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OFICINAS PRIVADAS SUSTITUEN A _plRECIQN DE ASISTENCIA SANITARIA ·DA-XUNTA.

A PLANIFICACIÓN DA SANIDADE ENTREGADA ·
A ·INTERESES .PRIVADOS ·
>Pesde o Governo Aut .
están a .mellorar á ic
proposta de privatizacf' .;
asisténcia sanit ' :
Consellaria de Sanidade con~F·
ron intereses da medicina mere ,
a planifiGación· que 11e corres ··""}r
• ucionalmente . .Os impostas ·p~f· ..
asi por doble via a x~stió°' asisténcra sanitária máis
atrasada do .Estado.-

Lendoiro: F.
Vázquez pensa
que ten liña co ,
altísimo

Miséria para os
conductores e
p~rigo para os
autobuses

César Lendoiro, Portavoz do
Grupb Popular no Axun~amento
de A Coruña, vicepresidente da
Deputación Provincial, presidente do Liceo de Hockei e, recentemente, elexido tamén presidente do Deportivo de fútbol,
afirma nesta entrevista que o
seu grupo político non asistirá
a máis plenos urxentes que
"responda11 ao capricho do Alcalde
(Páx 10 e 11)

"Démonos canta ao ver ql!e
aproveitab<,i todos os momentos que podia para dormir. Xa
en Barcelona confesounos que
conducira de Roma a Sárria e
que ali non tivo máis ·de duas
horas para descansar, car.ido o
chamou a empresa para que
nos collera a nós para esta via~e a Barcelo.na"

Consello de Relaoións
.Laborais: .unha
lei-périgosa?.

Lúgo: medo a
quedar .sen·
· campus
universitário

O Parlaf!1ento Galega aprobou
a Leido Consello- de Relacións
laborais, coa oposición dos sindicatos nac.ionalistas INTG e
GXTG, que afirman que nasce
cunhás limitacións que a convirten, practicamente, en inservíbel, tanto pala falla de competéncias como pala su.a própria composición. Nestes dous
pontos centrouse precisamente
(Páx. 9) a oposición do BNG e PSG-EG.

Lugo vive momentos de incertidume á espera de que se decida dunha vez o futuro do seu
Campus Universitário, que reclaman sexa un "Campus Agrário". Mentres que o Reitorado di
que non hai profesores porqúe
non hai alumnos, e outros afir-·
man qua non hai alumnos porque non hai profesores até Decembro
- (Páx. 7) .
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Manifestación en Vigo pola mellora da sanidade pública o pasado Maio• .
-

...

A falla de camas no Hospital Xeral abriga, en ocasións, a ter aos pacientes nos paslllos.

.

Oficinas técnicas Qrivadas sastituen á Direción Xeral de Asisténcia Sanitária da Xunta

A planificación da sanidade
entregada a intereses privados
o

Desde Governo Autonómico están· a mellorar a clásica proposta
de privatización
da asistencia sanitária: a Conseliaria de Sanidade___...
contrata con intereses
.
·
da medici.na ·mercantil a planificación que lle. corresponde institucionalmente.
Os impostas pagan_asi por do~le via a xestión da asisténcia sanitária máis atrasada_do Estado._
G. LUCA DE TENA :. A. EYRÉ

sanitária en base ás opinións formuladas poi: Tecplanhosa.
Outro estudo sobre o . servicio
de Urxéncias no Sul de Pel')tevedra, realizado por esta mesma
empresa recomenda á Policlínica

A .direción xeral de
Asisténcia Sanitária da
Xunta renuncia á faculdade
de planificar a saúde pública
.e está a delegala
sistemáticamente en
empresas privadas. Unha
TECPLANHOSA NON
destas oficinas consultoras
SO PLANIFICA ENque-ten recibido xa catro
NOME DA
encargas de importáncia,
CONSELLARIA
QE
pagadas á conta dos
SANIDADE SENON QUE
presupostos, está ·
directamente relacionada co.- PROPÓN SOLUCIÓN$
.QUE FAVORECEN QS
negócio da rr:iedicina
=-=.;;;;;;;....;;....;......-=~::o-::~=:----"-· hospitalária privada_.
S EU S INTERESES
.
.

A empresa Técnica Comercial de
Planificación Hospitalaria, S.A.
(Tecplanhosa) , que xa recibira
no ano 84 ~ricarga de estudiar
a viabilidade do Hospital Provincial de Pontevedra, propiedade
da Deputación, convértese- por
vontade do actual conselleiro de
Sanidade -no verdadeiío centro
de direción e planificación da sanidade pública galega. Tecplanhosa contrae, polo procedimento
·de contratación directa o com- ·
premiso de Revisión e Adaptación do Mapa Sanitário, a Análise
e Valoración dos Servicios Radlolóxiéos para Atención Prirria- '
ria, A Hemodonación e bancos
. de Saa_gue na Comunidade Autónom_p, ou O Estudio Analítico
do Transporte Sanitário entre outros pedido~ ·recentes. O précio
destes servícios de planificación
contratados pala Consellería van·
de
9. 900.000
pesetas
até
6.160.00.

·Ainda que o Diario Oficial os adxectiva como estudos técnicos,
todos os elementos indican que
esta oficina está a se convertir
nunhá direción de planificación
dos servicios públicos da Sani. dade. De feíto, a Autonomía vai ·
desenvolvendo a sua asisténcia

lecer un novo mapa de urxéncias - privado perante a previsíbel perdo Sul de Pontevedra con duas
da de mercado que lle vai producabeceiras que se encargarían
cir a entrada en funcionamento
de senllas sub-zonas difderendo segundo hospital público do
ciadas. Estes dous centros de
Sul de Pontevedra a inaugurar
área serían a clínica Povisa e o
antes de dous anos. No estudo
Hospital Xeral. "Oeste xeito -exde Tecplanhosa considérase a
plica Pablo Padín- , evítase que
inevitábel perda de carácter dopoidan ir a un dos centros os caminante da clínica Povisa, tan
sos máis complicados e ao outro
lago no novo centro médico que
os máis doados. Entregando a
está a construir o lnsalud no Meicadanseu centro un sector, as
xueiro (situado no camiño de
suspicácias desaparecerían ".
aceso a Vigo desde Ourense),
O Conselleiro fai pública ~a entren en funcionamento as esbanza deste plan elaborado por pecialidades de Medicina NuTecplanhosa que non procura clear, Radiografía Axial Informatioutra ca.usa que protexer o inte- zada (Scanner, e o Acelerador Lirés particular do centro médico neal de Partículas.
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Planificar por delegación

Vigo, S.A. (Povisa) acelerar as
obras de ampliación ~ 200 camas de urxéncias que han ser
concertadas co lnsalud. O resporisábel de.sanidade, Pablo Padín anúncia o 7 de Abril que esta
solución de abrir un novo serví,cio de urxéncias (tamén proxectado. por Tecplanhosa) como
. parte do plan de ampliación do
hOSP.ital privado, será a solución
das crónicas deficiéncias das
primeiras, asisténcias na área Sul
de Pontevedra. Sobre o papel, o
· estudio de T_e_cplanhosa.P_lantexa
unha exten~1on de serv1c1~s que
cadra perfe1tamente aos 1ntereses do hospital privado: estabe-

UN ESCÁNDALO DE SANIDADE
Un dos avances históricos das soclyda·des dcidentais foi a criación de institucións sanitárias públicas capé\ces de
atender as necesidades reais da povoa:-:::.:-:J .:.,.,.,.,.: ción en matéria de saude. 0 que no Me0
:¡¡¡:¡¡¡_1 : ·¡:¡:¡ ·
é
:=;::=:::::::::::;:=::;::::=
devén no século XIX un direito da cida-

dos centra1istas desde a transición non
.é só hoxe un horizonte frustrado senón
que segue a alimentar desde o centro da
sua real1dade. un novo xénero de explotación que ten á demagóxia como mellor

