiátrica urxen
te. Xa que logo, esiximos -
como medida cautelar- que Mª 
Jesús Buitrago sexa apartada da 
docéncia. 

Ao tempo que reclamamos, á 
orgnización á que pertence, ex
plicacións públicas do proceso 
de confeción do sádico vídeo 
ante a preocupación de que sexa 
fruto de macabros experimentos 
porque, evidentemente, o que 
nel se .mostra nen é un aborto, 
como ben saben mulleres de 
"pro-vida" (?!) despois de ter via
xado a Londres. 

Denunciamos a complicidade 
nesta campaña -que pretende 
manipular as conciéncias e negar 
os máis elementais direitos das 
mulleres e o direito a unha infor
mación ampla e veraz- do Con
cello de Fertol que ten aprobada 
unhg subvención, por acordo de 
AP. e CDS, a "Previda"(?!) nun 
claro abuso na utilización dos 
cartas, recadados mediante· im
postos ao povo, que deberian 
estar destinados a equipamentos 
sociais dos cales Ferrol carece 
absolutamente. 
' Todos estes feítos ponen ás 
claras que non andabamos nada 
descamiñados cando -as mu
lleres que estabamos o outro dia 
na sesión plenária do Concello
desplegamos unha pancarta que 
decia: 

"Pro-vida, para quen? 
Para fascistas 

.... para curas' (lgrexa e Radio Popu
lar) 
para ricos (directivos "Caixa de 
Aforres, patrocinadores de "Pre
vida"!?), para militares. 

Que· ocupacións tan absorben
tes están a desenvolver os pode
res públicos que non tomaron 
ainda cartas no asunto cando, en 
ocasióris ·de todas e todos coñe
cidas, teñen unha rápida e con-
tundente actuación? . 

Será que a sua· rede de com
plicidade é tan descarada? o 

ASOCIACIÓN GALEGA 
. DA MULLEA (Á.G.M.) 

(Ferrol) 
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_CULTµRAL . 

En xira :p~r Europa despois de 13· anos ~óra _dos ·palcos 

Chico ··Buarqu8 
~Proqieto esixir a fuclusió~ da Galiz~ ;no meu próXimo roterró ·europeu'· 
E Chico Buarque de 
Hollanda o maioi cantautor 

- do mundo? Naturalmente, a 
prudéncia recomendada non -
plantexar as causas nunca 
de xeito tan redondo. Ou 
cuadÍado.Ádemais, 'os que 
escrevemos esta entrevista, 
obtida durante os· seus 
recentes recitais en Portugal, 
non somos nada imparciais 
á hora de falar dos vinte e 
pico de anos de fecunda 
traxectória musical e literária 
da máis. relevante figura da 
cultura brasileira 
contemporánea. 

Chico Buarque cría letras e mú
sicas de forma intuitiva e sor
prende-nos cos seus resultados 
que semellan sempre moi elabo
rados : a imaxe exacta, a palavra 
xusta no lugar idóneo. Algunhas 
cancións resolve-as en meia 
hora, só. Outras , xeralmente en
comendadas para teatro ou ci
nema, póden-lle ocupar un mes 
de traballo , leitura e investiga
ción. 

Non le moito, ten pouco tem
po , máis ben rele constante
mente a Carlos Drumond de An
drade, Cecilia Meireles, Vini
cius de Moraes. Manuel Bandei
ra, Fernando Pessoa. Gosta es
pecialmente de Joao Cabral de 
Mello Neto. Compón, ás vec~s . 
en feminino pois as grandes 
cantoras do Brasil --e hai tan
tas ... - peden-lle ternas para os 
seus discos ou porque compón 
persoaxes fernininas de obras 
teatrais ou cinematográficas. 

Durante a ditadura militar 
chegou a empregar o seudóni
mo de Julinho de Adelaide para 
bulrar, sen éxito, a censura e di 
que non ten cabeza suficiente 
para gravar un disco ao ano, o 
que lle custou algun xuízo pro
movido por unha das suas casas 
discográficas . 

Chega aos estudos de grava
ción apenas co 50 ou 60% do 
material preparado e unha das 
suas grandes ledícias \é asistir á 
transformación das cancións en 
discos, traballando colectiva
mente cos músicos, c~mpletan
do un pedazo de l~tra' aquí, un 
remate de melodía acolá ... 

Mostrou-se gratamente sor
prendido cando lle regalamos as 
cintas cunha cópia da primeira 
radionovela en gal~go, "A Ópera 
do Malandro" , baseada nunha 
obra de teatro sua e que realiza
mos, xa hai dous anos , nos es
tudios de Rádio Fene. 

De todo isa falamos con Chico 
Buarque de Hollanda .. 

--Que sinte ao voltar ao 
palco . despois de tanio tem
po? Ten medo? ,,, 

-Non,. isa que se di de que 
teño medo é un esaxero. -O que 
aconte.cel,l foi que cansei ·desa 
vida . de palcos e do mundo do 
espectáculo e cando, logo de 
trece anos. voltei, sentía algo de 
temor a ter peidido a práctica. 
Para isa preparei-ni"e minuciosa
·rnente, ensaiando durante un 
mes cos mesmos músicos que 
gravaran o meu último disco, 
realizando ensaios de palco con 
un 

1

dir:.ector de escena ~urante 
quin:ce. días e esto deu-rn_ftran
quilidade. Logo, a reacción do 
públic;;o deixou-me be:q á. vonta-. 
de : Fago ó "show" con .YE'._rdadei
ro pracer .. 

... ,,. ·, ... 

-Chegara-se a anunciar 
un.ha actuación su.a na Gali
za nesta xira e só cantou en 
Bilbao, Madrid, Barcelona e 

Palma. Tendo en conta que 
pertencemos á · mesm_a área 
lingüística e que aó pov:o ga- _ 
lego seria-lle moi útil esta-

XOGANDO Á BOLA CO CHICO BUAROUE 

XICO PEÑA 

"Cantando e sambando na lama de sapatao branco, glorioso 
Urn grande artista tem que dar o' que tem e o que nao tem 
Tocando a bola no segundo tempo 
Atrás de tempo sempre tempo vem 
Sambando na jama, amigo, e tudo bem". 

Chico Buarque en Cantando no to~ 
Cando un sae da casa endexarnais · sabe con qué sorpresas se 
pode atapar. Todo comezou-coa roda de prensa na I?óvoa de Var
zim; o Chico apareceu, ren dé protocolo, acomodouse no sofá, 
relaxado e ben disposto para atender devagar as m!"lls variadas 
preguntas, pertinentes ou non. O desafio futboleiro surxíu axiña 
do Chico. Entao como é? Vai un xogo, brasileiios contra xorrialis
tas do Porto? A . causa iba en sério e o cenário, o esttdio das 
Antas do F.C. Porto, actual campeón do mundo; acolá dos xoga
dores, un público escaso de amigos e curiosos . Como contraste, 
o Coliseu amosou un cheo impresionante durante os tres ·días . 
Foi unha noite de emocións fondas con Chico a "encantautarnos" 
coa sua preséncia carismática e a máxia do seu car1te . Foron 
vinte anos de testemuña, soños e memória colectiva do ~rasil , 
reflexados nun bo feixe de discos : "Construgao", "Ouando o car
naval chegar", "Sinal Fechado",· "Meus caros amigos", "Vida", 
"Almanaque" ,. "Ópera do Malandro" ,,"Franc;:;isco", etantos outros .. 

O xogo foi equilibrado, os brasileiros máis habilidosos desper
diciaron máis oc asió ns de gol por mor de recriarse nas xogacjas; 
os portuenses con reforzas da Galiza, Xico por A NOSA TERRA 
e Xurxo por Radio Piratona. tamén · puxeron en apuros á meta -
contrária. O Chico, de dianteiro centro, amosou i;noi bo estilo e 
senso de xogo ; eu disputeille limpamente polo ba:J.ói:. csirpo;-a 
carpo, nun par de ocasións, pero -o Xurxo mandoulle·unha entra
da que o "tirou por tema. Bon, a causa non pasou de anécdota, 
causas do fútbol. Pol0 equipo do Chico formaron Cristovao Bas
tos. piano; Hugo Fattoru.so, teclas; Luis C. Ramos, viola; Zeca 
Assun9ao, baixo --o seu físicó lembrounos ao naso ?eca-; Wil
son das Neves, batería ; Joabzinho, Pereira, Chi90 Batera e Mes-

. tre Margal, percusións -a· iste último presentdüno como o seu 
,mestre de baile-; Marcelo Bemardes, sopros; Vinicius Cantuá-
ria, guitarra, impúxose na Sl,la leira e - tivo destaque no fema 
"Ludo real". A banda estivo ben conxuntada e axustada ás nece
sidades do ~a_nto, enriql!ecéndoo e sen· tirarlle o protagonismo. 

· No~ final, a tolém!a COlE;!CtiVg, O entusiasmo incontido .e O desexo 
de manterse· naquel es.tacto. de grácia. O Chico tivo que sair a 
bisar até catro v~ces . E ainda o público resistiase a- abandona~ o 
Coliseu. O partid.9 rematou a ceros, de xeito que foron os brasilei
ros en pedir vinte min\itos de-prórroga coa non moi boa conformi
dade d:a part~ .portúguesa. Non adiantou moito·, porque afinal _fi,. 
q_ambs empatados l-,l, aínda que, isa -si, pasámolo moi ben. De 
camiño aos vestuarios alguén. pr9puña ao Chico un convívio en
tre músic;os e xÉmte des. m~ios de comunicación. "-mellor, outro 

· xogo!" foi a re&J)osta·. . , _. . · O 

belecer ' relacións culturais 
co Brasil, para . cando será 
ese ~ia no· que nos incluan 
no seu circuíto? 