g~:~~~17s ~o o~ai~a~~=d~n~~s¡i~~~~n~r ~~ª~0ba~;a d:~t~g~o~~t~i1fgn~.r~~~fnº;~a~
asunción do teito competencia! estatutá-
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Da antisocial anomalía do concerto
máis caro do .Estado, podemos aprender
que ~n sanidade com·a en calquér outro
ámbito, a in1ciatlva privada só atende o
que é rendábel e que ese crecimento
. que tanto aplaude a Consellaria de Sanidade acaba inexorabelmente considerando competéneia odiosa ·a inversión no
sistema público.

~~~i~~t~~~~~t{~i~'.~~~ .!~€t~:~ª!~D~~:t~~[~i~~

Ainda que a Consellaria de Sanidade
pretenda nos ·vender como'.soluc¡-ón a
entrega da Sanidade .a intereses privados, na_ realidad~- está a hipotecar por
moitos anos,... a~· lexítima reivindicación
·. dun sistema 'público de sa~de.
o
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conselleiro de Sanidade presta todo xénero de parabéns a estes concertos privados pero nada di do direito a contarmos cunha estructura pública de saúde
capaz e funcional. Se, como está demostrado a .oferta cria de{llanda en Sanidade, desde' a Gonsellaria de Pablo Padín están a facilitar o crecirnento dunha
estrutura privada qe saude que teña á
pública como complem_ento e non ao revés.
·
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Consellería, Caicoya , e á sua
Esta nova situación permitirá ao equipa manteñer) unha capaci- ..
lnsaludou ao Seryícío Galega de dade de decisión sobre o futuro
Saúde se antes se cumpren as sanitário do país probabelmente
, transfe.réncias, enviar apato.loxía Superior á que tiñan desde ;Cienque lle interese ao centro Povisa. · tro da administración AutonómiDenantes de se ver na obrrga de ca. En to.do caso, realizan agora
re-clasificar á baixa o seu con:-. por contratación directa a corre, certo, esta empresa mercantil re- ción dun traballo. do que· foron
servaríase co voto da Consellería autores. A diferencia é que a pri-.
de Sanidade a atención integral meira redación fora un acto de
dun sector da povoación urbana governo e a segund¡:i un estudo
e sub-urbana do Sul da Galiza o técnico polo procedimento de ·
que lle suporía conservar unha contratación directa. ·Nesta ubivia de captación e implantación cuidade discontínua, os homes
social, asi como o aceso directo . de Tecplanhosa participan das
á povoación. Antes que se con- críticas realizadas desde dentro
vertir nun centro subsidiário dos e fóra da Consellaría ao primeiro
dous hospitais públicos, Povisa · texto do Mapa que eles mesmos
prefire zonificar. Un mal menor redactaron. A simplificación (requé pode paliar a perda·de espe- ducíndoo de 7 a 4 níveis), a sucialidades e a rebaixa do précio peración do critério estritamente
máximo por. cama ·e día que ho- municipal, e a atención especialixendía recibe do estado.
zada sobre zonas sanitárias de
A firma Tecplé!nhosa está re- atención integrada e a precisión
xistada en Madrid (Rúa Andrés de áreas de saúde constitúen as
Mellado 29), e mantén unha ofici- modificación principáis do Mapa
na en Vigo ao pé do Policlínica considerado ainda como un doVigo (Povisa). As relacións entre cumento aberto. "Este instruPovisa e Tecplanhosa están con- mento planificador -asegura o
solidadas a partir de preséncias conselleiro de Sanidade-, qué
compartidas en ambas e duas pretende ser a base sobre a· que
estruturas de direción. De feíto, se vai sustentar a acción sanitáo proxecto de constituir a oficina ria , contribuirá decididamenté a
de consultas Tecplanhosa para a elevar o nível de saúde da nasa
planificación hospitalária, proce- poboacfón , obxectivo básico e
de de profisionais da medicina irrenunciábel de todo conselleiro
directamente relacionados con de Sanidade" ·
este centro médico privado que _ Ai!1da que na opinión de Pab~o
mantén o concerto coa Seguri- Padin ,o mapa reformado perm1dade Social máis alto de todo 0
tenos coñecer a realidade sanitáEstado.
ria cos seus recursos e caréncias, en sectores médicos consiDentro e f óra
dé rase que a comarcalización
da administración
proposta "é máis própria para reNa equipa de Tecplanhosa ínter- partir butano ou para instalar ofivén o ex-director xeral de Asís- cinas bancárias que para atender
téncia Sanitária Anxel Caicoya á saúde dos galegas". A reforma
Urzáiz que dirixira no ano 84 do Mapa non implica un at1mendesde a consellería de Sanidade to de traballo e dados e estadísdo governo Albor a elaboración ticas proceden da própria admido I Mapa Sanitario, aprobado nistración e case nunca de ela.por decreto autonómico 126/84 · boración própria. A vía para conde 27 de Xullo. Agora, fóra da seguir estes dados é directa.
Tecplanhosa require da Xunta o~
do lnsalud dados para elaborar
os traballos que lle contrata a
Consellaría. Asi pode resultar finalmente que o contribuinte pague duas veces por dirix1r, avaliar
DADOS DOS
e planificar, aspectos ·c1ave da saINFORMES E ESTUDOS nidad e do país. Para a recente
encarga da enquisa sobre o
PRIVADOS
transporte sanitário, a oficina
CONTRATADOS POLA
madrileña envía directamente o
XUNTA PROCEDEN
formulário de dados _a cumprir,
aos organismos da administraDAS PRÓPRIAS
1NSTITUCIÓ...;.;.;N-=-S;;:...___ _ ción Central e da Xunta no nome
de Tecplanhosa e da própria
PÚBLICAS DE SAUDE
consellaria de Sanidade.
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Mal menor
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O atraso é un gran negó~io
O grupo de capital que no ano
cións retómase o proxecto de
1973 funda a Policlínica Vigo,
construción na comarca de
S.A., con 225 camas e cerra
Vigo. En Xullo do 84 Tecplanlogo o concerto máis imparhosa fai un estudo de mercatante do Estado coa Segurido do hospital Povisa que entrega ao director xeral de
dade Social, inícia desde o intre da sua constitución unha
Asisténcia Sanitária. En Outuguerra de.influéncias para evibro dese mesmo ano oferecen
tar que arredor doHospital Xeo hospital, en venda ao Estaral se faga realidade un prodo. Fracasado o intento de ·
xecto de cidade sanitária
venda, o secretário 'do cónsecomo o que se impón na Collo de administración de Poviruña. No ano 1972; o ministro
sa, Antonio Viana Conde,.
· de Franbo, Licinio de la Fuenoponse na comisión de Urbate {hoxe presidente do Banco
nismo da. Xunta ao proxecto
Gallego), intervén . persoalde ampliación e ·reforma
mente porque nor se levase a
doHospital Xeral por consideefeito a xerarquización do
rar que elevaría iridesexabel- _
Hospital Xeral que tería mellomente a densidade nun entorrado ostensibelmente a asísno con problemas de tránsito
_téncia .na véspera da apertura
e de concentración. O pasado
de Povisa. No ano 78 ·as modia 19, o hospital privado
bilizacións contra as carénanúncia o remate aas obras
cias da .estrutura de Sanidade
de ampliación ate 625 camas
na comarcá)'.<J.~ Vigo deciden
ao tempo· que o conselleiro de.
o proxecto do segUhdo ·hospiS~nidad~ defende públicatal que por presións4 chª..gt>u a
mente a necesidade de zonifiestar adxudicado a O. Pórriño9"-' car a comarca . de Vigo para
Cando o PSOE gaña as eteJ' 1.,>entregar unha parte a Povisa-.
'
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A SANIDAD.E_
·DE LIBA.E.MERCADO ·
XESUS FERREIRO

Cando queremos an.alisar, como agora, a crecen- . Hospital Xeral, contru.ida cando a reforma do 70
hox!3 é' odia en . que segue sen funcionar, e a~
c1os que lle corresponden á Sanidad~ Pt;lblica, razons s9n várias pero o feíto obxectivo é que
non debemos deixar pasar por altó unha concei- este servício pasados uns anos foi concertado
ción fundamental,. e. que q1:1eremos deixar ben con POVISA e o que é significativo, o INSALUD
clara desde un primeiro momento: e é que non non .posue en toda _a provincia de Pontevedra,
aceitamos o aspecto mercantil ná Sariidade; é di- · esta especialidade. Outro dado, tampuco se ten
cer que se procuren fins lucrativos, empregando · Mediciña Nuclear en toda Pontevedra, a razón
a cobertura que ten que ser dada por uriha ade- segue a mesma tóxica anterior: para qué tela se ·
cuada Sanidade Pública que o estado ten que . a concertamos cos de sempre ... Pero non remata.
garantir.
aqui a dependéncia coa Mediciña.Privada, outro
Todos esperabamos que ca "cámbio" político dado chamativo é o relativo aos Scanner. Até
que supuxo a chegada do PSOE ao poder, pode- · 1988 en que comeza a funcionar ó instalado no
ríanse dar.as condicións precisas-para que·a Sa- -Hospital Xeral, a dependéncia continuou como
nidade Pública despegase da inércia á que se es- nos casos anteriores, e como é facil imaxinarse,
taba levando polos Govemos da UCD, ·e puxese o INSALUD contribueu á amortización dos dous ·
fin a esas decisións de ir privatizando servícios que posue o mesmo centro privado.
.
da Mediciña Pública, tales como a limpeza: o
Pero aqui non para a incidéncia do sector priMantenimento, qsi como as Cociñas; pero. esta vado, xa que nos anos 80 constituen un holding,
esperanza durou pouco, pois cunha política ab-· que p~etende ir= máis alá da prestación da asissolutamente social-demócrata, deséñanse· gran- tér:icia sanitária. Por unha parte criase un sector
des liñas no económico, que pretenden recortar dedicado ao Consulting dos c;;entros sanitáriuos,
o papel do sector público, e o que é máis grave, , que ten a sua maior incidéncia· cando a Deputaadóptanse decisións que ocasionan un meirande . ción Provincial de _Pontevedra lles encarga realideterioro. Despois de 35 borradores surxe unha zar unha auditoria ~o Hospital Provincial; entre
Lei Xe.ral da Sanidade que resulta absolutamente _as suas conclusións merece destacarse ·a rco"descafeinada" e que contén lagoas abando para mendación de cerrar camas, e esto pfantéxano
seguir a permitir a grande abordaxe do sector pri- . sen o menor rubor, nunha província como é a
nosa, que está á cabeza do subdesenrolo sanitá- .
vado sobre o público.
Lánzanse mensaxes d.esde o poder, no senso rio e como é lóxico, _que posue o menor nµmero
de que o Estado, nun tempo determinado, non de camas hospitalárié1s por habitante. Por conpoderá facer frente através dos seus orzamentos
traste, en Vigo existian· xa plans para duplicar as
ás necesidades sociais; asi surxe a liberación do~-· camas deste grande centro privado. Non hai moiFondos Pensións, que pretenden garantir "algo", to tempo a própria Xunta de Gal_icia, através da
que afinal da tua vida laboral, teria que aterecer . Consellaria de S~nidade encarga Auditorias soo Estado;· e no terreo sanitário, anúnciase o pago br~. a maioria dos Centros Públicos Galegas, e
de determinadas prestacións, o abono de todo o ma1s recentemente o Conselleiro Sr. Padin, para
custe farmacéutico, e o que é máis importante, dar respostá ao grave déficit asistenciual de .Vigo.,
quérese pór ao sector privado, nun mesmo nível defende a toda costa, a ampliación do concerto
competencia! co sector público.
.con POVISA, e a sectorización das urxéncias en
·A deixación cara a San.idade Pública, está su- dita cidade .... Por contra a Consellaria amóstrase
pondo un grave deterior-o, que fundamentalmente absolutamente incapaz 1de entregar o centro de
benetícia · aos sectores ·conser-Vadores, que a e~pe~ialidades ·da Doblada en Vigo, o que está
toda costa pretenden "liberalizar" o sistema, ter- ocasionando graves problemas de planificación
minoloxia empregada por eles, para quen .se iní- da asisténcia especializada, con repercusións
cia a época dos grandes negócios a costa de to- concretas, como masificación de consultas, bledos.
queo de obras no Ambutatório de ·Coia e saturaBaixsindo a aspecto.$ concretos e analisando a ción do Área de Consultas Externas -do Hospital
realidade do Sur de Pontev~dra, observamos . · Xeral.
·
·
como nun periodo que vai desde os 15 aos 20
-'POVISA IMPIDEU
anos, déronse circunstáncias que hipotecaron
desenroto do Sector Público Sanitário.
.__Q~SPEGUE DO ~ECTOR
A primeira e absurda decisión foi a ·fins dos
PUBRICO. SANITARIO NA.
anos sesenta, cando se decide ampliar o Hospital
Xeral de Vigo (antigo Almirante Vierna) e non
COMARCA DE VIGO'
construir un novo Ho$pital; esta decisión foi, pola
sua falta de visión e sobretodo de descoñecer a
, Serva todo o exposto para se facer unha idea
_realidade dunha zona -tan povo'ada, o · condicio- do acontecido 'durante estos arios. É facil tirar
nante para o grande desenroló doutras iniciati- conclusións, pero os que defeñdemos o Sector
vas. ,
Sanitário Público, somos moi escépticos en canAsi, a comezos dos anos 70, a confluéncia de to.ª que as causas podan mud.ar; pensamos que
· intereses de diversos r:nédicos de Vigo, supón a existen numerosos intereses e condicionantes
. criación ~un grande centro sanitário privado, que como para que poda dar un cámbio no sentido
todos conepemos como POVISA e que, ao noso de que ~sta dependéncia cara o sector privado
p~recer, foi e é o elemento condicionant~ que imi?Oda variar. Só nos queda lembrar e sobretodo
p1deu o despegue do sectyor público sanitário na a_
os responsábeis'Políticos e sanitários, que o ·sonosa zona.
· porte económico de toda a asisténcia sanitária,
Este. grande centro soubo ir, no. que respeita á se realiza con fundos públ_icos, e que é deber de
sua oferta de servicios, por diante do sector pú- todos garantir·o direito á saude, dai que querra-.
blico, e como é lóxico, soupo aproveitarse dun- mos lanzar.esta mensaxe para romper esta sumi..:
has -Cpréncias ·q ue só poden imputarse a0s res- _ sión e que o Sector Público se poténcie e acade
ponsábeis políticos, tanto da nosa cidade, como' unha correcta planificación, cara o fin que todos
do estado.
quer~mos.
o
Fagamos unha valoración de feítos r::eais, Xesus Ferreiro- é membro da Dirección do Sindicato Galega da
exemplos sobran. A Unidade de Queimados -. cto
Sanidade (SGS)
.

t~ presión da iniciativa privada para ocupar espá-
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ASAMBLEA XENERAL DA PRIMEIRA GAIXA DE AFORROS DE GAUCIA
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UN GRUPO.
FINANCEIRO
EN CONTINUA
EVOLUCION

RESUME DOS RESULTADOS 1987 PRESENTADOS NA ASAMBLEA XENERAL ORDINARIA
CELEBRADA ODIA 17 DE XUÑO
"Durante os seus dez anos de actividade, Caixa Galicia coffespondeu á confianza que o pobo
galega depositou ne/a, aportando a sua contribución á solución dos problemas dun país que demanda (espostas rápidas e eficaces". ·
José Luis Amor Femández
Presidente

PRIMEIRA CAIXA GALEGA ·
RECURSOS ALLEOS
Os Recursos Al leos da 'entidade acadaron os
390.403 Mili. de Pta. cun aumento no ano de 43.850
Mili. o que representa un 12,68% de crecimento, porcentaxe qúe é superior á media do resto das.Caixas Galegas. ·
INVERSIÓN CREDITICIA
. A Inversión Crediticia é o p'rincipal refrexo da ·contri"
bución da entidade ao desenrolo da Galiza e este ano
· 1987 o saldo acadou os 217.342 Mili. de Pta. cun crecimento de 35.521 Mili. de Pta., o que representa un incremento do 19.5%. Nos últimos catro anos a carteira .
practicamente se dobrou.
Só neste ·ano 1987, concedéronse 67.650 préstamos ou créditos por un importe global de 117.876 Mili.
de Pta., coa segliinte distribución sectorial:

RECURSOS PROPIOS
Despois da distribución de Beneficios, os Recursos
propios situaranse en 22.518 Millóns de Pta., o que re. presenta un incremento do 30.8% arespeito do ano anterior.
Nos últimos catro anos os Recursos Própios da Entidade aumentaron máis do doble.

A ENTIDADE DE MEIRANDE
IMPLANTACIÓN EN TODA A GALICIA
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A condición de entidade sen ánimo de lucro de Caixa
Galicia permete destinar parte dos seus beneficios, através da Obra Social, ao benestar da comunidade galega
a meio da atención de aspectos da sua demanda social
non abando atendidos por outros organismos e que
contribuen á mellara da sua calidade de vida. Só no ano
1987 destináronse a Obras Sociais máis de 500 Mili. de
Pta.
Os principios básicos que orientaron toda a acción
da Obra Social sqn:

12%
.31%

6.964

1 CONSORCIO GENERAL FINANCIERO

ACTIVIDADE SOCIAL DE
CAIXA GALICIA

.Importe o/o del

BENEFICIO NETO.
A evolución do Beneficio Neto ao longo dos últimos
anos foi espectacular acadando os 6.964 Mill.óns de Pesetas no exercicie do 1987, que supoñen un crecimento
arespeito do beneficio do ano anterior do 41 %moi superior á media das demais Caixas Gafegas.
O reparto previsto destos 6.964. Millóns de benefício
é de 4.715 M. a Reservas, 660 M. 2 Obra Social e 1.589
M. para Previsión de lr:ipostos.

Ante o irreversible proceso da desintermediación financeira e o reto que a constante innovación financeira
supón, Caixa Galicia ten constituido, no 1987, o GRUPO
CAJXA GALJCIA que permitirá aterecer aos clientes servicios financeiros e para-financeiros complementarios á
actividade tradicional dunha Caixa de Aforras.

NUMERO DE OFICINAS
A finais do 1987 Caixa Galicia tiña abertas 321 Oficinas; das que 316 estaban na comunidade galega, su~
rando con esta cifra a calquer outra entidade financeira,
Banco ou Caixa, pre~ente na Galicia.

~(Mill.)_~ .

• Sector Primario
6.118 · 13.910
• Sector Industria·
2.264 36.333
• Sector Servicios ; ·. . . 7.015 31.401
, -Famiiias ..... . .. 52.253 36.332

GRUPO CAIXA GALICIA

. CONSTANTE-INNOVACIÓN
TECNOLOX.ICA
CAIXEIROS E TPVS
O Caixeiro DIANOITE tivo grande aceitación entre os~
nasos clientes desde o seu lanzamento no 1983, até
acadar en Decemb'ro/87 unha rede de 90 Caixeiros.
·. Os Terminais en Pqnto de Venda (TPV) tamén experimentaron un forte desenrolo estando disponíbeis na
mesma data en 396 comercios de toda a Galicia.

• A inversión en Obra Social encamiñouse a aqueles
sectores sociais de meirandes necesidades de axuda
como .son a sanidade e a terceira idade, ou aqueles
sectores con máis posibilidades de futuro como son
o ensino, a infancia, a mocidade,etc ...
• A obra Social pretendeu chegar a todos os pontos da
Comunidade Galega.· Só no ano 1987 a nosa Obra
Social desenrolou actividades en máis de 170 municipios de toda a Gálicia.
• Participar naqueles centros ou actividades en que se
poideron beneficiar un meirande númaro de persoas
e con preferencia para os grupos sociais menos dotados economicamente.

TARXETAS CAIXA GAUCIA
A fins deste exercício os titulares da Tarxeta de Débito eran 204.184, rexistándose un forte aumento nos.últi- .
mas tempos nbs que se entregaron unhas 50.000 tarxe- ·
tas cada ano. · ·
.
Caixa Galicia lanzou en-·Decenibro do 1986 a sua
propia tarxeta de Crédito que ao finalizar 1987 tiña xa
36.994 usuarios-que dispuñan dun volume de.crédito de
5.799 Millóns de Pesetas.
-

;,Caixa Galicia ~stá equipada e capacitada para competir no mercado nas condición~ que vai requerir ohorizonte do 92 que xa se divisa no noso ftntor~o".
José Luis Méndez López
Director Xeneral
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O PSOE contra Romay {páx. 6)
Nova organización da
mocidade nacionalista (páx. 6)
Os comuneir<?S de Lérez {p~. 8)
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L.efebvre
ou o cisma{páx.
{páx.9)
ACataluña
post-eieitoral_
H)

_.
Sables e 23-F (páx. 12)
· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_lu_efi_'e_ld_s_,a_Estr_a_d_a_~i_car_ag_uana_(páx_'_·1_3)

QALIZA .POLTTICA

Parlamento: Aprobada a criación do ConseUo Galega de Relacións Laboras.

Unha lei de relacións · perigo~as? ·
O Parlamento Galego
aprobou a Lei do Consello
de Relacións laborais, coa
oposición dos sindicatos
nacionalistas INTG e
CXTG, que afirman que ·
n'asce cunhas limitacións
que a convirten,
practicamente, en
inservíbel, tanto pola falla
de competéncias como
pola sua propria
composición. Nestes dous
pontos centrouse
precisamente a oposición
parlamentária do BNG e
do PSG-EG: f:)etición de
que o Consel.lo fose
tripartito (sindicatos,
patronal e Administración),
e oposición á constitución
dunha comisión
permanente coa preséncia
exclusiva de UGT e
CC.00., primando así na
praática aos sindicatos
estatais en apoio
institucional.
Chegara o verán a Compostela
e os turistas pretendian meter o
fuciño en Fonseca para "ver,
solo ver", pero non podían porque "é o parlamento e están
discutindo". "Discutir, qué discutir?", perguntábase unha parella de loiros, sen entender
moito a negativa dos policías.
Seguramente se os deixasen
entrar entenderían plenamente
que na discusión habia dous
bandos: uns que se apuñan á
lei, e outros que a defendian.
Darianse tamén conta ao comenzo que a filosofia duns e
dos outros era totalmente distinta: os nacionalistas intentaban que non fora un órgao meramente consultivo, senón que
tivese poder decisório e servise
para impulsar o Marco Galega
de Relacións Laborais, ao tempo que pedían fose tripartita, é
dicer, que estivese presente a
Administración xuntamente cos
sindicatos e patronal.
Que non fose un organo consultivo, porque deste xeito a
administración poderá actuar
despóticamente, e que estivese
presente
a
Administración
como árbitro, recoñecendo o
carácter enfrentado dos sindi-

•
Numerosos comunica;..
dos de solidaridélde- con
M_
i guel Campuzano, detido

Xosé Felix Blanco_
, membro
pala sua presunta ·relación ca
da _ExectJtiva da UGT e ponenÉxército Guerrilheiro, están sente, _ negou taxaHvamente que
da firmadas _por diversas sec.:.
existise intención algunha de
cións sindicais. Nelas denúnciamarxinación, o que foi cantes- ·
se a intoxicación de pretender
tado por Martínez Randulfe afir..:
presentar ao sindicalista como
mando "non hai intención, seterrorista, ao tempo que se reconón plena decisión, a realidade
ñoce .a sua laboura sindical, e a
é clara".
sua dedicación plena a este traAfinal; seguramente, os peballo, reclamando asimesmo a
lengrins-turistas sairian coa
-st.ia libertade.
·
sensación de que verdadeirai
Entre as diversas notas están
j
¡
mente ali existían dous bandos
as de Sidegasa, Cios, Meteco,
absolutamente
enfrentados,
Sección Sindical de Alúmina-Aluque X. M. Beiras definiria deste
minio, comisión negociadora da
'
'
xeito: un que ve as causas atralimpeza de A Coruña na que es- ·
vés dun prisma da defensa dos
tán UGT,CC.00 e INTG, Agrupaasuntos \ vitais galegas e outro
ción de Mariscadores de A Corui
que
actua · miméticamente,
·ña, Secretariado Zona Traballacomo embaixadores, que están
dores do Mar de A Coruña etc. o
~
.
I
,, .
a conducir a supéditación política desta sociedade aos centros de decisión extra:nxeiros,
denunciado que cada vez esta•
Manoel Álvarez Ferban votando a máis sectores á
nandez,
"Trives", detido pola
X. M. Beiras, dep~do do BNG
marxinación e á constestacién
sua presunta relación co Exército
fóra das institución~>. ao tempo
pos maioritários non existen
Guerrilheiro, foi posta en libertacatos e a patronal.
que lles ad.vertía aos intereses ·
grandes diferéncias de fondo.
O parlamentário do BNG-perde despois de abonar unha fianempresariais galegas, que esta
A contradición no discurso
za de 250 mil pesetas, polo Xulguntábase como o Consello
leí ia significar maior conflitividestes grupos, que se limitaron
gado de Central de . lnstrución
pode ser consultivo e asesor se
dade ao estar supeditada a dia defenderse replicando que,
Numero 2. Ainda que Manoel ÁIsó ten dous membros antagóninámica g~lega aos pactos,
evidentemente m:¡ proxectos
·, varez tiña pedido permiso para
cos e non existe árbitro, ao
intereses·
compoñendas
e
son distintos, foi posta de mapoder apresentarse ás oposimesmo tempo que reclamaba
alleos.
n ifesto cando a oposición replicións, a sua posta en libertade
do ponente, X. Felix Blanco,
Seguramente os nórdicos
cou que, como o empate ia ser
parece obedecer máis a falta de
t;ue lle dixese se houbo algun
non
· entenderian como nesa ·
case
sempre
a
sete
votos,
seria
probas para impllcalo. 6 mesmo
acorde
sindicatos-patronal
discusión, dous partidos que se
o Pre-sidente do Consello, pospasaría con outros detidos que
onde o goberno non estivese
din nacionalistas, como o PNG
ta pola AdministraCión, quen o
poderian ser deixados tamén en
polo médio.
libertade baixo fianza nos próxiA explicación da negativa a desfixera, polo que a pretendí- .- e CG, se alineaban cos partidos
estatais. Nen sequer se Olives
mos dias.
o
aceitar o carácter tripartito do da neutralidade quedaba absoQuintas os tratase de· conven- ·
lutamente rota.
consello expúxoa X. M. Beiras
cer decíndolles que "non irnos
cando se referiu a que a negatiromper o governo todas as seva viña dada pola contradición Marxinar ás centrais
máns", ou causas polo estilo,
•
O Concello de A Coruentre un proletariado galega e nacionalistas
pois no parlélmento mantivéronña e "El Corte Inglés" preun capital de fóra ou o Estado, O o.utro gran pólo do debate
se calados.
sentáronse unidos para tratar de
poñendo exemplos como Asta-. estivo na marxinación das cenCoalición Galega, pola sua lexitimar diante do Tribunal Su..:
no, Alúmina-Aluminio, Sidega- trais nacionalistas,como denunbanda, fixo o paripé de intentar
premo para tratar de lexitimar a
sa, etc, polo que, dixo, sobar- ciaban o BNG e o PSG.-EG, ao
defender o proxecto gubernapermuta dos terreas de A Cube·daria os límites da capacidade ~tar presentes na executiva só