-É evidente qtie non sou o 
que programa os lugares ·onde 
me "colocan" para cantar. Na 
x_ira .po)o . estado español mesmo 
sor¡)rendeu-me algunha das ci
dades escollidas polo empresá
rio. Parece claro que se algun 
tipo de identidáde cultural se 
pode estabelecer, isa será coa 
Galiza máis que co País V.asco,· _ 
por exemplo. Eu gastaría d~ 
captar na Galiza e en Andalucía 

· e o empresário non as progra
mou na rota . Onde ~a non _hai 
posibiljdades de intervir é . no 
tema da distribúción dos discos. · 
O show na Galiza mesmo pode
ría-lle msistir ªº empresário e 
conseguilo . .mais o dos discos 
está nas · mans das multínacio-

. nms· e ' non sei p~rque "cargas 
d'agua" elas non están interesa
das en promocionar-me. O meu 
último disco, por exemplo, edi-· 
tau-se en España en cantidade 
mínima: apenás para cumprir o 
contrato. Ao non lanzar-se os 
·discos . as rádios tampouco nos ' 
emiten e non sei cal é a extraña 
alquírnia que fai que· a :xente me 
poida coñecer na Galiza~ 

· -Nunha r.ecente xira, Mir
to Nascimento tamén non 
fncluiu a Galiza; Falou-se 

- con el e prometeu-nos _que . 
esixiria, para a próxima vez, 
actuar alá. Non poderias fa-
cer o m~smo? · 
. - Si que o podo facer. .Hai 

que ir pensando en facer un fes
tival de música brasileira na Ga
liza. Eu teño mofros amigos ga
legas no Brasil, que, por certo, 
son todos donas de restauran
tes , e unha vez mostraron-me 
un xornal que traía un comenta
. rio sobre un disco meu e poiden 
comprobar que a língua é moi 
semellante , dá para ... entender 
todo. Aí'fica fao : eu tamén pro
meto esixir a inclusión da Galiza 
no. i:n_eu roteiro europeo.'· 

A África e Cuba · 
' --Oue relación · garda -a 
África negra 'e mesmo·CUba 
coa música e a cultma btasi-

·leiras? 
-De África só coñezo Ango

la, ainda que en diversas'- oca
sións estiven a un tris/ de ir a 
Mozambique, entre oütras cau
sas porque o meu parceiro· Rui 
Guerra é dali. "É evidente que os 

· brasileiros temas relacións coa · 
África por razóns históricas e ét
nicas. A nasa música sinte in
mediatamente ó impa9to do 
continente negro e un músico 
brasileiro en Angola sinte-se . 
como na propria casa. Somos 
pavos irmáns así como tarnén o 
somos de Portugar-·amda -,.,c:fue. 
nese caso sexa por vieiras literá~ 

ríos, poéticos e melódicos. A in
fluéncia da música portuguesa 
en Brasil é sensíbel. A miña mú-· 
sica, por exemplo, est~ c;:arrega~ 
da desa influéncia portuguesa. 

. Mais na parte rítmica nós esta~ 
mas directamente ligados á 
África e ao Caribe. Con Cuba 
tamén hai este tipo de cumplici-

. : , .dade, de parentesco, pois foron 
os mesmos ·negros, da :mesma 
nación~ ps que . foton dar á 
Bahía, de onde saíu a sarnba, _e 
a La Habana e a Santiago de 
Cuba. A música éubana é ime-
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diatamente asimilada polo oüvi
do .do pavo brasileiro. Eu reco
ñezo paquela ... elementos moi 
próximos á música brasileira . . 
- -Ademais de. ser o maiQ{ 
músico bra·sileiro contempo
ráneo, ..é un dos mellores es
critores de teatro. Como é -
iso? 

-A miña relación co teatro 
ven _desde o início, O rneu pri-
. meiro· traballo · profesibnal fói 
para teatro, para :"Marte e Vida 
Severina''. , antes mesmo de gra
var meu primeiro LP. Xa nos 
anos sesenta fixen música para 
cine. Eu coido que é a exten- · 
sión do meu traballo como mú
sico, principalmente como le-_ 
trista. Hai veces que ·a dimen
sión literária do que eu ·quera 
.dicer non calle nunha canción. 
· Daquelá eláboto diálogos, mais . 
sempre hai unha compoñeñt;e 
musical nos meus textos. Todas 
as miñas pezas teatrais son ~u
sicais, a modo dunha colcha de 
retais. 

.:._Proxectos futuros? 
-Acabarnos de musicar un 

b8.ilado para un grupo de Curiti- .. 
ba, onde. eu fixen as letras de 
Edu Lobo a música, o · mesmo 
grupo para o que escreveramos 
"O Grande Circo Místic.o" . Este 
chama-se "Darn;a _da Meia=-Lua". 
Teño agora un proxecto no 8:r, 
xunto con Naun Alves de Souza, 
autor teatral, sobre unha · idea~ 

·.del, de,..f3screver unha opereta.· 
-Vostede é un artista 

comprometido co seu povo. 
Coida que · é indispensábel 
que todo artista está engan
chado á loita política? 

...:._Eu non defendo a participa
ción obrigatóha do artista na 

. vida políticá cto país . Hai gran
- des artistas que non o fan e 
mais están a constrµir a nasa 
c_ultura e eso xá é moi importa,n
te. Eu teñó íntervido bastante, 
inclusive contra a miña mesma 
vontade pois non é un campo, o 
da política, 9nde eu me. mova 
con gasto. i'nais ben fágoo con 
desgasto. O que aconteceu foi 
que a rniña xeración foi empu
xada á política mesmo que ·non 
quixese, a política meteu-se por 
forza nas nosas casas . Eu ti ven 

. unha participación notória na 
época de máis falla de liberda
des, · candó moita· xente_ estaba 
presa , exilada. Nesas circuns
tarícias , a músiq:i., o teatro, o·ci-_ 
nema, tiñan· un contido político 
que transcendía ás suas pró
prias intencións. Fixemos · es
pect¡kulos a favor da arnnistia, 
pala legalización da Unión Na
cional dos Estudantes, en apoio 
ás· folgas do cinturon industrial 
do ABC, en Sao Paulo ... Hoxe 
sinto-me máis relaxado. Os polí
ticos .están ai,. moi distanéiados 

· das neces.idades do povo brasi
leiro, corruptos e sen moral, ail)
da non hai democrácia. Mais xa 
rion é indispensábel que o artis
ta esté a. todas horas-dando dis
cursos .explícitamente políticos 

·no palco. -Espero non ter que 
voltar a estar permanentemente 
pedindo liberdade-. As causas · 
no Brasil están chegando a lími
tes moi pe;lrigosos . Os poderosos 
esta!) empuxando ao país para 
atrás e a miséria do povo é cada 
día maior_ · 

_:chico, clue é o amor. 
-:-Olla que pergunta! P~nso 

que o digó todo o tempo na 
miña música, está todo ali. Non 
sei, eu teño pudor de falar desas 
causa$ aquí, _nunha entrevista, 
sen a guitarra na man, sen íns
piración... O 

XURXO ESTÉVEZ-XICO PEÑA 

J 
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L. CASADO CAD~.RSO 

Na ·xa concluída e case "histó- cando se produce o fenómeno 
rica" cit~ · anual de Arco -his- .da masificación, tan traído e le-

. tórica por todas as novidades vado dun tempo a esta parté por 
quy se- deron, · como o feito ·?a todos. os sector~s. da ~ docénciá. · 
gran participación de galerias española. ' . . 
extranxeiras .. ou do elevado ·pré- Oráb$n, · non e qienos_' certo 
cio acadad"o . pelas vendas»: .~. que o, esquema tradiciónal que 
µn dos actos paralelo_s progra- neste país se -estila (aluno-car-
m.ados foi unha interesante tos-tempo-escasez ·de rneios c;fe 
mesa reclonda que tentaria acla- .traballo-títulos de.valuados), non 
rar ou, en todo caso, · pulir as acaba de funcionar. 

·aristas d.o · peliagudo asunto do . Non serei.eu (pr.ecisamente fi-
"' ensino artístico (ainda que non llb dese esquema) · quen sínale 
se sabe ben se se logrou) . _bu descobra afirmacións vertli- · 

Poucos dias despois, na -Fa- das' polos . próprios alunos do 
culdade de Beias Artes de Bar- tipo: . "Pas.arpor aqui non serve 
celona, e como colofón á xa e~- para nada, o que· confa é o teu 
tada tertúlia madrileña, organi~ currículo, o .teu noine , indepen-
zouse outro novo debate éon vá-· depteme!lte da calidade oa tua 
rios dos part~cipantes pr~sentes obra" ; ou "ben "Entrar nas cape-
en Madrid. las é o que verdadeirámente in-

Pfil.ece, pois," que o tema é de teresa.. máxime conterpplando a 
.latexante actualidade e por isa auséncia de baremos ou de di-
tentaremos espozafo ou, alome- rectrices a .seguir qút;l, en todo 
nos, estabelecer as linas· e posi~ · caso, son impo~tas por colec9io~ ~ 
cións roáis frecuentes ao respei- nistas ávidos de certo tipo .de 

. to. ·. obras que, ademais, parecen 
A prj:r:p.eira postura ante a deleitarse nese papel profético 

pergunt:a: É precisa a apreridi- -que exerceh .... " e ainda : "A 
zaxe da arte? Debe ensillarse a · . ,ma_scota ·de Mariscal; como os 
facer Arte? Ouen ópinan que si, , debuxos de Miró, poderia face-

. que - indubidabelmente todo Los un cativo de sete anos .. 
"proxecto" de artista debe pasar ~~c .. É a'caso o problema desta 
por uri periodo máis ou . menos auséncia de "filtros" estéticos tí-
longo de coñecimentÓ ou de -picos das' sociedades capitalis- · 
ac"umulación de sah>er ' artístico . tas (ou_ posindustriais) o culpá-

intervir fenómenos como a mer
·._ cantilización e · o gesto e , ·en 
' todo caso, parece claro que , le- . 

vamos carniño de poder falar 
.rñoi P,ronto da moda primav~~ 
ra:- verán da pintura ou da es
cultura. 