mental, con argumentos conla, entre axuritamento e emprepolítica da própria aulonomia, CC.00. e UGT, cando este é o
traditórios
totalmente para
sa.
por eso pretenden que sexa he- órgao con auténtico poder:
sair do paso.
A Audiéncia Territorial de A
xemonizado palas centrais es- confecionará a orde do dia (ainPero, decididamente, foi miCoruña fallou anulando o acorde
pañolas, "cada vez máis espa- da que foi aprobada unha
llar que non entrasen os turismunicipal da permuta en base á
ñolistas".
emenda do BNG, pola que as
tas; de facelo xa terian que
• valoración que d.a citada parcela
Pero nada desto foi tido en
demais centrais tamén poderán
contar ao relatar que un parlafixeron qs técnicos municipais.
canta polos grupos que apoian · incluir poñtos a discutir); elabom~ntário galega (X.Felix BlanNun informe pericial encargado a
ao Governo nen por unha Alianración do proxecto de normas,
co) situou ao teatro clásico gre· tres doutores arquitectos noza Popular que afirmaba que o
funcionamento . e regulamento
go; do que talara outro deputameados polo seu colexio oficial,
mesmo espírito desta lei, e
do Consello; elaborar estudos
do, · no "século pasado, ou ...
estableciase unhá valoración de
case a mesma forma, guiaba ao
sobre propostas das Comisi6ns
algo máis alá, tanto ten, no sé- ..
251 millóns de pesetas superior
de Traballo ("onde nos traballaanteproxecto presentado canculo
de Ouro".
a definida polo Concello.
do eles estaban en Raxoi.
riamos como 11egros", dixo X.
Verdadeiramente un non se
Apostillaban asi a falta de difeM. Beiras); elaborar o orzamenEst~ foi o ponto de discórdia
réncias sustanciais na poi ítica
to e calquer outro que o Pleno . pode estranar de que as leis
na
vista oral na que u advogaao
saian como salen, ·sen atender
ou o Presidente lle encomendo anterior gabinete e o de
do . centro comercial, Jntruducio
arazóns.
O
den, polo que o Pleno será só
González Laxe, ao tempo que
nos seus argumentos consideA.E.
remarcaban que entre os grulugar das votacións.
rando que pretendían lexitimar a
O
acción municipal.
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GALICIAIEXPRESS
Axencia de Viaxes

Riestra, 13
. Telf.: 85 88 75
Telex: B8100
PONTEVEDRA

POLONIA .............L ......................-....... 8 O/AS
72.000Pts.
' GRÁNDIES.CAPITAIS URSS .... : ......... : 12 O/AS
129.900 Pts.
CHECOSLOVAQUIA ..............~ ... :......... 8 O/AS
88.000Pts.
POLONIA-URSS .. ."............................... 15 O/AS
134.900 Pts . .
112.500 Pts.
POLONIA-CHECOSLOVAQUIA .......... 13 DIAS
PRAGA-URSS .............................. :...... 15 O/AS
134.900 Pts ..
HUNGRIA~CHECO.SLOVAQUIA .......... 11 O/AS
117. 500 Pts.
POLONIA-ROA-CHECOSLOVAQUIA .. 15 O/AS
138. 600 Pts.
BUDAPEST-YUGOESLAVIA ........... :... 11 DIAS
126.500 Pts.
TR.4NSIBEf11AtJO ............... : ................ 21 O/AS
178.900 Pts.
BUDAPEST-URSS ......................... _. ... : 15 O/AS
128.900 Pts.
TOUR DO CAUCASO ............. .,.......... 14 O/AS
144.500 Pts.

GALIZA POLITICA

:Intentan tamén·
cbns~uir outros apoios no Parlamento
'

1

•

•

O -p so·E-qu_
er desbancar
a Romay da Deputacjón
de.A Coruña ·
;.
O PSOE comezou no mes
de Febreiro unha operación
destinada· a desbancar a
Romay Beccaria como
Presidente da Deputación .
de A Coruña, para restarlle.
apoios a M. Fraga cara as
eleicións autonómicas.
Coalición Progresista
Galega e CDS están polo
médio.
.
.

Dr. -L·. M. CRUCES PRADO
A-nestésia;~eanimación e DÓr

Consultor DA UNIDADE DA;J)OR R.S.A. VIERNA
MEMBRO DA SOCIEDADE AMERICANA PARA O ESTUDO DA DOR

..

,
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• NEURÁLX!A DO HERPES
• DORES ÓSEOS
• LUMBÁLXIAS

DUARTE CORREA PIÑEIRO

O título deste artigo ven motivado polo
seqtor aoque se dirixe: aos xóvenes,
· servindo tamén de nome á nova
organización da mocidade que está a ·
artellarse na Galiza e da qt,Je o autor
forma parte.
··
·
Se tacemos unha ariálise histórica . de cal foi a
part.icipación dos ~óvenes na vida recente da Gal.iza observamos que houbo unha evoluc;:ión en
distintas fases desde os derradeiros anos do
momento actual; unhas veces a
franquismo
nosa participación estivo marcada polo protagonismo na primeira liña do que era o acontecer diário e outra deu-se un refluxo nun movimento
xuvenil que era cáseque exclusivamente estudantil e .cultural.
·
Nos derradeiros anos do réxime anterior e inícios· do actual sistema "democrático" a xente xoven participaba intensamente na vida política, social e cultural; tanto nos distintos partidos como
nas centrais sindicais estaban encadrados unha
grande cantidade de mqzos, e
mesmo tempo
existian multitude de agrupacións culturais animadas por esa mesma xente. Co paso do tempo
o sistema político consolida: se e iso provoca un
derrumbam_ento de moitas das expectativas que
se gardaban ao respeito dun rache rad.ical co pasado marcado pola dit(;!dura¡ todo isto trouxo por
consecuéncia o queime de moitos dos ..campa . .
ñeiros.e compañeiras e a desaparición ou no mellar dos casos o arnornamento de grande parte
das agrupacións que estaban na vangarda do
movimento xuvenil e cultural. Chegando-se asi a
un novo_período que se caracteriza por dous elementos ·fundamentais: ·
a) O pásotismo, a des-mobilización e o abandono de todo tipo de traballo de auto-organización e animación xu.venil. Etapa na que sobre-viven escasos grupos moi localizados, e en constante enfrentamento coa oos-confianza da granFUNDAMENTAL DO NOVO
de maioria da mocidade que imaxina intentos de
manipulación en calquera que tenta organizar
PROCESO
SON OS NOVOS
algo. ·
b) A política totalmente dirixista que realiza o MÉTODOS DE TRABALLO'
poder en todos os ámbitos da sua actuación e
especialmente no noso, dirixismo que ten por ob- formación que ven emarcada no conxunto do
xectivo principal controlar á xente). meio de algo que son os novos métodos de traballo que se
denominado por eles "cultura" e ."ócio" pero que están asumindo no seo do nacionalismo popular,
na realidade ven ser un potente somnífero coque traballar con alternativas concretas partinos receptores queden en simples expectadores do de situación~ concretas para achegar-se
imóbeis de produtos, actos e acontecimentos so- de xeito gradual e ordenado aos obxectivos fibre os cales non teñen, contro.I, intervención ou nais.
Este xeito de traballar que coidamos máis
opinión.
efectivo para introducir as ideas do nacionalismo
no conxunto da sociedade é-o ainda mais nun
E HOXE EN QUE ETAPA ESTAMOS
sector como o noso que se caracteriza por ser o
Pois a situación vai cambiando e o campo xuvenil máis dinámico e o menos proclive a identificar-se
non está tan ermo como se 'poderia pensar des- con estruturas ríxidas e propostas que estexan
pois de ver o que aconteceu nos pasados anos; alonxadas do seu entorno. Hoxe o traballo xuvepode-se observar unha recuperación lenta pero nil non o podemos encarar simplesmente introimportante, e os grupos que toman iniciativas ducindo doses de ideoloxia a meio de charlas,
empez;;¡n a medrar, deixando de ser os redutos , conferéncias, etc .. ., hai unha grnade des-ideoloque que.daban de etapas anteriores os que leven xización e moi poucos están dispostos a se orgao tacho.
_
nizar para facer traballo· de carácter estritamente
É neste panorama no que nasce na Ga.liza político; habemos de mergullar-nos naquilo que
unha nova organización xuvenil; unha organiza- interesa de verdade á mocidade galega, organición que define xa na sua denominación o seu zando concertos e festas, facendo revistas,
. obxectivo, que é o de xuntar forzas para traballar acampadas, encontros, etc. Se conseguimos cona construción de unha Galiza Nova.
nectar coa xente e interesá-la a meio da combiGaliza Nova (Organización da Mocidade Nacio-- nación de actos lúdicos e formativos, a adquisinalista) násce partindo · dunha realidade que é a ción dun n ível de conciéncia poi ítica virá sobre a
existéncia de moitos compañeiros e compañeiras marcha xa que ao observaren que nós tamén somos xóvenes e normais (cousa que moitos non
qu~ estabamos espa!lados traballando en distintos campos (ecoloxismo, feminismo, movimento creen debido ao despréstixiada que está hoxe a
estudan·ti,, criación artística, etc ... ) e con moitos · militáncia) irán-se comprometendo gradualmente
proxectos. Até agora non tiñamos contacto regu- co que é o proxecto político próprio deles que
lar: ·nen coordenación algunha e hoxe estamos ainda hoxe non o entendan asi.
Ao mesmo tempo non debemos esquecer t.o embarcados nun proxecto de futuro na Galiza
mediante o cal !oo~am9s artellar un grande moví- dos os organismos que criados polas autoridamento xuvenil baixo untias premisas claras· que des están aí, hai que participar nos Consellos da
p.ode.n ser asurnidas por calquera que teñen ideia Xuventude e noll'tro tipo de Jnstitucións que pode· facer traballo xuve.nil, traballo que levamos dar'! exi~t.ir pu~ándo para que sexan abertas e .paradiante coa afiada posta en contribuir con el á ticipativas e conseguindo que -nelas traballeR totarefa de contruir unha Gatiza Nova.
do.s os grupos xuven•s do seu ámbito en igualdade de cond1cións.
Abre-se un 'Proceso novo e revok.Jcionário de
Temos pota nación ac;tiante xente que se r'nove
unificación de todos baixo un programa comun.
e outra moita que está a agarcfar un empuxón
ProcesG> no que non dei~mremos de atapar difi:..
para empezar o cam~ño; Galiza Nova ten pouco
cutdades e no ao mesmo tempo tamén cometetempo ainda pero moitas boas. ideias e un imporremos erras, pero está claro que o esforzo paga
tante futuro; agora só queda que todos estes xóa· pena e sabemos que depende de nós e da
venes que son militantes potenciáis paser:i a sé-lo
nasa capacidade que se integren no movimento
de feíto, proseguindo xuntos o camiño aberto de
nacionalista dirixido pola frente patriótica Bloque
Nacionalista, Galega o meirande número posíbel · artellamentb dun movimento xuvenil dinámico e
. de xovene·s:
.
.
comprometido na tránsformación da sociedade
galega. ·
D .
E, ao m~u ver, o fundamental deste novo pro.
Geso .é a transformación que se produce no naso Quarte .Correa Piñeiro é'.,,;membr'o da Xestora nacional de
Galiza
-~
~~
xoíto de concebir o traballo. no eido xuvenil, tran-

ªº

En política os amor~s fanse, non·
nascen, nen server:i xiquera para
os xuntoíros as proximidades de
viciñanza ideolóxica ..Cando romperan as relacións de má manei- Romay Beccaria
ra CP<;3 e PSOE (non poñemos
Por estar, até está disposto a
as iniciais porque sexan menores entregarlle o trono provincial . a
de idade), despois de que Coali- CPG; todo con tal de sacarllo a
ción se entregara nos brazos de Romay, ainda que o público non
Alianza, levando .con ela o lote · entendese ,moi ben ese repentino
tan prezado da presidéncia, pa- afecto despois. da liorta' e maldirecía que era imposiple- un novo céncia pública ..
amorío, ainda que fose de comeAté lle oferecian acomodo na:
néncia ou abrigado pota soeda- praza· ao. CDS, que tamén sairia
áe, entre ambos. Máis se ternos beneficiado ao incluir no seu paren canta que se tiraron a testa tido a CPG. Outros herdeiros,
toda clase de cachivaches ,e se ~ sen terra e sen beneficio, máis
dedicaron, en público, sonoros que a. sua boa planta de parlainsultos.
mentários, Carlos Mella e Luis
Pero voltaron a parrafear ainda Cordeiro, entrarían tamén napaque no ánimo de cada un estive- rentela do CDS que, asi até pose xa contemplada a infidelidade día construir grupo parlamentario
e a posterior ruptura.
proprio.
Marfany Oanes, na case total
Este pacto permitiríalle ao
ban9arrota política, o que intenta PSOE desfacerse do caseiro a
é casar a sua formación con Ma- renta que é o PNG.
nuel Fraga. Intenta forzar unha
Pero as causas complicaror:ise
coalición de CPG eón AP, un porque CDS afirmou non estar
xuntoiro eleitoral e, lago, conver- polo labor, querendo mellar faterse, outravolta, en chave do mília pobre e ben ·-avenida, que
governo galego, capital' político rica enfollonada. Mélla e Cordeidabondo, para volver ser o que ro. quedaron fó.ra, en busca de
·era e negociar novas rumos para acougo e acomodo, o PSOE ena sua vida.
vexándolle a presidéncia a RoPero Fraga oponse a tal niari- may e, CPG, flirteando co PSOE,
daxe. Para el só son válidos os con AP (a sua queréncia), e inque están na "sua casa", non se tentando sacar partido dos seus
tia dos que podan vir de · fóra, arrumacos, ainda que poda que·,
traicións xa tivo abondo dos finalmente, intenten unha espéarrexuntados que .viviron á sua cie de "casa de soltaría" con-Mecosta.