-tanto manual como ·concei- bel? É acaso a pintura non figu- · 
tual-, subraian, ou parecen fa- rativa, a que ·a maioria do'públi-
celo, a idea _de que . o a·rtístico co desacredita pola sua facilida-
nunca existe, ou nunca pode de ou posíbel tomadura de pelo · Máis ideas· ao respeito ,· rpáis 

posi~ións posíbeis: todos ternos 
fac;:µldades criatfoq.s que, no ar
tístico, deben explotarse atra\rés 
de fenómenos materiais 1a téc
nica, cada dia máis esquecida). 
O segrs:fdo radica en -tíralas á luz 
como sexa e en facer .délas a 
·nosa co-nvicción persoal que de
fenderemos "contra vento· e 
maré" , pésie ·a quen pese-. 

encarreirarse debidarpente, a toda cor, q culpabel? · Son cul-
nunha persoa que 'non recorre pábeis os artistás que, á sua 
ao auxilio · do "ensino" artístico. vez , ·descalifican ao 'público ao 
Serán amadores e da. Arte ·tarán tacl;talo de ignorante por non re-
un hobby, mais nunca serán . coñecer as suas xeniais elucu-
verdadeiros profisionais .. · bració:qs? En último extremo. 

Aqui surxe un aspecto que, para facer iso, debe estUdarse 
posibelmente, é fundamentai e debe del;:>erse credibilidade .a 
por canto se retire ao "modo" ou quen o auspicia? 
ao "meio" estruturai. ' mater:~al . A masificación e a loita por 
organizativo, que posibilite aco- "sobreviver'' que ne$te mundo 
ller nos seus esquemas tanto a significa obter traballo , pero . 
profesores ou docentés cómo a · ademais "o teu" · traballo, ese 

Xa non irnos asombrarnos 
ante riada do que hoxe se califi
que como arte porque de absor
tos .,--desde o Paris de primeiros 
de século- xa non está o mun
do cheo. Está cl~ro que as Aca
démias, as· hoxe reéicladas e 
redenominadas Faculdades 

alunes ou artista·s en poténcia. que che gosta tanto que te leva · 
É evidente que se de cada a pisotear a man do viciño que 

cen mil indiVíduos tan só un dé- tarnén quer aferrarse, a el ." poden 
les desexase ser ártista, o pro- . ser parte dQS causantes .- Real
blema non existfria. Este nasce -¡;nente.· a cou.sa complícase· ao 

- ....,... .. ,_.,. NOVELA/NARRATIVA 
Catro novelas sentimentais, 
de Rarriiro Fonte 

Colección XABARÍN 
O grañ Meaulnes, 
de Alain-Fournier · 
(Traducción 'de Camino Noia) O mtsterio do barco perdido, 

de Carlos G. Reigosa 
O tempo dun s;ilaio, · 
de Anne Philipe 

' Serie MITOLOXÍAS .... 
:~. 

(Tradu".ción de Xosé Manuel Beiras) 

. CLÁSJCOS_GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóvoa 
(Edkión de Valentín Arias 
próÍogo_ de X. L. Méndez Ferrín) 

POESÍA 
Pasa un segredo, . · 

.de Ramiro Fonte . · 

TEATRO 
Os libros do Centro 
Dramático 
Galega 
·xogos de damas, 
_de Anxo R. Ballesteros . 

. Reís, deuses e espíritos da 
miióloxía africana, 
de Jan Knappert '-
(Traducción de M·. Monteagudo 

. e Gudru~ Pestke) 

XERAIS UNIVERSITARIA 
A mentalidade xusticieirá 
.dos irmandiños; 
de Cario~ Barros · 
Galicia na IJ8 República 
e baixo o franquismo, 
de Bernardo Máiz 

GIDAS 
Gaiicia Enteirá 11 
O Ribeiro - Terra de Trives, Valdeorras 
eOB~lo, · · 

. de Xosé'Luis.Lareeo,Verdejo 
~-

-É NECESARIA A 
APRENDIZAXE DA 

ARTE? SON 
NECESÁRI_O_S __ 

FILTROS QUE DEN 
CREDIBILIDADE? 

son un depósi~o de trasnoitados 
e ilusos que coidan que· dali sai
rán convertidos en talentos . ou 
que, ao ' mellar. alguns ignotos 
ca'zatalentos lembraranse de
les e tende~-anl.les unha ~an 
para axudalos a ascender ao 
máis alto do escalafón: a glória, 
a fama e os cartas .' 

Sexamos realistas: da Arte 
estase facendo lenda, e estase 
·a falar en demasia, cando o im
portante, precisamente, da Arte 
é ese algo, ese aura indescifrá
bel que .descoñece a moda, o 

pasaxeiro, o virar de chaqueta, · 
esa mal levada ou pretendida 

.. evolU:eión persoal na que .- cal 
saco . desfondado, todo colle e 
todo é excusábel. . . 

Tómase o arquetipo evolutivo 
como · camiño lóxicc;i (ao _sumo 
debería ser consecuéncia) · can-

. do certarnente· non ten por que 
selo . Existe demasiada sabedo
ria acumulada, demasiado co
ñecimento da . história pasada 
que, na Arte, a dif erénci..q da 
História, é unha lacra que debe 
gardarse en sebré de papel la
crado e remitirse por .'via aérea 
a algun burato negro do espácio 
sideral. Co filósofo. deberia fa
cerse tabula rasa que, na Arte, 
supón procur?r o auténtico, o 
sentido, sexan debuxos infan
tís ou monigotes, sexan verda
deiras · obras de preciosismo 
anatómico ou visións surreali
zantes das nosas pantasrnas 
persoais. É un xogo sen condi
cións. 

Se outorgamos que só o ben . 
feito , o eternamente imortaliza
do desde o Renascimento, a 
pintura que diga algo (cando a 
arte nunca debe ser lenda) ao 
estilo da pintura soviética, -
por pór casos paradigmáticos-, 
son as verdades válidas (nunha 
ciéncia basicamente de "enga
no" en todas. as suas acepcións) 
esta.remos estabelecendo as ba
ses do científico. Puro cientifi
cismo, cando o artístico é basi
camente o feliz reencontro dun 
corpo material que desdeña o 
positivo arnándoo (quen ben te 
qlier farate chorar) e recriándoo 
no espírito do criador. 

Todas as obras de arte tañen 
sentido e á sua vez{todas care
cen del. Todas póden ser expli
cadas e nengunha deberia selo . 

Pero tarnén existen numero
sos pontos interrnédios : Por 
exemplo, a escola de Angoule
me, segundo o seu director. Joel 
Capella, p_arece ser un sistema 
(para os partidários de sistemas, 
claro) que funciona . Ali esíxese
lles aos alunas, -aqueles seres 
que tanto pintan cadros para fa
cer xogo co sofá do comedor 
dun coleccionista, ,como pintan 
aberracións que xarnais nin
guén adqueriria, e que están 
conveñcidos de que o artístico 
[o estébco] é un ponto crucial 
na sociedade moderna-, un 
dossier do seu traballo anterior 
e sométeselles a un exame de 
debuxo, tanto mimébco como 
imaxinativo (ilustración dunha 
poesía, por exemplo) . É unha 
escala reducida dotada de nu
merosos e avanzados meios, 
que facilitan a criación en novos 
apartados que va!) roáis alá da 
so.corrida pintura de cábalete. E, 
para colmo, as excelentes rela
cións ·da escola~co mlmdo labo
ral e empresarial francés, fan 
factíbel a aparición de encargos 
remunerados e ofertas de traba
llo. 

Non cansarei máis ao leitor 
despois. xa de esbozar tres ca
niiños, tres saídas para.os prota
gonistas : entre a multitude, ou 
xénio ou pillabán para logralo; 
cada un é. o mellar, pinto, son 
carteiro, pero son feliz (serei 
~cm;no .o Aduaneiro Rousseau?) ; 
realismo artístico (pero non ao 
Courbet) .. Faculd?de9, autóno
mos e empresas. Picasso~ Van 
Gogh ou Walt Disney. Lembra- .. 
re~os, · para rematar, que existi
ron a · Bauhaus, a Académie Ju
lien ou á de Galí, , con profesores 
excelentes, das que 'sairon exce- · 
fentes artistq.s . Acaso é proble
ma de método e de· pedagogos? 
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Cantos de 
Santos e Nadal 

En 1956, lago de escrever os 
cantos que c"ompoñen o volume 
Entre a vendima e a casti
ñeira(l l, _ vinte cantos en _total, 
Otero Pedrayo puxo-se a escre
ver o volume que agora, vinte
dous anos despoÍs., ve luz. Con
tos de Santos e Nadal(2l son 
nove relatos que afirman a cali
dade de Otero pero que pouco 
engaden á sua obra, mesmo en 
relación co volume anteriormen
te citado. Nesta- obra o escritor 
de Trasalba non intenta tanto 
contar histórias como pintar "ti
pos e circunstáncia.s relaciona
dos coa vida galega", como ben 
viu o lapelista. Aqui non tere
mos cantos redondos· como "A 
revolta de Casdenón", que abria 
o volume escrito 4mediatamente 
antes que o presente, ainda que 
haxa algun con to (máis que 
conto, relato) que sexa ou teña 
un certo parecido, o que cerra o 
livro : "A cepa do Caíño", mais 
sen a dureza do anterior. Aqui, 
máis que momentos determina
dos do acontecer humano, Ote
ro plasma "apontes", pincela
das. Apontarnentos e pincela
das de grande escritor, mais 
non o mellar del. 

Mais se o presente non é o 
mellor de Otero, non por isa dei
xa de haber momentos xeniais, 
non por isa deixa de estar pre
sente a grande escrita oterián , 
nen o seu humor, nen o seu co
ñecirnento do mundo e da 
"alma" galega. Desde o mendiño 
que soña con levar a unha rnu
ller até ese vello que desaparece 
co ria ou coa néboa. nun exce
lente relato, un dos mellares do 
livro, ainda que Otero pudo dar 
máis neste canto. Há relatos nos 
que a anédota é o que menos 
canta (e isto no relato é perigo
so) xa que o que fixo o autor é 
un traballo de re-criación estilís
tica ou de re-criación verbal: 
"Soplo da canela -Pondichery e 
amor malaio--, alento de quixas 
como glaciares --o Gruyere. 
unha fórmula carolinxia de Eu
ropa- ou como pallozas --o 
feudal San Simón villalbés , sím
bolo da 'pedra de armas dos An
drade- ( .) do turrón -mestu
ra erudita dos vellos ulemas e 
Zoraidas celrnosas- e toda a 
espelunancia circense -de Cir
ce- dos viñas e dos potentes 
alcoholes requintados, adurmi
ñados como as vellas doctrinas 
filosóficas en agarda da glosa 
intelixente", etc. Há, xa que 
lago, no presente muita técnica 
verbal, esa incontinéncia ote
rián da que se ten talado máis 
dunha vez, e non muita rnatéria 
narrativa , mais o leitor non se 
sentirá insatisfeito ainda que 
poda amar outros livros de Ote
ro que teñen roáis calidade· que 
o presente . · 

Contos de Santos e Nadal 
, contado, contén toda a ideolo
xia oterián, toda ela está pre
sente: o seu amor pola boa 
mesa, a glosa dos bons viñas, o 
seu amor pola paisaxe, o seu 
desprécio pqla vida da vila e a 
sua· louvanza da aldea, etc., 
mais . todas estas causas tamén 
están presentes noutras -narra
cións oteriáns de maior calidade 
que o presente volume. 

En canto á edición: ao non 
coñecer a língua do orixinal, 
non podemos dicer nada ainda 
que pensamos que se · respeitou 
abondo o drixinal e que se lirn
pou a língua de formas e e~pre- · 
sións non correctas . Do que si 
compre dicer palavra é da canti-, 
dade de grallas tipográficas que 
inzan .o texto : demasiadas, ·os 

Otero Pedrayo 

acentos bailan que dá gost¿ asi 
como as letras dentro dunha 
mesma palavra, por non falar da 
páxina 30 que remata dunha 
maneira e na 31 comeza doutra. 
Esperemos que en próximas 
edicións se corrixan estes erras. 

o 
r XGG 

(1) Editorial Galaxia . Vigo, 1957. 
(2) Galaxia - Narrativa nº 69. Editorial 

Galaxia . Vigo, 1988. · 

Algo selvaxe 
O esquema argumental de "exe
cutivolyuppie metido en apuros 
por muller que transtoma, por 
un breve tempo, os seus cuadri
culados ~squemas", esquema 
inaugurado (que un saiba) por 
After Hours , parece ser un re
curso de partida de eficácia ga
rantida. Era seguido na brillante 
por momentos Cita a cegas. e é 
retomado, se ben combinado 
con outras fórmulas do patrimó
nio cinematográfico de case 
sempre. Como o seu título quizá 
indique, Algo- selvaxe comeza 
apontando a unha comédia de
senfadada, para a medida qu~ o 
filme avanza (e ao mesmo tem
po que o personaxe de Lulu/ Au
drey se nos vai revelando- como 
menos. estrafalário ' que na pri
meira impresión) proseguir por 
eses cauces, pero os dun desen
fadado moi calculado, cunha 
parte final roáis conservadora 
que outra causa. 

Partindo como xa se indicou 
(un executivo mozo, escravo da 
tarxeta de crédito e a partida de 
squash é "secuestrado" por 
unha semipunky e desvergonz
da moza, a cuxos concienzudos 
favores sexuais sucumbe), a pe
lícula segue despois un tanto as 
maneiras de fita on the road, 
para lago acoplarse á estrutura· 

GuieirQ 
CULTURAL 

dos filmes de "persecuc10n im
placábel por iniilligo difícil de 
deter''. Recurso este último bas
tante comercial, pero que o di
rector consegue incrustar con 
suficiente .pertinéncia, e sacar lle · 

· partido con habilidade. 
Afinal, o filme resulta unha 

viaxe ·de dous personaxes no 
que ambos cámbiru;i.. e unha loi
ta postreira entre dous homes 
por unha muller, reducida, aos _ 
termos ben claros da loita física 
a vida ou a marte. Nada novo, 
como se ve , pero un material 
que o director conduce cunha 
man, senón inspirada, si solven
te , Cun rítmo axeitado e unha 
comicidade que se ben non aca
da intres excepcio'nais, si que 
se manten nun tono-agradábel 
que non ten altos e baixos de 
princípio a fin. 

Por outra banda, o acertado 
traballo dos actores éontribue 
consider_pbelmente a ese bón re
sultado final. Descle_ o mediocre 
e inxénuo protagonista ao per
sonaxe de Ray que, ainda que 
de perfís psicolóxicos lJil tanto 
tópicos, é un ·dos m'áis atracti
vos elementos da tita, polas moi 
c_onvincentes faccións , entre 
duras e indicadoras dalgun 
transtomo, do actor que o en
carna. 

"Algo selvaxe" resulta un fil
me ben feito, non proporciona
dor de grandes surpresas, pero 
doado de ver e dúnha moi acei
tábel cornicidade e frescura. Un 
digno producto que botarse aos 
ollas, "o que xa non é pouco", 
como soemos dicer por aqui O 

. GONZALO VILAS 
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·compre outrét 
canle da 
Televisóm da 
Galiza 
A Televisom da Galiza demons
tra no dia a día, apesar da sua 
carencia de meios, que a tévé · 
en galega é útil e rendável, tan
to socialmente como ha sé-lo 
economicamente. Desde a sua 
irnplantac;om nom deixou de 
medrar a sua audiencia, o nú
mero de pessoas que conectam 
com Sam Marcos. En muitos 
programas já se tém colocado 
como~ emissora de mais televi
dentes, tend0' o seu límite nes
tes momentos entorno a um 
66% da audiencia total segundo 
Ecotel, frente a um 71 % que 
acadam os programas estrelas 
da TVE. O non ser mais deve-se 
hmito as deficiéndas da rede de 
retransmisom, e aos custes que 
supóm para muita gente o reci
bila , que. a rejeitamento do ela
borado em Sam Marcos. , 

Urnha emisora de Té Ve nom 
é umha rádio que comeza a 
emitir e á cal os ouvintes póde
na atapar no dial de ·calquer 
aparato. A té ve nom só sig"nlli
ca umha maior infra-estrutura 
por parte-do emissor senom que 
supom um considerável gasto 
nessa mátéria por parte dos que 
a procuram. ()umprem. novas 
antenas , novas . ,amplilicadorés . 

· qa sinal ... para- recever a TvG 
calquer comunidade de vizinhos 
de calquer cidade galega, tivo 
que efectuar um gasto de entre 
30 a 60 mil Pta'. e cantidades 
que abalam muito no rural mas 

_que poden ultrapassar o próprio 
custe do aparato de televisom, 
segundo as zonas, a proximidá
de aos reernissores etc . É dizer 
que medre da audiencia vai 
xunguido a· medre dos investi
rp.entos dos espectadores. - Na 
Galiza a8 gentes fixemos e es
tam fazendo um grande esforzo _ 
económico ·para colher á TVG 
"proba clara do anceio . popular 
pola mesma, e que calquer poli- · 
tico de calque_r signo pode cons-· 
tatar na constante demanda de 
novos repetidores, -nas queijas 
sobre o srnal nesta ou naquela 
zona, á que lamentavelmente 
-ainda nom chega a· sinal de. Sam 
Marcos. Daí a considerável im
portanciá. das cifras da. EcoteL 
Nom som eu quém para criticar 
a Ecotel e a distribuc;om dos 
seus audírnetros que · nom sel 
onde estám colocados, mas a tí
tulo ilustrativo podo sinalar que 
na paroquia de Sam Paio Aba
des , do Concelho de Baltar, hai · 
catro audírnetros colocados e na 
dita parroquia nom se colhe a 
TVG mas que com moitíssimas 
dificuldades e deficiencias e o 
investirnento para umha boa re
cep9om ultrapassa as 200 mil 
ptas . pm; fogar que está além da 
capacidade dos rnteressados na 
TVG, que como nos outros si
tios som practicamente a totali
dade dos vizinhos . 

Os anos doura.dos él.as gran
des cadeias telvissivas, remata
ron. As grandes cadeias-apesa
res dos seus esforzos nom fam 
mais que perder espectadores. 
o universo dos ouvintes pratica
mente já nom pode medrar, a 
TVE viu-se afeetada por este fe
nómeno com a cp.egada das 
emisoras autoµómicas e notara
º ainda · mais com as novas 
emissoras que estam previstas-_ 
Esto é parac4gmático nos USA 
onde as grandes cadeias passa._
rom de a~iencia nos progra
mas estrela, nom fai ·muitos 
anos, da orde dos sessenta mi
lions a pouco mais de vinte e 

· isso qe fixerom xigantescos es
forzos para que as múltiplas 
emisoras locais que aparecerom 
non tive.ram sucesso. 