. ita, Cordeiro; e outros -/igóns vidos a menos, todo baixo a tutela
O PSOE o que
de Victorino Nuñez. Aquí tamén
~xiste un problema. O de Ourenquet é separar
se está enrrollado e ven enrrollaTampouco PSOPE obra esta vez do ·con Manuel Fraga e nunca se
. por . amor. O que pretende con
metera nun matrimónio, ainda
este amorío e sacarlle a lote a que sexa tamén de comenéncia, ·
Romay ·seccaria, sab~dor de $en ó consentimento do querido.
que, con esta medida, ·perxudica ·' Xa ven, todo é cuestión de neenormemente ao capital político cesidade.
o
de M. Fraga.
A.E.

Especialista_en
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Lugo

Facer do ·campus un centro de bacharelato
•

r

,r

•

Lugo vive momentos de
incertidume á espera de que
se decida dunha vez o
futuro do seu Campus
Universitário, que reclaman
sexa un "Campus Agrário".
Mentres que o Reitorado di
que non hai profesores
porque non ha·i alumnos, e
outros afirman que non hai
alumnos porque non hai
profesores até Decembro e
que o Reitorado o que está
a intentaré correxer a sua
política apostando agora
por várias universidades na
Gal iza.
O Colectivo de Estudantes Superiores, en Lugo, fórrnano uns
3.500 alunas. Pero podian chegar a ser 5 ou 6 mil. Claro que
para iso tiña que haber respostas
claras, política universitária ampla sen "politiqueos localistas".
Os estudantes agardan e de
momento son quen levan a iniciativa. O pasado día 20 convocaban, en segunda xuntanza, a
quen quixer asistir para a constitución formal da Plataforma Social para a Defensa do Campus
de Lugo.
Antes diso, a meados do pasado Maio, por esta orde, CDS,
BNG, PSG-EG e até o "Departamento de Juventud" da UGT,
pronunciáranse a favor do Campus lucense. Pero os dias pasan
.e nas lnstitucións non se nota
rnovimento. Agás· do aviso, no
BOP, de que nas modificacións
introducidas pala Xunta de Governo da Universidade de Santiago -en sesión do 24 de Marzoao Convénio de Colaboración
entre a Consellería, Universidade, Deputación e Concello sobre
o Campus. Conforme ás disposicións urxentes sométese a información pública, nas oficinas municipais, por un mes, prazo que
corre de~de o pasado día 16.
Máis que reformas técnicas o
que se demanda é v.isiqn de futuro. "En Lugo ou se vai ao Campus Agrário total ou non vale
para ·nada. Este Campus non
significaría perxudicar a nengunha das outras cidades galegas".
lsto se nos dixo en fontes académicas, e tarnén, "hai doce titu.lacións universitárias e, dentro
delas, as respeitivas· especialidades que na Galiza non se dan.
Er:npezaripq_por Xornalisrno e rematando poFi¡~!;l Q,eñeiros de Carniños. Ou sexq .<l,lL~~ pgpen contentar a todas as capjtªis~gp.le
gas".
. O problema, de mor:nento, é
Lugo. En princípio, palas razóns.""

profesores. Con estas trazas, os : todo quer investigar tamén".
alunos, van estár sen clase. Os
que teñan médios irán directa- Falta de carios ou
mente a Santiago e os mais ... " de decisión política?
Mentras o Rectorado, xustifíca- As autoridades académicas, ale- _
se, "para qué irnos pór unha es- gando .falla de cartas, anda,n
pecialidade se non tiai alumnos - ofertando Coléxios Universitáou non atopamos profesores?" rios. "Qui tamos aquí e pomos
Cómo vai habelos facéndoo tan alá". Os de Lugo dín ."Non pagamal e tarde? Quizá, na Galiza, rnos, este ano, máis dé matrícula
dado que é novida_de o' de Agro- que dotación veu ·p~ua este
norn ía, non haxa ofertas dabon- cemtrp". Non todo.son especulado de profesorado. Entón, unha cións, hai indiscrecións reveladode duas, · ou callen a Benxaniín - ras: no pásado Sto. Tomás, celeCasal e lle ·din "vénte dar clas~, brado este ano en .Lugo, na reuofrecérnosche unha cátedra e nión mantida por estudantes con
tantos cartas" e Benxamín Casal autoridades, á Vice-reitera do
vai. Porque se lle dan un pasto Profesorado escapouselle que
interino non vai. Outro- tanto te- non erª verdade que non dispurían de facer con Técnicos inte- xeran de cartas. Estaban dispos·o resadas do Centro de Mabegon- · tos a "becar a todos no Hostal
dos Reis Católicos -e pór profe·~ do, por exemplo._Ou chaman a
a.. Córdoba de onde sae xente nova .sores aparte para eso". O Sr. Ricon gañas de traballar como é o vadulla -de Formación Académicaso dalguns totalmente integra- ca- diria da sua colega. "a veces,
dos en Lugo· e que están a axu- habla demasiado". Queríase que
qué fose, deuse a casualidade
Un .campus agrícola
dar a que Veterinária de Lugo os que estudan ·en Lugo se prede que aquí se montou unha EsAinda que enxeñeiros agrícolas e
teña moito prestíxio. Claro que, parasen e püxesen ao nivel dos
cala de Enxeñeria Agrícola. Hai
agrónomos son potenciáis "comcomo se . nos dixo, "ninguén vai · que estaban en Santiago e acatempo que existe. Logo veu Ve·petidores" cos veterinários en
o
vir para Lugo só a dar Clase. O bar, ali, cando eles.
terinária. Non se sabe moi ben
exercício e, .portanto, coa Faculprofesorado uriiversit(Írio, sobrepor qué, pero veu. Tamén AgróFRANCISCO
ARRIZADO/LUGO.
tade de Veterínária, non é iste o
nomos e son todas disciplinas
problema. Ainda que efeitivaagrárias. Parece léxico que exismente foron eles quen v~taron a
te o entramado para facer o
especialidade de produción ani- ·
Cámpus Agrário, todo o mundo
mal en superiÓres, que non se
téno claro, pero o problema é
vai pór ou é rnoi difícil que se
que haxa realmente compromipoña.
so.
Pero quedan moitas especialiO desexo é que se corni:_>ledades que se poden impartir: na
mente con inxeñeiros de rnorítes
Escala Superior Agronómica, · de
pero hai presións en Pontevedra
Técnica, van pór só unha espe.
.
para levalo pois alegan que tecialidade que é Fitotecnia. No
ñen ali o Centro de Investigación
presente hai· Hortotruticultura e
de Lourizán .
xardinerí~ (que aquí .é bastante
importante), lndústrias - agr~rias e
Mellor sería meter todo o afin
mecanización
agrária. Pero, desen Lugo, podería atraer Econotas catro, os únicos que poden
mía Agrária, Bioloxia, Química e
Edafoloxía aplicadas, mesmo · pasar ao 2° Ciclo son os de Harto-fruticultura e os de ExplotaSocioloxía. Ou esa 01,1tra especións Agropecuárias.
.
cialidade da que talan, TecnohReedición completa, .Po r vez 'primeira,
Para Agrónomos de Lugo, en
xía dos Alimentos, e o Instituto
tres
anos
destinaron
300
rnillóns.
fa·csimilar, do perió~ico
de lnvestigacións Agrárias, do
Nese
mesmo
tempo,
para
Teleque Cacharro Pardo fala sempre,
.. A Nosa Terra", rÍo período histórico
cornunicacións, de Vigo, sobre-·
pero [lOn se dá un paso para
pasóu os 800. Direito e lnforrnáti:dende O S8U primeil'O número no 1916 ate 1936
montalos. Serían moitas "especa, na Coruña, escomenzaoron
cialidades de" ... e sen lle quitar
con luxo de Catedráticos.- En
nada a outro sítio porque sería
Lugo
parece imposíbel que mancrialas de novo. Non sucede con
den un.
A Coruña e Ourense que, curioO Rectorado di que llon pon
samente, pretenden duplicar
profesores porque non hai alumCamp,us. Dúas "Medicinas", tres
nos. Estes venno doutra manei"Dereitos" .. . Multiplicar gastos e
ra. "Para cobrir as prazas do curdividir resultados.
so 88-89. saíu a convocatória no
En fontes académicas remaBOE do 14 de Xuño. Bótalle un
chábasen9s "Dentro do que é a
mes para presentar solicitudes;
agricultura tipo familiar e atlánti15 días para reclamacións. Lago
ca, Lugo podía ser esa universiproclarnaciónae aspirantes. Bódade. En todo o Norte de Portutase a causa no verán e, en Segal e Cornisa Cantábrica non
tembro, retorn_
a do proceso. Até
existe un Centro de Ensino Agrao mes de Novembro ou Decernrio agás de Lugo".
bro, con sorte, non vai haber

,_
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Qué modelo universitário?
Detrás de toda esta política
estaria unha volta atrás en
ideas expostas anteriormente
polo Reitorado. Antes apostaba por unha única Universidade descentralizada pero agqra estaríase · "favorecendo" a
criación de várias. Nese senso
a própia AP .estaría apostando
xa forte pota Universidade Sur
en Vigo. Noutro polo, qué non
estará manobrando Paco Vázqúez, xa que A Coruña non foi
capital de Galiza, para ter
unha Universidade? Neste
puzzle ideal teriarnos a tres
Universidades nun País con
menos de tres millóns de ha- .
bitantes. -Lugo estaría integrado en Santiago ou na Coru'ña?. Unha Universidade é ta-

rnén unha inversión económica. Pisos, comida, calzado,
roupa, hostelería, diversións,
rnateriais de clase ... aparte de
ser foco cultural e deportivo .
para ·unha cidade. Localismos
e oportunismos políticos do
momento aparte, está claro
que non vai haber "prémios
Nobel" para tres universida-.
des. Non pode haber catedráticos dando clases · en tres
. centros dif~rentes. Pode ser
que, como neutros campos,
se vaia á criación de Universidades estito americano. Nas
mans da Administradón estaría a respost~ práctica nun
senso oú noutro.
O
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'Fontán é nefasto, sobretodo para o rural'

o·S.U.P.

Benigno GonZález Casalderrey, viciño de Lérez
Na última das accións
reivindicativás levadas a
cabo pota Comunidade de
Montes en Man Comun de
Lérez-producíronse vários .
feridos ante a violéncia da
policía . .Benigno (3onzález
Casalderrey, Secretário da ·
Xunta da Comunidade, foi .
brutal e repetidámente
apaleado o que significou o
seu ingreso nun centro
hospitalário. !'Mentiron
cando dixero.n que
atacamos con cans e paus
á policla", manteñen os
·.
viciños, que ·tamén negan
que se agresise ao mando
das F.O.P.: "A nosa atitude#
foi en todo .momento
pacífica e somente
tentamos collernos das
mans cando nos· atacaron
- coma tolos".

- Os feítos producíronse ao negar
os viciños a ocupaéión do monte
viciñal das Pias, emarcada nunha
nova manobra de Rivas Fontán
para pasar por alto as reinvindicacións dos lerezanos.
Todo empezou hai anos cando
se poñen a barallar a construción
dunha depuradora de águas que
mellorara o sevício que actualmente padece Pontevedra. P.or
un erro de cálculo no que se
pensaba era un monte da viciña
parróquia de Xeve, que leona denominaba - Gato Morto, e que
para surpn~sa do Alcalde Rivas
pertencia ao com-un de Lérez:
Nun primeiro momento as relacións concello-Xunta de Montes
ian por bon camiño. "Buscamos
a mellar fórmula para eles, que
· era a da exproprjación, ante o

·.carácter social . e colectivo da
obra", recorda Benigno González; "incluso puderon tom~r posesión dos terreas sen acta pré.:.
via de ocupación. O précio que
puxemos foi .recoñecido polos
técnicos municipais como barato
e similar ao que obtivera o axuntamento na ·zona do antigo embalse do Pontillón de Castro".
As co.ntrapartidas que solicitaron en Lérez fo ron as .de dotar de
abastecimento de águas aos lugares da parróquia que ainda no
gozaban del. "Todo se arranxou
ben. Chegámos a un acordo e
firmámos os papeis. As obras da
depuradora comezaron a bon rit. mo pero, mentres tanto, o da
água, nada. Puxémonos en garda e vjmos que querían inaugurar
a obra sen cumprir os compromisos". Un fallo nos servícios do
concello, que non calcularon ben
. a entrada da liña de alta tensión
·no recinto da depuradora fixo
que visen a necesidade de ocupar máis terreo comunal para a
extensión do tendido. ..A iso negámonos desde un principió
mentres non houbera traída".

Tódos 9s empregados
municipais a ocupar o
monte.
Rivas intentou por todos os métodos posíbeis ocupar o monte,
pero os viciños ~stiveron firmes.
Nun arrebato de autoridade chegou a mandar ao monte todos os
servícios municipais. Xardiñeiros,
fontaneiros, bombeiros, electricistas e policía municipal non'
conseguiron desaloxar os comu..:
neiros. O alcalde móstrase días
máis tarde moi seguro e avisa
que. vai solicitar os anti-distúrbios. Parada llos facilita. O resultado xa é cdñecido. ANT estivo
con Benigno·G. Casalderrey cando viña de visitar nas suas casas
aos que ainda conservaban - as

valora
a·"eficácia"
policial
usada contra

os viciños
Desde os bombeiros aos xardineiros municipais ocuparon o monte. para desaloxar aos viciños.
·

sináis dos paus:
Pésie ás manipolacións e os
ataques qüe receberon nestes
últimos días, os viciños, reunidos
na maior asamblea .que se desenvolveu na parróquia -desde '
que se -montou a Asociación de
Viciños e a Xunta de Montes, facultaron aos seus directivos para
exercer accións civis e penais

contra os responsábeis da carga
policial. O dedo popular sinala ao
governador civil .:..."non queremos
nen ouvir talar del"-, o alcalde
Rivás Fontán -"o seu paso pala
alcaldía foi o máis nefasto que lle
pudo pasar a Pontevedra, e sobretodo a nós os do rural"- e o
xefe operativo das forzas da
arde.
o
A.UPONTEVEDRA

Antecendentes asociativos
En certos amt?ient~ semente se talaba de Lérez para lembrar
que fara o berce dos "!lloinantes", esa sorte de quinquis galegas
ou que era a pequena pátria de Venerando, famoso persoaxe
cheo de problemas coa lei debido á sua debilidade polo alleo.
Noutros ainda se lle recoñece e admira pala sua contribución ás
actividades asociativas de carácter agrário que chegarao a ter
un vigor extraordinário na 11 República, asi como a que igualmente fixo ao movimento obreiro pontevedrés.
Hoxe é unha parróquia que ven senda ponta de lanza dos movimentos viciñais na Galiza. Nela estase a desenvolver un conflito
social que recolle as· loitas que xa desde o século paséJdo mantén · en defensa do coi"nun. Unha loita antiga que hoxe conecta
positiva e surprendentemente con mobilizacións de carácter vangardista na defensa da calidade de vida. É pois unha loita de ·
calidade, con persisténcia nas suas reinvindicacións, que se
mostran contraditórias cos intereses e poderes do Estado, dos
grupos económicos especulativos e mesm_o dos partidos políticos tradicionais que se ven fóra de xogo ante a auto- organización dos viciños da parróquia.
o

Xosé Freire, secretário local
do Sindicato Unificado de Polocia en Pontevedra, quer que
alguén lle explique "por que o
uso de foguetes por parte dos
viciños, ao advertir a preséncia da policía. A táctica de avisar ao vicindário xa é vella".
O que é novo é o suposto
delito que hai que lle explicar
a Freire. Sen embargo o verdadeiramente vello é o uso da 11
forza por parte do governador
civil de turno. O actual, Jorge
Parada, empeza a collerlle
gasto. As loitas viciñais póñeno nervoso.
A recente senténcia do Supremo que ven de dar a razón
aos viciños de Lér~z. non souberon dixerila no governo civil
nen nos sectores económicos
que tentaron ocupar as Xunqueiras para facer nelas o negócio privado do século. Parada non duvidou en ir en auxilio de Rivas Fontán -como o
fai o PSOE no concello pontevedrés- e apoiar a tala de piñeiros, nun monte comunal,
que non contaba coa preceptiva autorización de corte por
parte de leona.
Despois da gravidade dos
feitos, o sindicalismo policial
fixo acto de preséncia a meio
dun comunicado no que xustificaba a actuación da unidade
policial que mallou nos y iciños
de Lérez.
Cunha linguaxe xustificativa
en .exceso e ben diferente á
de anteriores notas públicas
nas que incluso chegaron a
criticar atitudes dos seus xefes -casos de Redondela e A
Coruña-, o responsábel do
SUP declarou que estaban á
"marxe de calquer loita política" e que se "negaban a seren manipulados".
Pésie ao que se afirmou
nun primeiro momento, non
foron anti- distúrbios proceVigo, senón policias
dentes
da guarnición de Pontevedra
os que actuaron. Os v~clños
non atopan palabras para explicar a violéncia policial e sinalan tamén que alguns deles
- -poucos- non amasaron en- .
sañamento. Fontes contrastadas apontaron a cercania ao
SUP dos máis significativos
en cumprir as ardes que viñeran do governo civil, e que tiveron especial execuci(m por
parte do inspector que mandaba as forzas. ,
A capacidade de coordenaciór:i entre o SUP pontevedrés..
e Parada púxose de manifesto
pala rapidez coa que o dirixente policial saiu en defensa
do xefe das forzas de seguridade do estado, á vez que
·avaliaba a "eficácia" na desarticulación da concentración
viciñal. ·Freire .tamén sinalou
que "xa está ben de tantos redentores da Democrácia". A
que ..coñece, º~ ,,$ecretário do
SUP ha ser¿,,a. que faculta aos
policia~..a c oller a porra
re.v~s para que sexa máis efectiº nos danos.
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Alguns conductores re~lizan até dóus mff quilómetros ·se6 descansar

O 90 por cento dos·· acidentes de autobuses son debidos .
.>.

a fallos humanos
non s~ 9umplen os descansos: conta a antiguedade. Chegará un
Durante. as . vacacións hai que mo'menfo no que moita xente
leve vinte anos na mesma emdeixar o teléfono e estar preparapresa senda eventual".
do para sair. "Por que o faceO· sistema de pseudo-autónom_os? Porque senón aplícanche
a lei de que hai moitos esperan- - mos aplicase fundamentalmente
no transporte de mercancias, no·
do. Ou ameázante con poñerte
meadamente paqueteria, e taás oito horas, cobrando 40 mil
pesetas e sen cobrar horas a mén no de viaxeiros para serví'"
maiores. Como · pode un viver cios marxinais.
A empresa matriz faise cargo
•
con iso?"
1
dunha plantilla mínima, vende os
camións aos próprios traballadoDous mil quilómetros
,_ res e estes danse de alta como·
detrás dun volante; _
autónomo~. A empresa aforra asi
descansanqo cando _se
en s~uridade social ·e non existe
a xornada máxima, cando hai
moito traballo a empresa descárPor lei non se pode ,conducir
gao sobre os autónomos.
máis de catre h'Oras seguidas,
O autónomo está sempre en
sen un ha pausa de média ·hora. ·
E entre xornada e xornada hai .fución da casa matriz que ten a
que respeitar un descanso (TIÍni-' oficina e controla os· canais, contactos e rede de. comercializa- mo de -dez horas. Por iso nas exº cursións ou nas transportes de . ción. o autónomo ten que amortizar o camión ~auto-explotarse
~ mercancías perecedeiras son neao máximo. A empresa funciona
~ cesários dous conductores, prinen realidade como un interme~ cípio que case nunca se cumple.
diário. Por outra parte, este es· ~ Co seu reducido salário, o conquema condiciona desfavorabel~ ductor que vai a quilómetraxe,
mente calquer relación ou reivin- ~ admite o contrato por "x" horas,
·
diación laboral.
~ sen garantir a seguridade, sen
~ respeitar a lei, o que traeria conOs servicios subsldiárlos, pouco rendábels, adoitan a ser cedidos a traballadores autónomos
- sigo un aumento de plantillas. O
A impasíbel
uso obligatório de tacógrafo,
administración
Como en tanto's outíos empre- polo que a pólicia de trán'sito có"Démonos canta ao ver que aproveitaba todos os
O convénio 153 da OIT, ratificagos aqui tamén se produce a ñece as horas que o conductor
momentos que podia para dormir. Xa en Barcelona
do polo governo español en Feavarícia · e,mpresarial de reducir leva ·conducindo, acostuma a
confesounos que conducira de Roma a Sárria e que ali
sortearse
mediante
a
manipulabreiro de - 1986, define o límite
as planJillas ao máximo. "Cando
non tivo máis de duas horas par_a descansar, cando o
máximo de xornada e os conceihai pouco chollo ainda ben, sina- _ción dos discos ou co intercámtos que cabe incluir dentro da
chamou a empresa para que nos collera a nós para esta
la Benito Mosquera, delegado bio entre uns e outros conductoviaxe a Barcelona" Esta síntese do ocurrido a unha
sindical en Gasur, pero cando res. Ás veces, con experiéncia, - mesma. Este convénio sinala, no
seu apartado cuarto, que traballo
hai mbito, níesnio cando un se tamén se pode conectar o tacóprofesora, re.sponsábel dunha viaxe escálar, non é un
grafo
cando
xa
van
tres
h9ras
de
.
,
_
é
o tempo de condución máis os
deita sabe que poden chamalo
relato extraordinário. Xusto no remate nestes dias dos
-percorrido por exemplo. E o hatraballos auxiliares en relación ao
en
calquer
momento,
está
conticonvénios do transporte, as condicións de traballo de
nuamente ao servício da empre- bailador mesmo o que se presta veículo, aos pas.axeiros 0u á carchóferes e outros traballadores seguen a ·pór en grave
ga. Estabelécese que os tempos
a isto e o que paga ª!? multas en
sa"
'
perigo a vida de dúcias de persoas.
de preséncia, onde o traballador
A xornada supera sempre ·as caso ge ser "pillado". A resposta
No extremo aposto do "yupis- en Abril , "por iso hai periodos en 1O horas e moitas veces · chega -nestes casos- é abrigada: "Que , non realiza traballo efectivo, pero
mo" centos de traballadores vi- que -o convénio firmado queda ás 16. Un domingo no que teori- irnos facer co salário que temas - está a disposición da empresa,
deberán considerarse como temven en condicións cercanas á por baixo 'do salário mínimo que camente se descansa, ás 6 da e se nos ·pagan por quilometrapo efectivo na proporción na que
miséria, algo de por si grave, hoxe é de 44.040 pesetas" afir- tarde pódente chamar. para facer .xe?"
deterr:nine a autoridade laboral
,
Luis
Burgos,
secretário
de
ma
pero moito máis cando do seu
viaxe a unha discoteca, aonde Contratos temporais e
- · ou o convénio.
traballo depende a vida por transportes da CXTG.
terás q4e ií de: recollida ás 4 da falsos autónomos
O certo é .que a autoridade non
O salário non contempla plu- mañá. As 5.30 pódeche tocar a
exemplo dos sesenta pasaxeiros
deterniinou nada e que non hai
que viaxan nun autobu. Os dra- ses, a diferéncia doutros tipo de recollida de obreiros para unha No transporte, como en todo o
nengun convénio que consideramas, abando frecuentes nestes convén ios, "nen sequer polo fábrica e ás 8.30 levar os nenos mundo laboral, xeralízase cada
se
isto. Só o convénio da Coruña
vez
máis
o
contrato
temporal.
transporte de mercancías perigo- á escala"
anos, veñen despois.
O Convénio do Transporte, re- sas ou inflamábeis" Pero a gran
A inseguridade do conductor e Contratos de ·nove meses que féli unha referéncia. impreCisa ás
normas dé!i OIT. A cantidaqe que
cén firm ado na província de Pon- asignatura pendente é ff regula- do usuário · son manifestas. evitan á obrigatori~dade de facer
tevedra, coloca a e.sta na cola ción de xornada: nunha obra ou "Case todos os acdidentes son contratos fixos. "Hai xente que está en xogo, de aplicar estes artigas, supera as 30 mil -pesetas
dos firmados en todo o estado. taller é máis fácil de regular, pero resultado da sobrecarga de trá- está aqui con contratos tempomensuais.
D
82·.
Así
pódente
rais
desde
o
aquí hai que combioala co serví- ballo e da falta de dormir" En
O salário mfnimo actualizase en
M.V.
función desa discrecionalldade despedir _ e ~demais non che
Xaneiro e o convénio realízase cio discrecional".

ppde

RELIXION

O síndrome Lef0bvre ·
A ruptura coa suprema autorida- presionan. Son os integrismos
de da 'lgrexa Católica de Mns. desde o Palmar até o Opus, desLefébvre, coñecida como cisma,_ de Lefébvre até Comunión e Liresulta paradóxica. Como com- beración os canles.de utilización.
portamento persoal do anciano Asi Letebvre é só a punta do iceLefebvre máis acredita "seca berg duns grupos de presión e
mental" que motivación ideolóxi- duns sectores en tensión hoxe
· ca. Pero con Lefebvre están per- coa lgrexa do Vaticano 11. Sectoixio- res que están- a obter de Xoán
ta dun milleiro de cregos, rel _
Pauro 11 marxes de movimento
~os, leigos. · Detrás hai intereses
económicos, hai grupos de pre- inesperados nos anos de Paulo
VI. Sectores· que i!J1pulsan a dessión civis e eclesiásticos.
Dous séc,ulos de esforzos uni- calificación de teólogos radicais,
formistas por parte da hierarquia teólogos de gran actividade na ·
católica non son fáceis de mu- pastor~! de pequenas comunidadar. O Vaticano 11 . detivo este ·des populares.
proceso, quixo abrir ventanas, . Cales son as bases doutrinais
reestruturar a lgrexa desde a destes sectores máis ou menos
normativa apostólica e desde os "Lefebvrianos"?. Rechazan unha
"signos" dos tempos. Pero na lgrexa . comunidade en diálogo
lgrexa habia e hai sector$S alér:- coa sociedade. Eles só querefl
xicos'" a toda rpudanza. O espácio unha lgrexa que dita leis e doginmovilista.$erve ás condutas fi- mas, que posl,Je "toda e soa a
xistas e aos intereses de grupos _ verdade".
Rechazan o direito civil á libersociais dé poder. ong)ttg_'u-ra~ militares e financeiras utilizf:irf ·c'ii.111- dade relixiosa; ,quixeran esta~fos
les relixiosos através dos "'q~e . ~ co_nfesionais con toleráncia con-

Vaticano e agora con Ecóne.
Igualan a ideoloxia dos catecismos da Contrarreforma (Aste,
Ripalda, etc) coa fé cristiá, que
deberia formular-se sempre coas
mesmas palabras. A ~er posíbel
en latin, como máximo nas línguas imp~riais, l)Unca coas tri- ·
bais- de Africa, , Asia ou -Galiza,
Bretaña, Catalunya, etc.
Son grupos legalistas,· ritualistas, clericais, verticalistas. "Ti es
a vangarda, non vulgar camiñante de a pé" escrebe un libro de
cabeceira _destes "privilexiados".
Diferéncias sociais a acreditar en
_
hábito, tonsura, exencións.
I
xuntural, obedientes sempre á ·
Que preséncia teñen na Galiza
autoridade eclesiástica. Conde- estes sectores?: Todas os cennan o ecumenismo intracristián e tros destes grupos preteriderón
máis ainda o comun coas reli- pretenden asentar aqui fundaxións.· A oración en Asis de X ~ cións. Os do Palmar levaron crePaulo con representantes de gos que fixeron bispos, de vez