O Universo~máximo da TVG 
coa chegada a todos 0s pontos -
da Galiza- com penetrac;om nas 
zonas ao oriente do país e pro
gressando em Portugal pode ci-
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frar-se nuns 5 ou 6 milions de 
espectadmes, polo que a casa 
deverá competir e muito dura
mente : É. dizer a TVG tem por 
cliante ainda- umha grande ca
pacidade de expansom, com só 
pór os rrieios necessários e nom 
actuando como este infeliz go
vemo que padezemos que é ín..:· 
capaz de gastar o seu orzamen:: 
to em investirnentos· e~nega o 
pám e o sal a umha empresa, a 
TVG, qUe cría trabalho. riqueza 
e desenvolvemento em muitos 
seitores · bás'icos da economia 
nacional amais de contribuir , ou 
deveria dizer que · poderia con
tribuir, á normalizac;om do país 
e . da sua lingua. 

TVG-2 

A TVG para consolidar-se está 
, pedindo a berros outra canle, 

tém que fazer frente aos novas 
can1es que estám para cliegar 
e]Il espanhoL Sam Marcos ]á su
perou o nível de produc;om e 
emissom que estava nas espec-
tativas iniciai.S ,- muitas vezes 
novas importantes, acontece~ 

mentas desportivos etc. dish
cam a sua programa9om. Ás ve
zes com isso ganharn-se espec
tadores, mas perdem-se outros, 
cando muito bém se p_odem ofe
recer as duas causas ; assím 
aseguraría a sua audiencia, se
ria mais competitiva como Tele
visom Pública Galega e em ga
lega. Nom se trata de criar outro 
Sam Marcos trata-se-de aprovei
tar as infra-estruturas existen
tes, rendabilizá-las , captar nes_te 
-i.ntre publicidade antes de que 
entrem mais companhias no re
parto do rebozado. Seria unha 
can1e feita com sobriedade, ape
nas suporta contratar entre 10 e 
30 persoas roáis, e o custe do 
seu funcionamento estaría entre 
o 1 e o 3% do total da emissora. 
A nova canle teria um 4nportan
te componhente cultural . mais 
sem ser de miri.orias, seria a 
can1e dos desportos para pene
trar rapidamente na audiencia e 
contribuir assím para a normali
za9om do pais aj'l:ldando a fazer 

. um país digno e respetado, co
mezando.- por respetarmo-nos 
nós mesmos. O seu · modelo 
nunca seria o ·da actual TVE-2 
~e nom é exemplo aviado do 
que áquí precissamos. 

Capal 10 

O que nom se pode fazer de 
cara ao futuro é hipotecar a 
TVG com acordos como os fei
'tos com o "Canal 10" que non 
som mars que favores a emisso-

. ras de Calviño e o seu partido. 
"Caría! 10" nom ten penetra9om 
algumha na audiencia e a TVG 
o único que fai e ajudar a renda
bilizar os investirnentos destes 
senhores . Esses a cor dos som 
umha boa monstra do cipaism0 
dos actuales dfrigentes da TVG, 
e um impulso á programac;om 
em espanhol na TVG, e abrir a:s 
portas dum mercado, o da TVG, 
a urnha emissora que térn muito 
difícil a penetrac;om. Esse acor
do é umha fenda na consolioa-

. c;orn da emissora nacional gale
ga e na normalizac;orn deste 
país. Por aí nom Vai o cain:iño 
que compre seguirmos, o ca
minho símples - e ·claro duns 
meios próprios de comunica-
9om ao servic;o :deste pavo. É 
muito curioso Ó cÚidado posta 
por os mahdarinés da casa em 
nom iniciar ném pór os mais mí
nimos alicerces a base de· con
tactos · com as emissoras do 
além-Minho, que sím que po
dem· abrir vieiras reais e autén-

. ticos á TVG. D 
CBA 

.. Nota Bene _ 
Por certo o dia 11 de Setem

bro, día da Pátria Catalana, co
qiezará a emitir TV-4, a segun
da· canle dos Países. Cataláns. 

l / 
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Rosário Salgado 
de Pereira (A coruña, 
187? - Buenos Aires -19??) 

Cantante de mo1 confusa b10-
grafia Tras de estudar o maxis
téno emigra a Buenos Aires, 
onde coñece a José Stngelh que 
será o seu mestre de canto e fa
cendo a sua apresentac1ón no 
Club Español a fins do 1898 Ao 

- segumte ano pasa a Milán, onde 
estuda con Canmagrn En Itáha 
debuta no 1900 en Génova con 
"Aida", "Trovatore" , e "Carmen" 
e dalí a Nápoles , Brescia, Parma 
e Milán Sobre esta c1dade non 
é probábel que cantase nenglfn 
pnrneiro papel, pols non din 
atoRado rta obra "200 ·ans d 'ope
ra La Scala" "De G1arnpo Tm
ton (Genevé , 1979) 

Tamén actuana en Áustna, 
TurqUia, Rúsia , Brasil, Hungn a, 
México, Arxent!na, Portugal, 
Cuba e España En Buenos Ai
res tiv.p grandes éxitos no "Tea
tro Marcom" e participou nas 
actividades das sociedades ga
legas, para as que fixo veladas 
no "Teatro V1ctona" e "Centro 
Enternano" 

Os dados recolhdos non per
miten coñecer nen sequer a sua 
voz , pms dos escasos títulos co
ñecidos do seu repertóno nada 
se deduce pms son c ontradító
n os Asi, se cantaba Carmen , o 
seu papel sen a A prmcesa de 
Eboli ou Amnens ou A zucena 
(sena mezzosoprano). de cantar 
Alda , sena Leonora con certos 
problemas , unha Elisabetta de 
Val01s con grandes problemas e 
unha MlcaeJa rmposíbel (sería 
unha extrañísima soprano) Pa
rece p01s que f01 unha mezzo O 

Bibhografia Alberto Vilanova Ro
dríguez: "Los gallegos en Argentina" 
Tomo II pp 952-3 Buenos Aires 

Carlos Ulloa Varela 
(Pontevedra, 1849 - Lugo, 
1887) 

Cantante que se rmc10u na sua 
c1dade natal onde debutan a no 
1854 contando nas zarzuelas "El 

No 1873 viaxa a Milán para 
segUir ~studando O debut ita
lián f01 en Florencia en "L'Afri
cana" O seu grande éxito ·en 
"Mossé" non pudo ser en Milán, 
pms a última representación 
desta obra na Scala fora no 1896 
e non habena outra até 1918. 
Tras dunha tnunfal xua por Itá
ha pasa a La Habana (Teatro 
Pairet) e regresa a Milán , Vené
cia, Nápoles , Catáma e logo a 
Madrid , e tarnén á Galiza Mo
rrerá en plena carrerra 

No seu papel de baixo desta
cou en "No[Jila", "L'Afncana", 
"Emaru", "Les Huguenots" , 
"Mossé", "Il Profeta" , "Lucrec1a 
Borgia ", "Robert le Diable", 
"Fausto" e "Il Barb1ere. de Sivi
glia," o 

Bibl.iografia - Juan Bautista Varela 
de la Vega "Ulloa Varela , Carlos" En 
Gran Enc1clpedia Gallega Tomo 29 Gi-
1ón, 1986 

Francisco Parra 
Llorente 
(Alfara-La Rioja, 1900 - A 
Coruña, 14-1-1978) 

valle de Andorra" e "El Grume- P1arusta e compositor de biogra-
te 'i No 1966.mgresa com9 baixo fia amda confusa Parece que ,, 
na capela cornpostelá, pasando tena chegado a Lugo no 1939 
logo a estudar en Madnd ou pouco máis tarde, proceden-ª$ N~ D®S J10BRS · .. 

Sousas ou as 
águas sal~tíferas 
É o nome dese lugar de Verin 
onde deita o seu caudal líquido 
unha das fontes de águas rnme
rais mais coñecidas do n oso 
país 

Sousa, é un topónimo que ta
mén -e sobrenome de malta xen
te na Galiza e , amda mais , en 
Portugal 

Algun d1cionáno lusitano fai
no denvar de "saxum" latmo, 
mas a derivación no naso idio
ma foi de un clarísimo "seixo" 
e rion un pretendido "sonso", 
a menos que admitamos corrup
ó óns populares que nos leva
nan a demostrar o que de ante
rnán quixésemos_ 

Omzá dunha Laxanosa po- ' 
der1a sarr unha laxonsa e daí a' 
La-Sonsa procürada? Acontece 
que palabras dese xe1to deron 
na Galiza lugares que amda 
hoxe se cha.man Luosas e non 
Laxonsas 

Sexamos, pms , respeitosos ás 
leis da evolución do paso do la
tm ao galega e non violentemos 
os seus mecamsmos 

Nos documentos portugueses
dátase no século XIII un mdiví
duo chamado "Men sousáo", o 

que nos fai pensar na posibillda
de de que nos atopemos diante 
dun· antropórnrno ou nome dun 
antigo posesor de préd1os ru
rais 

Este felto, umdo á vacilación 
que aparece na escnta, unhas 
veces Souza e outras Sonsa, 
lévanos a pensar que estrare
rnos diante da evolución para o 
galega-portugués no nome lati
no Salusti¡a, e Salustiano que 
segumdo as normas et1molóxi
coas chegarian. a uns Sauza e 
Sauzao a uri paso dos Sousas 
e Sousao postenores 

Encaixanan perfeitamente na 

te de. Madnd Naquela c1dade 
dedicariase á docéncia pnvada 
do piano e do solfeo e seria o 
p1arusta que acompañaba a 
Gustavo Fre1re Penelas no "Café 
Cantante" , esta act1vidade de 
piamsta de café-cantante tamén 
o levaria a Vigo. 

As relacións co círculo inte
lectual de amigos de Frerre per
mitmHe colaborar con poetas lu
censes como Cnsanto Sanrriar
tm, Xosé Trapero, Alfonso Vega 
en diversas obras para canto e 
p1ano e gravacións fonográficas 
Ademais dos títulos mdícados 
na lista de gravacións, ·compre 
citar· "O Merlo", "Do colo ó ber
ce", "Consello" que non alcanza
ron difusión O 

Grabac1óns - Canta laberca l, Desa
fio e Malpocadiño 1 en "Agrupación 
Folklónca Cantigas e Aganmos" Dtr. Ro
sendo Mato Henmda Columbia CPS 954-
3 e 4 Madrid, 19n Malpocadiño ... ! en 
"Toxos y Froles cantan al Año Santo"_ 

· Dtr José Pastor Solé Ariola-Ewodisc. 
85 035-H Barcelona , 1971 En "Coral Pob
fómca de Betanzos" Dtr Manuel López 
Castro Dial DISCOS 51.0059 Madnd, 
1979 

Bibl.iografia·- Xoan M. Carreira 
"D1cc1onano de músicos de la Rlo¡a", en 
mss Crisanto Sanmartin Beiroa . "Pa
rra Llorente'' en "Gran EnCJclopectia Galle
ga' Vol 24 p 44 G116n, 1984 

XOAN M. CARREIRA 

teona, as nasas águas de Verín, 
sé pensamos na posíbel orixe da 
denommación de Sousas nun
has Aguas Salustias, ou sexa 
as águas salutíferas como as de
nóminamos no pnncíp10 deste 
artigo O que nos leva a pensar 
corno xa desde tempos ben an
tigos era coñec1das as propne
dades beneficiosas das hoxe fa
mosas águas de Socesas 

Un exemplo de como na anti
ga denommación dun povo es
taba xa encerrado o seu futuro 
económico O 

C.VAREÍ.A 



A.N.T. RECOMENDA 

O tempo dun salaio, de Arme Philippe. Unha autora francesa 
traducida por priroeira vez ao naso idioma achéganos a problemas 
fundamentais da nasa existéncia : a marte, a auséncia irreversíbel 
das persoas amadas, a dialéctica da felicidade e a dór ... Unha 
obra que p rende e conmove desde a primeira páxina nun recorrer 
das palabras e da s ide as que non nos deixa abandonar o libro até 
a última folla . A tradución, de Xosé Manue l Beiras, axuda a man
ter a xa alta t ensión do libro. A mesma editorial , Xerais , anúncia 
a p róxima saida d o libro d e Anne Philippe "As resonáncias do 
amor" . O 

ANUNCIOS DE BALDE 

Alúgase piso e chalé amobla
·do en Sárna (Lugo) . Vistas pa
norármc;as.3 habitacións, salón, 
cociña e servicio. Tempada de 
verán. Interesados chamar ao te
léfono (986) 25 39 48. 

En Aarau. na Suiza, un colectivo 
de emigran es estamos á procura 
de dotar á colectiv1dade galega 
dunha ampla hemeroteca que in
clua xornais. revistas. semanános, 
boletins e folletos Demandamos 
apo1os consistentes en envios de 
balde de <;amo matenal se pubh 
que na Gahza ou sobre o país 

O enderezo é 
Hemeroteca Galega. 

Scgrebe:obwerderstrasse 53. 
CH-5000 
Aarau Suiza 

"Interesado en formar un· co
lectivo de formas alternatJ.vas de 
soc1edade, defensa de marxina
dos e oprnmdos. con fines eco
pacrnstas, revolucionar10s e pu
ramente teóncos" Dll1Xl!se a Mi
guel A Leua Aptdo correos 
418 27080 Colectivo Pacifista 

Vendo cámara reflex Yash1c, 
FX-1 Tfno (981) 26 24 87 Per
guntar po'r LuIS 

A todos aqueles que servuon no 
Isabel a Católica da quinta 
do 52 na Coruña. O cabo Cou-o daquela época. convócaos a 
fac r unha xuntanza de mnan
dade Todos aqueles que lem
bredes aquela época e queirades 
xuntarvos un d1a a vonvu, pode
des porvos n contacto corrugo 
O meu enderezo é Xosé L01s 

Veiga Couto, Rua Mallorca 7, SI 
Atico. 43001 TARRAGONA. 
Tlfno. 21 47 67. 

A soc1edade ecoloxist.a ERV A e 
a Asociación para a Defensa 
Ecolóx:ica da Galiza (A.DEGA) 
están levando adiante unha ini
ciaova cultural, ecolóx:ica e pe
dagóx1ca consistente na cons
truCión dun Arboreto Munici
pal que veña a mellorar a situa
ción actual de degradación do 
Parque de Castrelos en Vigo 

Actualmente estase divulgan
do esta 1mc1at1va ~ntre todo tipo 
de sociedades do concello. Ain
da que se canta xa con adesións 
para este proxecto, topdas aque· 
las persoas ou asoc1ac1óns que 
desexen apmar ou aportar ideas 
para a construc1ón do Arboreto 
Municipal , pregámoslle que nos 
escreban a 
ADEGA-V1go Apartado 920 -
36208 VIGO 

Para 'mcluu informa
c16ns na AXENDA cha
me ao teléfono 
(986) 43 38 86 

··Ax en d'A · 
.n;CUL-TURALA 

EXPOSICIONS 

• Antolóxica 
de Arturo Souto· 

No Centro Cultural · da Caixa' de · 
.Aforras de Vigo, está aberta du~ 
rante . todo o mes unha ,rnostra 
antolóxica dundos grandes pin
tores galegas do século, Arturo 
Souto. Souto pertericeu a · unha 
xeneración de pintores aos que 
a guerra fanou e obrigou ao exí- . 
lio, do que xa non puido voltar, 
cando en México lle sorprendeu 
a rp.orte no 1964, ·cando contaba 
62 anqs de idade. 

• Desde o siléncio 
Cunha extensa obra que ten o 
seu prirneiro fito no ano 1959, 

. Vicente Vázquez Diéguez apre- · 
senta as suas últimas criacións 
en pinturas e litografias, baixo o 
titulo "Desde o siléncio ... ", na Sá 
de Exposicións do teátro Priñci- · 
pal de Pontevedra. Aberta até o 
30 de Xuño.-

• Femando Bérmejo ~ 
Exposición de pintura desde 
criador madrileño. Na · Galeria 
Gn¡.porzán (Orzán, 139' - A CO
RUNA) . até o 22 de Xuño . 

· • Traxectória de 
3 tempadas 

Na Galeria Trinta (Rua Nova -30 
-COMPOSTELA) recóllese unha 
mostra de vintesete artistas que 
teñeff traballado nestes 3 anos 
na Galeria. Correa COrredoira, 
Laxeiro, Mantecón, Antón Pati
ño , Quintana ·Martelo, Xulio Ma~ 
side, Din Matarnoro .... entre ou
tros son alguns destes autores . 

Trinta anúncia que represen
tará a · sete artistas españ.ois e 

. abrirá no Estado unha nova ga
lería. 

• Antropolóxicas 
Desde o 17 de Xuño está aberta 
no Museu de Pontevedra unha 
mostra do fotógrafo vigués Xulio 
Gil , baixo o título "AntropolÓxi
cas". As obras pendúranse no 
Edilicio Sarmiento. 

CONVOCATORIAS 

• · Becas para 
Licenciados en 
x;éografia e 
História 

O Museu do Pavo Galega convo- · 
·ca para o .Presente_ ano duas.bé
cas de colaboración, compren- . 
dendo os meses de Xullo a .De
cembro, ~os inclusive. A · 
convocatória vai dirixida a Li
cenciados en Xeografia e HiStó- · 
ria ou en especialidade equiva
lente, directamente relacionada 
coa actividade do Museu. 

Os interesados deberán dirixÍr 
inStáncia ao Presidente do P.a
trciñato do Museu do Povo Gale
ga, ·expresando a vontade de 
concorrer e acompañando foto
cópia do D.I., cópia .compulsada 
do título académico ou do res
guardo. do depósito das taxas, 
declaración xurada de non ter 

• emprego nen disfroitar doutra 
beca e "curriculum vitae". AO 
prazo de apresentación remata o 
20 de Xuño. 

• II Prémio 
de Poesía 
Leliadoura 

Sotelo -Blanco Edicións, na -súa 
liña émpr~ndida de apqio á crea
ción lírica de Galicia , convoca o 
II Premio de Poesía Leliadora 
para as obra5 orixinais en lingua 
galega, dotado con 250.000 pts .. 
e que se rexirá polas· seguintes 
Bases: ' 

1ª Poderá concorrer ao premio 
calquera p ersoa sen distinción 
de idade ou nacionalidade. · 

2ª Os textos, cunha extenSión 
-· -mínima de 400 versos , han ser 

inédítos e orixinais . Sotelo Blan
co· Edicións resérvase o direito 
de recorrer xudicialmen te contra 
quen incúmpla estes reqillsitos. 
. 3ª Os orixinais presentaránse 

por triplicado, en follas tamaño 
folio ou DIN A4 mecanografia
das a doble -espaci0, e serán rn
rnitidos a Sotelo Blanc'o Edi
cións , Apartado Correos nº 559 
-Santiago de Compostela, antes 
do día 15 de setembro de 1988. 

4ª Cos orixinais , que irán pre
cedidos polo título e o lema es
collidos polo autor, acompañará-

- se un sobre pechado no que fi- · 
- gure por fóra o lema e que con-

teña unha fic{la cos dados .de 
identidade acreditativos e o en
derezo completo do autor , así 
como o título da obra. 