moitas relixións foi para ele~ es- en cando pasean de mariscada
cándalo. Deus, par~ eles, só ten palas Rias. Antes de dominar
un -fío telefónico de comunica- Pamplona o Opus ·intentou poción que até ante conectaba co' . suir Santiago e deixou semente ~

e

por acá. Agora o bispo auxiliar
de ·Compostela é experto no
asespramento de- "Comunión e
Liberación". Ningue·n entanda
que metemos no mesmo saco a
uns e outros; só afirmamos analóxias -mentais, con comportamentos diferentes:
. Máis importante é a rede clerical intransixente, .dominadora,
antigalega, colonialista que pulula por acá e que obstaculiza rabiosamente a inculturación cristiá na Galiza e a pastoral de liberación do Vaticano 11.
Hai na Galiz9 amplas camada~·
"cuase . lefébvrianas", que non
van acompañar ao cisma ao vello
bispo de Ecóne. Pero que son a
base dunha lgrexa imobilis_
ta, refractária á renovación, á galeguización, á aceitación da sua própia función de servidora da paz,
da liberdade e da transcendéncia.
D
FRANCISCO CARBALLO

D-EPORTES

Eurocopa en -Alemánia

Cando - ofú~b9l_ pasov
tf,e _escap~ _
a

· pretexto da violénciá
A Eurocopa-88 non pasará a história, de momento, p9las innovacións técnicas aportadas ·ao fútbol. Nengunha selección amosou
uns plantexamentos inov.adores,
·ainda que ltália ·si apandonase·o
seu famoso "catenaccio" para
facer un fútbol eminentemente
ofensivo, en cqmparaéión cos
seus rivais, amparándose nunha
equipa~ rhoi xoven. A Uf3SS, que
os únicos elóxios que consigue
dos comentaristas occidentais, é
o de ser ·"unha máquina de facer ·
fútbol''. , algo .que pára outra seleccion seria o "maximum" _pero
que, neste caso, ·é empregado
para pór de manifesto "a robótica socialista"·. As máximas figuras, as que toaa.a prensa espe- '
raba a confirmación do seu estrelato, como Gulli_t, Butragueño
ou Michel, tampouco se mostraron como os grandes "cracs" .futboleiros.
·

Violéncia

Pero a verdadeira notícia, decep- cións ou revelacións a parte, estivo na violéncia que os xóvenes
desataron xa non nas bancadas,
. senón por todas as cidades sedes dos encontros.
Máis de 800 hinchas foron detidos nas· duas primeiras semanas e; ainda que os xa famosos
"hooligans" ingleses taran as estrelas do espectáculo violento,
non hai que e~quecer que tamén
mozos alemáns se ·desprazaban
ás cidades en que se celebraban
partidos para · compartir novas
sensacións-, encerellánoose nas
liortas. Algo que todos os médios ·trataron de ·silenciar.
A Eurocopa-88 demostrou que
o fútbol xa non é antídoto para a
nova xeración. Todas-esta:s dé-. cadas os espetáculos futbolístiGOS taran usados como válvuJa
de escape para as tensións . soA selección española fracasou ciais. Trat~ban de que se canalizase a insatisfación, o desco_nesperadamente, :-~lgo que, ag~~a, tento: a fustración, a agresividato~os os xorn~l~stas ~eport1vos de cara a equipa contrária ou
afirman xa vaticinar, amda que,- · cara 0 árbitro.
·
.
repasando as hemerotecas ,e as
Pero a recesión económica en. fon_
otecas, un non encont~~ por gulipou esa saida e, precisamennengunha parte esas pred1c1ons, te, esa ·agresividade encañada
. e. non porque non fara~ cons- ·rebordou _ as marcas sociais,
cientes .do ~racaso,. senon ~ue, convertindo ao fútbol-espectá-:
por patnotensr:n? unido con mte- . culq en campo, e nunca · millar
re~es comerc1a1s, calaron_ para dito, propício para d_ar saida a
por .en march~ a campana de contestación dunh-a clase trabase~t1~ento do orgullo de ser es- lladora (os hooligans son xóvepanol ·
nes brancas, pertencentes · aos
bairros das cidades inglesas) que
O selecionado d_e Miguel Mu- procuran o protagonismo negá·ñoz xogou sen esquema próprio do pala -sociedade: e a autoafire, ademais, rompendo a- mar:ieira mación persoal; o mesmo que o
de xogar base que tiñan a maío- "Manolo do Bombo'·', ao que se
ria dos seus xogadores. Oito enchen de enfocar as cámaras
profesionais do Real Madrid, de TV, que busca mediante c:i reafeitas a sair a gañar, tiveron que búmbio patrioteril, o recoñecisoportar unha táctica eminente- mento público, dun forofo qúe
mente - conservadora , e unha abandoná todo, ou nada, por senientalidade de perdedores, .que, guir ás equipas do deporte esao final, despois do part_
ido de pectáculo, . sexa Gal· sexa .éste,
Italia, até asumiron plenamente. até tentar convertirse, el tamén ,_
en'.-parte dese espectáculo mesUnha equipa· que xogou sen nen- mo.
gun ponta, pois, tanto ButragueAsi as saidas buscadas teñen
ño como Baquero son medias que ser sociais,. porque aí .está o pu_ntas, ainda que se poderia ar- causante do problema e non
·gúmentar que non existe un querer achacarllo ao espectáculo
Hugo Sánchez, esquecendo que en sí-mesmó. Sementaron troriaentre os seleccionados estivese das ~. agora,. recollen tempesta- Julio Salinas, con características - des.
O
clásicas dun home de área.
PUCHE•Ro

fútbol, afirma nesta entrevista ·
que o seu grupo político non .
· César. Lendoiro, Portavoz do _ asistirá P máis plenos
urxentes que "respondan ao .
Grupo· Popular no
_
·Axuntamento de A Coruña, .. capricho do Alcalde de querer
vicepresidente da Deputación saltar os.límites legais". Intimo
amigó .d_e Paco Vázquez, que
Provincial, presidente do
intentou que aceitase un Liceo de Hockei"e, posto nas listas do PSOE~ até
. recentemente, elexidO' tamén
que entrou en política ·nas
presiqent_
e do Deportivo de -·

César Lendoiro
'Paco Vázqt~ez pensa que teri liña co A~tísim9'

Vostede anunciou a última serna-. mo Pleno e o luns, ao ollar os pena que o grupo popular non asisti- riódicos vexo nun deles que ese
ré:Í
mais sesións -plenárias con- mismo dia o alcalde ten convocado
vocadas pola via ·de urxéncia, trá- un pleno. Chamo ao gn,.1po municitase só 9unha ameaza?. _,.
pal e ninguén sabe nada. O dia seNon nos referimo~ . a que non vaia- guinte volvo a ler no mesmo perió-mos asistir a n_engunha reunión .de , dico que hai un pleno" o mércores
urxéncia; nós entendemos a urxén- e nós seguimos sen ter notícias
cia como ven contempladá na Lei nen dun nen doutro; é mais: as
de Bases e no ROF, é dicer, cando convocatórias para o pleno do
se trata dunha cuestión excepcio- mércores. deixáronas na oficiña do
nal, cunha motivación clara e sufi- grupo municipal cando segundo o
cientemente exposta por parte da ROF .teñ:en que ser enviadas· a
alcaldía. O que non pode seré dar- cada un dos concellais á sua casa .
nos conta que un dia sí e outro taos
Non me retiro a que non vaiam_
.mén se están ·saltando as disposi_cións l~gais: non se reunen as comisións co tempo necésário para 'BURACOS HAINOS
ver as-causas, non se convocan os
TODAS As
· plenos coa antelación necesária, POR
·
·
l! cousas · tan sangrantes· coma PARTES, _
.
que te inteires através · dos meios
de comunicación de que vas ter un EMPEZANDO POLA
· pleno. Dase o caso que eu cheguei RECADAC.10' N'
de · 1tá~ia o domingó anterior ao últi-. - - - - - - - - - - - . . . . - - - - - -
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e portugueses
República
Praza do Libro de El Salvador, 9
Tel. 26 63 77
Tel. 56 58 12
A CORUÑA

SANTIAGO

últimas ele!cións municipais,
ocupando o prime_iro lugar ·
nas·listas ·de AP no
Axuntamehto coruñés,
Lendoir.o infrinxiulle agora
unha derrota en toda a liña ao
actual alcalde, ao sair elexido
presidente do Deportivo,
precisamente por aqueles que
votan ao PSOE nás eleicióris.

acudir a nengunha sesión plená
.urxenfe, xa que pode darse o cas
pero sempre que entendamos q
· existe esa urxéncia e non o cap
cho do alcalde de querer saltar
os límites legais e querer, dalgun
maneira, saJtarse o labor de cont
que debe exercer a oposición atr
vés das comisións informativas
dos plenos. Non é algo que dig
mos por ·dicer, ímolo cumprir, e
non o fixemos na última sesión f
porque eu, minutos antes, viña
manter unha xuntanza co alca\
por cuestións deportivas o qué p
día dal"'-lugar a falsas interpret
cións, senón teríamos abandoa
o pleno.
Acusan vostede$ aó govemo s
cialista que préside Paco Vázqu
de falla de democrácia?.

.Eú creo . que ·a democrácia non
un acto que se-da cada catro an
· cando os .cidadáns votan, -e vot
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ES.TADQ,
· o que desexan. E.ntendo que ~ de=- ·
mocrácia é algo máis que ese ritual
de cada catro anos. A democrácia
faise día a día, dialogando, comentando; estudando tamén as propost.as que tai a oposición, xa que
mao será que algunha non. sexa
digna de ter en c0Í1ta, e incluso
deixando á oposición estudar as
propostas socialistas que po~en
mellorar sen variar o ob?<e<;:trvo,
propiciando asi o ·direito de todos
os cidadáns, por exemplo, a respeito da igualdade de oportunidades. Aí está o caso do Pazo de
Congresos cun concurso de 450 .
millóns de pesetas de partida, donde a un grupo se lle dá a cámbio
deses cartas, ademais, o 51 por
cento das accións do Casino mentras aos demais non se lles dá causa, aí non pode producirse a igualdade de oportunidades cando a
unha parte se lle dá algo que ás
outras partes que pode haber non
se lles dá. Detalles coma este teñen que ser denunciªdos pola oposición para que chegue á opinión
pública e iso deberia entendelo o
governo municipal. Estamos cansos de talar nos plenos e que non
se nos conte·ste ou que se den catro contestacións que non teñen
nada a ver coa realidade como, por
exemplo, no debate dos orzamentos se nos tala do meu soldo na
Deputación, en vez de entrar a debater en protundidade se os presupostos son bos ou malos ou se as
críticas da oposición· están en liña
co que deben ser os presupostos.
Cando as causas se plantexan asi
o que se está intentando é manipular a opinión pública e desviar a
atención das causas. Eu creo que
a democrácia é algo moito mais
sério que a forma como a están
exercendo os concellais socialistas.
Vostede coñece ben a Francisco •
Vázquez como polítíco e --como
persoa, xa que foron amigos até
' que vostede decidiu entrar na
cena política encabezando a candidatura de Alianza Popular ás
eleicións municipais. Que o grupo
·aliancista non acuda a unha sesión plenária pode amendrentar a
Francisco Vázquez?.
Non, eu creo que tal como está
Paco Vázquez neste momento non
o amedrenta nada mais que perder
unhas eleicións e todo se andará.
Eu sempre dixen que non son
coma aquel famoso ciclista francés, Poulidor, que se conformaba
con ser segundo nas clasificacións. Nós se estamos aí é porque
pensamos que somos a alternativa
ao cabo dos tres anos que quedan
de lexislatura. Pouco a pouco coido que a cidade terá que ir dándose canta dos atropellos que se estan a cometer, por exemplo, no
tema urbanístico. Estanse a dar
negócios que eu de entrada a.d~ec
tivaria de incalificábeis. Son srtuacións que se están a producir un
dia si e outro tamén.
Hai unha situación na cidade que
dia a dia se deteriora máis e a xente vaise dando canta que a Paco
Vázquez o único que lle preocupa
son as grandes manifesta?ións, as

·.Tempo post~eleitoral ~n Cataluña

aparellados.
.
Por outro lado, tristemente, o
funcionamente dos tribunais de
xusiícja non ·é o· mais rápido e· o
que tódos desexariamos, co ca! se
póderian producir, e de feíto vanse
producir, situacións ' verdadeiramer.ite conflitivas, como pode ser
que se comece a construir o P~o _
de . Congrésos e · que despois se
demostre que a canteira de Santa
grandes obras, non o que, ~s cida- Margarida, donde ·vai estar ubicadáns queren, nón os serv1c1os que do, é zoa verde, ou que o sistema
demandan os cidadáns. Buracos · de .concesión se veña abaixó; a ver ·
, ralmente como -pretendia e _aseAs eleicións autonómicas
hainos por todas as partes empe- que vai acorrer co Pazo de Conguraban os in·quéritos. A aposta
·pasaron sen modificar'o·
zando polo da Recadación. -Eu hai gresos despois. Son causas que o
de Pujol era abrigar ao .governo a
panorama político catalán. ·
pouco decia que a Recadación . triste é -que non se midan á legalirenegociar a financiación autonó-:municipal pareciame 9 calcetín do dade dunha forma clara. Cando s.e
Só un feíto posterior e ·
. mica, o desplegue da policia; aupobre que xa non atura máis zurci- fan as col)sas por facelas, porque
tonómica e o traspase de certas
lateral, a morte de Josep
dos: primeiro un burato de seis- se ten a· poder, se teñen os votos
cornpeténcias clave. -(O que nos
Tarradellas, s.erviu de centos millóns, agora outro b_urato e a Ley, diga o que ·diga a oposicálc,ulos de CiU supuña un. balón
carnaza
para
os