5ª O Xurado estará composto 
por : 

Basilio Losada Castro, escritor 
e crítico literario: 

Xesús Gonzále~ Górnez .. escri-
tor e crítico literario. · 

Manuel Forcadela Gómez, ga
ñador d6 Premio Leliadoura na 
púa primeira convocatoria. 

· Césáreo Sánchez Iglesias, re
prensentando a Asociación de 
Escritores en Lingua Ga:lega. 

· Xosé M. Salgado, represen
.tanda o Instituto da Lingua Ga· 
lega. 

ActÚará como secretario: con' 
voz e sen voto, Olegario Sotelo 
Blanco. - · 

6ª O fallo do Xurado, que será 
inapelable, daráse ·a coñecer o 
día 15 de octubre de 1988. O ve
redictc:i' comunicaráselle directa
mente ao galardonado e espalla
ráse a través dos medios de co
municación. 

7ª A cuantía única con que se 
dota.o prémiQ.é de 250.000·pts. 
para a obra gañadora, en con
cepto de adianto dos direitos de 
autor. Sotelo Blanco Edicións; 
que se reseFVa OS direftos de 
edición sobre a obra premiada 
eñ tódalas- linguas do Estado es
pañol, coa posibilidade de ceder 
tales direitos a terceiros, po¿¡erá 
publicar esta sen limitación do 
número de exemplares nin de 
edicións. Os 4 .000 primeiros 
exemplares estarán libres do 
pago de direitos de autor. a ga
lardonado ca premio, que expre
samente se compromete a re
nunciar a calquera pretensión 
sobre os devanditos direitos, re-

. cibirá gratl:.1.itamente 50 exem
plares do séu libro impreso na 
primeira . edición e 25 nas sé
guintes. Asimesmo, Sotelo Blan
co Edicións se reserva. durante 
un prazo de seis í:neses a partir 
do fallo do Xuiado, a opción a 
publicar é:aiquera das obras pre
sentadas ao premio, suscribindo 
a tal efecto cos autores os co
rrespondE¡ntes contratos de . edi
ción. 
· Sª O premio poderá ser decla

rado deserto se, a xuicio do Xu
rado, nengún dos orixinais pre
sentados ten valor e .calidade da
bondo. 

9" A participación neste pre
mio supón a plena aceptación 
por parte dos autores . concur

-·santes das presentes Bases. 

• II Prémio de 
Teatro A 
Bibllotepa do 
A rlequín 

Sotelo ·Blanco Edició~. afincan-· 
do .no seu propósito de contrí
buir á normalización editorial de 

-Galicia, quere S]JIDarse ao estar
zo por popularizar os xéneros 

· .máis desasistidos e ·de menor 
producción nas Letras Galegas. 
e así convoca o II Prémio de 
Teatro A BIBLIOTECA DO AR
LEQUÍN para pezas orixinais en 
lingua galega, a fin de incentivar 
·a creatividade dos escritores e · 
dramaturgos a pro! du.nha Dra
matica galega. o primeiro, dota: 
do con 250.000 ptas., se rexiráa 
palas seguintes Bases : 

1 ª Poderá con correr ao premio 
calquera persoa sen dis~inción· 
de idade ou nacionalidade. 

2ª As pezas presentadas terán 
de ser orix:inais, inéditas, non 
estrenadas nin en parte, e escri
tas en idioma galega,' sen pres
cripción de tema nin de eicten
sión· nin de carácter. Sotelo 
Blanco· Edícións resérvase o di
r~ito de recorrer xudicialmente . 
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contra qúen incumpla estes re
quisitos . O Xurado valorará tan-

. to os méritos literarios . dos tex
tos pre~entados canto as súas · 
virtualidades corno propostas 
dramatúrxicas destinadas á rea- . 
lizaeión escénica . 

. 3ª Os orixinais presentaránse 
por cuadrÍplicafio, en· follas ta
maño fólio ou DIN A4 mecano- · 

. grafiadas a doble espacio; e se
rán remitidos a Sotelo Blanco 
Edicións; Apartado Corre.os nº 
559 - · Santiago de Compostela, 
antes do día 15 de setembro de 
19!:!8. . 

4ª C9s orixinais, que irán pre
. cedidos polo título e o lema es
collidos polo autor, acompañará
se· un sobre J)echado no que fi
gure por fóra o. lema e que con
teña unha ficha cos dados de 
identidade· acreditativos e o en
derezo . completo do auto~ . así 
como o título da obra. 

5ª O Xµrado estará composto 
por: 

Dorotea Bárceha, actriz. 
Xenaro Mariñasa del Valle, 

dramaturgo. ,. · 
Luisa Martínez, acttjz . 
Agustín Vega, actor e director 

teatral. 
Xulio López Valcar'ceJ, repre

. sentarido a Asociación de Escri
tores en Lingua Galega. Actuará 
como secretario., con voz e . sen 
voto, Francisco Pillado Mayor. 

6ª O fallo do Xurado, que será 
inapeláble, daráse a coñecer o 
día 15 de Óctubro de 1988. O ve
redicto comunicaráselle directa
mente ao galardonado e espalla
ráse através dos medios de co
municación. 

. 7ª A cuantia única con que se 
dota o premio é de 250 .000 ptas. 
para a obra gañadora, en con
cepto de adiant9 dos direitos de 
autor. Sotefo ·Blanco Edicións, 
que se reserva os ·direitos de 
edicíón sobre a obra premiada 
en tódalas linguas do Estado Es
pañol, coa posibilidade de ceder 
tales direitos a terceiros, poderá 
publicar esta sen limitación do 

_número de exemplares nin de 
edicións Os 5.000 primeiros 
exemplares estarán libres do 
pago de direitos de autor. O ga
lardonado co premio, que expre
sarriente se compromete a re
nunciar a calquera pretensión 
sobre os devanditos dereitos , re-

-· · cibira gratuitamente 50 exem
plares do seu -libro impreso na 
primeira edición e 25 nas se
guintes. Asimesmo, Sotelo Blan
co Edicións se reserva, durante 
lin prazo de seis meses a partir 
do fallo do Xurado, a opción a 
publicar calquera. das obras pre
sentadas ao premio, suscribindo 
a tal efecto cos a tares os co- · 
rrespondentes contratos ¿e edi
ción. 

8ª O premio poderá ser decla-
. rado deserto, a xui.cio do Xura
do, nengún dos orixinais presen
tados ten valor e calidade da-
bondo. · 

9ª A participación neste pre
mio supón a plena aceptación . . 
por parte dos gu tores concur
santes d?s presentas Bases . 

tAlfejUIBlii•fitelll1f•*•11MelMleW41lMiel1l•Jit·------
oUE O ·CONSIGAMOS. DEPENDE DE · Tí 

Se que~es g~e a· l~it~ contra 
a marxinac1on do 1d1pma e a 
sua defensa cobre unha nova 
dimensi_ón, danos o teu apoi6 
económico 

Remitir, unha vez ·cuberto, a: . 

MESA POLA NORMALIZACLÓN 
LINGÜÍSTICA 

APARTADO DE CORREOS 247 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

·~ .... 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

APELI DOS •............................................ : ..................•.............. :. 
NOME ··························-· ·········-··-······--························-············-· 
ENDEREZO (Rua/Praza) ' .~ .................. · ...................... : ....... '. .... .. 
LOCALI DADE ......... ·-··-·-·: ........................................................ . 
DTO. POSTAL.;-. ............... : ........ TFNO.: .................................• : 
PROFESIÓN ................ : ........... ; ....... : .. ~ ............................ : ......... . 

. CENTRO DE TRABALLO ............................ ., ....................... , .. . 

DOMICILIACIÓN BANCÁRIA 

.... ~ ····· · -· ·· ······· .. c:i; .. -.. -··-· ····.·de ... ............................... do ................. . 
Caixa/Banco!ll .................. \ ....................................... : .............. . 
:Sucursal .··-:-... , .. _·_ .. _. : ............................................... ~ ................... . 
Coflta Corrente/Libreta de Aforro11l ••..•.•.. ~ .......................... . 
.Titular -·····--············, ... _ .............................................................. . 

'. 

Meus señorés: 

$olicito .. de vostedes que, até novo aviso, fogan efecti· 
.. va á ~onta cte. número 10.297-4 ·da Mesa polo Normali· 
zación Lingüística (Ofic. principal da Caixa de Galicia) 
en Santiago, con cargo áa miña canta corrente/libreta 
de aforres !ll, os recibos que no meu nome lles .apresente 
Merc~des Espiño Amil, polo cantidade de l_QQO pesetas 
Of'IUOIS. 

Saúda·os atte.: Sinatura do Titular 

(1) T áche-se o que nc:>n proceda 

• 
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· I DEAs - RES EN RAIA 

A TELECONTRA 
CONSTANTINO CABA~AS 

O locutor talaba en off. · 
Asinaron. lntercambiárorilles, 

· logo, Ós papeis para se rep~tir o ri
tual. Nas mans dos subalternos, coa sole
nidade dos escribas antigos, os secantes 
zugaron entón sobre as firmas os restos 
de tinta. Reagan e Gorvachov déronse por 
fin a man e encararon os sorrisos habi
tuais de cartón pedra. 

Seguia o locutor en off. éxito das neg·o-
. ciacións, .destrución da metad~ dos mí

seis de alcance médio e curto dos dous 
blocos, gran paso contra a escalada ató
mica, sensatez do Senado dos USA e do 
Presidium do Soviet, conquista para a 

_ paz ... 
O meu filio máis vello, o de sete anos, 

perguntoume se talaban da · Guerra das 
Galáxias. ' 

-Si, pero da outra.-
-;-Cal --outra, pai? 

,:· -Non a do cine; a de verdade. 
-Cal é a de verdade?·, aínda pergun

tou. 
Pasmóns coma sempre, falabamos sen · 

lle ~Jitar o olio ao televisor. Seica é hipnó
tic"o, coma o lume da lareira. Chega un de 
nós á casa e ,· click!, o primeiro que fai é 
pór en marcha a '·'xanela do munqo" esa. 

Xanela do mundo? Xa, xa ... 
Agora informabá u-n corresponsal.. O 

"lrangate" ai11d~ colea de cando en vez, e 
referiase a axudas indirectas á "contra" ni
caragüense, apesar da negptiva presu
postária desde os USA dos pais da Provi-
déncia. . 

Non tiven tempo de respostarlle ao filio, 
porque asomaron xa á pantalla moreas de 
mortos e mutilados laiantes da guerra 

~- Irán-Iraq. O nena foise correndo ·da habi
tación. 

-Non quero ver o telediário, dixo, non 
hai máis que mortos. Ponme un vídeo de 
Indiana Jones. 
· ' -Non. 

-Pois logo, engadíu, aquela parte na 
que loifan S~walker e Dart Vaader. · 
. Tiv~n que ser firme. "Quero ver as notí
cias, sabes?, asi que está é a hora dos 
pápás na televisión e tócame a min". 
: -¡Jo,. que rollo! Respostóu medio cho
rando e ouvin cómo lle zorregaba unha 
torta ao outro irmán máis novo, que tamJn 
botaba a chorar. 

-Perb que facedes?. berrei. É que non 
vos podedes · levar ben un momento? 
¡Veña, ti aquí e o outro no cuartq do lado! 

• Faltou ben pouco para que o máis vello 
aparecera cunha cinta atada á cabeza e 
soltando patadas ao ar, seica coma Kara
te Kid . .Volvíaos ter arredor de min. Ao pe
queno íanlle máis os "ganchos" de Astérix 
cando amolaba aos tribunos de César, e 
xa estaba disposto a se defender cos pu-
ños. ~ · -

A min mesmo, cando el .era pouco máis 
ca un bebé, sentado no meu· colo nun se-

BANDA DESEÑADA. 
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de·. etíopes, que atravesan uriha das mei
randes· sequías da História ... " Ollas, só 
ollas. O resto eran ventrullos hinchados 
coma pegos. E moscas, que os · meniños 
aqueles con cara de vellos nen sequera 
espantaban, impávidos ante as cámaras 
que os captaban, cando se lles pausaban 
nos pelexos· da cara. 

-De qué· talan, pai; son presos de Hi
tler?, terciou o meu filio. Logo talou un 
rosto ?Orrinte dunha moza guapa: os de 
Astano ían ter por fin recolocación, a infla
·ción mantíñase controlada como prevera 
·o ministro, destinábanse miles de millóns 
de pesetas para unha nova rede de estra-
das polo Mediterráneo e Andalucía ... 

Tiven que intervir de novo, porque ago
ra,..éra o ir!Tlán máis novo o_que se achega
ra tamén paseniño para darlle un sobera
no belisco ao outro. 

Terminei por porlles no vídeo "Asterix e 
Cleopatra" e a s~a liorta trocouse en coin
cidentes aplausos a Obelix, quen de con
tado comezou a facer santos dos croques 
con todos os románs que se lle poñian a 
xeito. 

Entón quíxenme- quitar o complexo de 
culpa e botei man dun libro de Martin Se
rrano. Lin ali: "A televisión, como institu
ción mediadora, cumpre unha función de 
enculturización semellante á que desem-
peña a lgrexa, ou a psicanálise, por exem-
plo". · _ 

Lembrei entón que· o outro día, no xor-
nal-:bíblia dos progres que se publica en 

~ Madrid, até cinco dos seus columnistas 
ü5 ·habituais renegaban da televisión e afir

maban que non a vían. en . ..Q 
(ij" 
ü 

rán de dom.rngo mentres viamos Linha do · 
Sétimo de Cabalería, ·sen mediar palabra, 
émulo instantáneo dun dereitazo do John· 
Wayne, escachou toda a forza que xa po
suia no primeiro olio que· me localizou, xi
rando antes a cintura coa facilidade dos 
bonecos de He-Man. 

Agora, no televisor, talaba outra vez o 
locutor en 'off. Víase ao comandante Orte
ga xe_sticulante pero silenciado, que ace
nabQ. coa man coma se nos acusara a to
dos. A voz quitáranlla, xa digo, trocada 
pala do loéutor que insistía na inesperada 
ruptura das negociacións coa "contra". 

o meu tillo máis vello perguntou desde 
o outro -lado da . pared~. -Paaáaiii ... Xa 

· rematóu o telediario? E que botan o lmpé
rio Contraataca?. Respostéille: "Non o 
que dis ti, neno; outro". E veu correndo a 
carón de min. 

-Cal. irhpéi:io, pai; que me dicias? 
· Daquela apareceron no televisor os es

queletes barrigu~::fos dos nenes de Etiopía. 
E .outra vez, en off, o locutor: "As autorid_a
des de Addis Abeba seguen opóndose á 
axuda alimentária de Ocidente, mentres a 
fame esnaquiza á maioría dos 33 millóns 

Agora está de moda entre os intelec
tuais dicer que non ven a televisión. Ainda 
que a un amigo meu extráñalle moito de 
onde obteñen logo con tal detalle, ainda 
que para criticalas, as peripécias da Anxe
la Channing, as referéncias dos viciosos e 
subliminais efectos de Corrupción en Mia
mi ou das maravillas inalcanzabeis con 
problemas light de Hotel. 

En todo caso, p_arece que seria máis 
sensato cambiar esas atitudes persoais 
frente a semellante enxendro. Ou aínda 
non está claro que o televisor forma xa 
parte das nasas vidas e famílias? Confe
sémolo ou non, todos lle concedemos o 
lugar máis privilexiado das ,nosas casas. 
Desprazou · á imaxe do santo na casa da 
beata, sustitui1.:1 ao lume do lar na do la-

-brego, relegou ao pater familias e suprimiu 
a conversa de sobremesa na do burgués; 
mesmo logrou ~raspasar os muros da 
casa de clausura e pasou a entreter moi
tas horas de vixília no pazo do monarca. 

Reivindiquemos, logo, unha postura 
máis altruista. Qué nos importa a nós que 
se salven os elexidcos de sempre.Reivin
diquemos, por de pronto, que nos apren
dan a coñecer ben atlevisión con atitude · 
activa desde a escola, e xa iremos. recon
vertindo pouco a pouco a sua poderosa 
pero inevitábel preséncia. O 
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Para o primeiro emigrante · po
der atravesar a Pedrafita, teri 
que pagar nun bon mangado 

de fielatos. Ou o que ven sendo o 
mesmo: antes de o primeiro emigran
te cobrar o primeiro salário do exílio; 
xa había . unha reserva de vivos, de 
burócratas de vantaxe ou de vampi
ros que tirarán beneficio da sua viaxe. 
Por fornecer un novo continente á 
história da Europa eterna, grandes fir
mas de consignatários galegos de na
vieiras do Báltico, do esteiro do Tá
mesis ou do Mediterráneo, facíanse 
ricos por várias xeneracións á costa 
do traslado de emigrantes á América. 
Comercio limpo como fariña triga, 
amparado polas leis, o espadón de 
Narváez, os bigodes de Cánovas, a 
bula da santa cruzada e a gota real. 
Oportunidade única para inversores e 
aferradores a compravenda destes 
billetes de clase turística para Améri
ca, para facer as américas sen se mo
ver de aqui. 

Nunca tal negócio se dera. O emi
grante pagaba cos seus aforras por 
chegar a América e regresaba á votta 
dos anos cos cartas na ·man para 
mercar unha casa. lsto no caso non 
seguro de poder voltar. De ser asi, 
ese recado do seu esforzo iria ás 
mans dos mesmos consignatários da 
viaxe, agora construtores feitos, inter
mediários financeiros ou prestamistas 
da supervivéncia. . 

E nesto, a Fundación Galicia-Euro
pa 
· Hai galegos que levan 27 anos no 
Ahur, no cinto industrial de Manches
ter, no Benelux: Nas línguas de cen
tro-Europa tenas por · mudos. Son 
emigrantes sen direitos políticos no 
país de residéncia e con cidadania 
sen acuse de recibo no seu próprio 
país. (Só Holanda recoñece o direito 
a voto e a representación dos emi-
grantes). É ben. certo que o Estado 
non ten canta desta situación nen fai 
por solucionala. A declaración de 
González Laxe en Bruselas de utüízar 
os centros galegas coma plataformas 
de /anzamento ao exterior é o que pa-
rece: unha proposta de utilizar aos 
emigrantes coma delegados comer-
ciais de\ empresps galegas paga~d~ 
intereses a alguns bancos que part1c1-
pan na oper~ción. 

Esta Fundación non se parece nen 
no nome ao gran negócio dos billet~ 
de barco ou de banco da América. E 
algo distinto. Os emigrantes están na 
Europa e a Administración só quer 
polo vi$tO facer de intermediário por 
convencelos de que se fagan ricos. 
Que isa si que é chollo, meu santo, e 
non estar de emigrante. O 

VoLvER Ao REGo 

S ting e Dire Straits cantan para 
Nelson Mandela. Robert de 
Niro e Jack Lemon asisten a 

festivais . ·de cine na Habana. Robert 
Redford en Moscu fai declaracións 
de apoio á perestroika. Christópher 
Reeve, protagonista de Superman, 
acude a Santiago de ·Chile· solidari_, 
zándose cos - artistas . de teatro 
ameazados polo réxime. . 

A série de actores, .cantantes ou 
grupos· que apo\an .motivos progre
sistas é cada dia maior. Os que afir- . 
maban que a política non é máis que 
simulación ven agora como os pro
fesionais da simulación voltan~¡~~ 
·causas políticas. ~ 
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