de sesenta e un millóns, e pensa- ción, .érian unha situación ·moi delide osíxeno · considerábel ao
comentaristas
políticos
mos que dentro de pouco poden cada e os grupos de oposición 'teexausto Estatut de Sau) grácias a
cobizosos de queimar
aparecer máis. Non se están co- ñen -que medir un pouco até Q[lde
unha iniplacábel aritmética parlae~apas. ·
·
bran90 os imp_ostos, os recibos de poden ·chegar tanto polos seus re. mentária que viria do auxe coíwe1987 . estanse a cobrar en periodo cursos, pola sua capacjdade de
rxerite e da debacle . socialista.
ordinário. Este ano o Axuntamento manobra · e palas consecuéncias
ven de asumir a contribución urba- que poden · ter as suas denúncias
~ Pero non foi asi. Salvando a~ · prina e a licéncia fiscal e non está es- através dos tribunais de Xusticia.
meiras e estridentes declaracións
truturado como se yai a cobrar. Vostede ademais de portavoz de
· de Miquel Roca, secretário xeneCreo que se vai dar un caos na AP no Axuntamente da Coruña é
ral ·de CDC por delegación, no
economia municipal e, fundamen- vicepresidente da Deputación
sentido de que CiU ~odificaria a
talmente, no saneamento das ar- provinGial, org~nismo que vive
lei eleitoral catalana (Catalunya é
cas. Odia menos pensado non vai nestes momentos unha situación
a única comunidade autónoma
haber cartas para pagar. Nada de incertidume política trala
que ainda · non se .d.otou de lei
desto lle preocupa a Paco Váz.c: ameaza de tres deputados da
eleitoral própria) propondo reprequez. Paco Vázquez, como veño Coalición Progresista Galega de
sentación maioritária parlamentáde comentar, en ocasións pensa romper o pacto que permite a
r:ia á coalición de Pujol, non pareque ten ftña directa co ·Altísimo, Alianza Popular gobernar a Depuce que a direción do nacionalispero non é nengun internacional, fi- tación, que xuício fai vostede de$- .
mo conservador teña atopado
xérono internacional un ha série de ta sitµación?. ·· ·
·
ainda_unha via para enderezar o
indocumentados auténticos que Creo que todo vai continuar exacempantanamento .
estatut~rio,
veñen de propiciar que a cidade taniente igual. As relacións co· grudado que nas eleicións non houpense que é un home que· está por po da Coalición Progresista Galebo nen gañadores nen perdedoencima do ben e do mal, cando a ga, apesar . do que se comenta,
res. Posibelmente o discurso de
realidade é que está orixinando uris creo que son francamente bo.as.
investidura de. Pujol arroxe algunperxuícios á cidade, sobretodo; no Non seise hai algunha cuestión de
ha luz sobre a futura orientación
que eu calificaria de servícios niíni- tipo político que desvirtue un poupolítica converxente.
co o que é a realidade. ~ min cónsmos.
.
Josep Tarradellas
No ano que vai ae actual lexislatu- · tame que se están cumprindo os
Quen si explicaron a sua posira vostedes denunciaron a ilegali- pactos. No pacto non ia nada máis
0 desenrolo estatutário estaba ción, en canto que carecen de
dade de moitas das actuacións que situacións relacionadas coa
atopando os seus límites nos últi- responsabilidades de governo
do governo municipal socialista, Deputación e por tanto era durante
mos meses da anterior lexislatura . son os socialistas. Para eles a
de ser asi non creen que deberian os catro anos de mandato. A Coalipujolista. A fiilanciacion autonó- · leitura dos resultad?S'_eleitorai_s
levalas aos tribunais.
ción Progresista Galega estou conmica, o espiñento desplegue dos redúcese a unha simples ens1Nós ternos apresentado na Sala do vencido que cumprirá, igoal que
mossos d'esquadra e determina- _nanz8: de como deter o s~u desContencioso un recurso contra o nós, rigurosamente o acordo.
das conflitos de competéncia censo e ampliar a franxa de voRegulamento Orgánico Municipal e Entre esas motivacións políticas
produCiron unha sensación de . tantes . .Por iso as· suas declaraestamos en vias de apresentar ou- das que tala coída_que poden esempanfanamento que se tradu- cións deixan ao la~o ó problema
tro contra o que me refería antes: tas as próximas eleicións autonóciu, en política institucional, no clave da auton?mra catalana_ e
as bases do concurso para a con- micas?.
.·
longo debate de de Outubro so- céntranse na form.ula de ganar
cesión da xestión do futuro ·Pazo ... poden estar.
bre o desenrolo do estatuto que sufráxios. Maior contacto co-gode Congresos. Non poderr:ios estar O alcalde coruñés, Francisco Vázxerou tomas de pqsicións da verno central para rentabilizar os
tampouco todos os dias nos tribu- quez ofereceu en nome do PSOE
maioria das forzas políticas ten_- seus dividendos (Sic), máis regunais. Coido que é unha cuestión a presidéncia da Deputación a un
. dentes a apresentar solucións ·1ares visitas de Felipe e dos mi.;.
que ternos que pontualizar moito dos tres concellais da Coalición
para o que a todas luces era un~a -nistros ' ao principat, ap~_rtura
xa que dada a forma de actuación Progresista Galega, conqretamensituación de impasse. Federahs- cara o centro (en vulgar copia do
do governo soci;:ilista teriamos que te a Xosé Manuel Arufe. Como inmo, acordo nacional _de autogo- enunciado francés do PSF)_e un
ter un gabinete xurídico para poder terpreta vostede está intervención
verno, volta ao espírito do 79, ou governo na sombra que dote de
seguir estas a.c tuacións e outro directa de Francisco Vázquez na
reforma do Estatut, ,non eran se- . credibilidade governante· a un
económico para facer frente aos · Deputación provincial? ·
nón recetas que se of.erecian ante PSC instalado ·na oposición: A
-custes que estas actuacións' levan Segundo o ".le!J punto de vista é
un diagnóstico semellante que sua oferta política, porén, , non
unha falta da mínima cortesía que
porén non se explicitaba: tíñanse aporta elementos novós. Unida-.
se pode exixir dentro da dinámica
atopado os límites 90 pacto esta-: de das forzas po_líticas catalanas
'EsTOU
lóxica da democrácia. O norm~I é
tutário da reforma política. Jodo · e menos sectarismo (con conCONVENCIDO QUE A que esas propostas, se as ten que o mundo aprazou as suas pro- crecións pontuais no ámbito insfacer alguén en nome do partido
postas políticas até ·"0 dia des- titucional) para dialogar mellar
CPG CUMPRIRÁ-- sexa.
através da secretaria xeral,
das eieicións. De feito, o ·con Madrid.
RIGOROSAMENTE O através dos próprios deputados do pois"
debate eleitoral, apenas si rozou
PSOE. Eritendo que tanto o alcaloe
tanxencialmente o tema con
Á esquerda, tanto en ERG
ACORDADO CON
·como o presidente da Deputación,
maiúsculas que teria de condicio- como en Iniciativa per Catalunya,
NÓS NA -'
como o presidente. da X~nta, · como _ nar a lexislatura que ven. Agora, os resultados eleitorais (que apeun conselleiro, etc; teñen- que mecunha correlación de forzas par- sar dunha perda de votos depaDEPUTACIÓN'
dir moito as relacións instituciolamentárias seníellante á anterior, ráronlles un aumento de parlanais ..Teñen qúe estar un pouco por
enu.nciada · do problema' segue mentários) pux~ron en sordina os
endma do ben e do mal dos parti. a ser o mesmo. As propostas de conflitos internos. IC, onde as redos políticos, polo me~os cara o
_actuación . unha incógnita. De fei- ·lacións entre o PCC e o PSUC e
público, porque é ·unha forma gra:to, nada máis oficializarse .os re- entre estos e Entesa deis Naciavísima de peteriorar as relacións
dos e tnáis nunt.ia situación de
sultados eleitorais, un novo pleito nalistes de Esquerra, non eran·
institucionafs.
. tant¿t necesidade e como pala
entre a administración autqnómi- todo o cordiais que sé· quixeran,
Creo qi,Je cada un debe e_
star na
que atravesa neste? momentos.
.ca e ·a governo central por un quí-· parece apostar pala ampliación
sua parcela e non preocuparse exAdemais entendo que ás veces
· tame alá unha promoción · de ' da sua influéncia nos movimencesivamente dun protagonismo
os políticos non sabemos discermossos d'esquadra ·serviu · de tos ociais. ERG, pola sua banda,
nir con claridade o que discirne. · que non lle compete nese momenalerta bermella e indicou grafica- . unha vez arquivada a pugna ento, porque incluso t~ño constáncia
perfeitamente o pavo. O pavo
mente que o entorto segue sen s~ tre a vella garda e a tornada
de que houbo críticas abertas. por
ten un sexto sentido, sabe o que
enderézarse.
nova, quere desmarcarse de CiU
parte dalgµns deputados no próquer en cada momento e para
·agudizando o seu ·discurso naprio grupo socialista porque• nen- . Obriga ao governo
que causas, . ent-ón non hai que
cionalista. O que dous dos seus
gun deles coñece esas actuacións
_a renegociar
complicarlles · excesivamente a
paflamentários se delcaren. in.de-·
por libre. Polo ben das institucións,
vida. Eles inclináronse porque eu
pendentistas é un dado. Porén a
que
·eu
creo
que
·
hai
que
coidar
Convergencia i Unió voltou transición non .morreu con i:arra. .fra presidente do Deportivo e~
moito, convén que cada un saiba
conseguir maioria absoluta o que dellas.
sei que o que me nomearon e
O
ocupar o.lugar que lle corresponde~
lle perl'Jlite govetnar en soJitário
simplemente presidente do De-·
· en cada unha- delas .
per9 non logrou avasallar eleitoJOAN RETANA'./BARCELONA
· portivo.
·

'~PACO VAZQUEZ?
TAL CÓMO ESTÁ, SO
LLE AMEDRENTA--=PERDER UNHAS
ELEICIÓNS E TODO.
SE ANDARÁ'

Difícil saída para
o •empantanamento
.· estatutário ·

º

O deporte é só
Falando de ocupar o lugar qu~
a cada un lle corresponde, va1
poder vostede discernir o seu
·papel político do seu pape.1 ao
·
frente do DeJ?ortivo?. ·
lso téñoo 'moi claro, xa pasei por
situacións parecidas como presidente do Liceo ·caixa. Por min
non vai haber nengún tipo de
problema. Para min o alcalde é
·o aicade e as 1institucións son as
institucións. A"s, iRStituCións existen por iso, e en concre o o Real
Clube Deportivo está abrigado a
.ter as mellares relacións con fü-

depor_t~

e

. SABELA FOXO/A CORU~

·'

ESTADO

-Non tiaberá problemas · · _
.para conceder indultos polo 23-F ·

O

réxime~

pensa
.que xa non hai ·
ruído de sables

••
•

Dificil lle está resultando
á nova Sala do militar do
Supremo a "posta de
· longo". Calulle en sorte
unha pataca que se viña
quentando .hai anos e ""
agora xa queima: os
posíbeis indultos e excarceracións aos últimos
condenados polo golpe
do 23-F.

/

Supremo, formada por civís e
militares foi consultada ao
respeito. Declarouse competente para levar o asunto pero
estimou que pnmeiro deben
decidir ·os xuíces togados militares, e se houber recursos
en contra.decidiría a Sala.

Son tan só catro os que que. dan en prisión , e non selles·
pode meter -desde o ponto
de vista xurídico-- no mesmo
·saco. Os ex-xenerais Milans
del Bosch, Alfonso Armada e
José Torres Rojas e o ex-coronel· Antonio Tejero, teñen
cada un ünha situación e história diferente. ·Armada, que
se_mpre ~ foi "o marxinado"
dentro do grupo dos g<;Jlpistas, quen se encarregaron de
demostrarllo claramente durante o xuício, está disposto a
aceitar un indulto ao igual que
Torres -Rojas. Os indultos concédeos o Governo pero débenos solicitar os interesados, e
naquela primeira ocasión foron denegados. Milans non
quixeron faceto nunca nen
tampouco Tejero.

lso no que fai ao plano xurídico. O pátio politice está
máis revolto. Os militares, en
xeral, desexaron sempre que
se produdse ese indulto. Hai
fartura de declaracións, suxeréncias, ainda da mais alta xefatura militar, desexando que
"se solucione o tema", que é
fundamentalmente J30lít1co. A
Juan Bautista Sánchez Bilbao,
capitán xeneral de Valencia, a
ponto estivo de lle costar un
sério disgosto a sua filtración
sobre a atitude aberta do Ministro de Defensa a favor dos
indultos aos golpistas. Unha
rectificación a tempo mantívoo no posto.

Hoxe todo parece ter ido
mudand.o. Ainda que non se
teña recoñecido . oficialmente
polo Ministro de Defensa,
Narcis Serra, ne.Q polo -Portavoz do governo, Javier Solana, parece bastante claro que
cando o rio sona tanto água
leva. Certo que os portavoces
gut;>ernamentais se escudan
na socorrida frase de "está
todo en rnans -dos tribunais",
pero en última instáncia,
como recordaba o próprio Serra, "O governo ten a faculdade de tratar os indultos e pó·deo Jacer. en calquer momento"·. .

BA.SES .

2: Fotografías en col~r:
·
dirixiranse á ConselJería da Presi1) Participantes: Fotógrafos aficiona_ Primeiro-150.000 pts. e trofeo. .
dos e profesionais, a tí tú lo indívi~ · dencia e Administración ·Pública,
Segundo 75.000 pts. e trofeo.
Secre'taría Xeral de Protección Civil
dual ou colectivo.
'
Dous accésits de 25.000 pts.
e do Medio Ambiente,_Edificios Ad2) Tema: Protección do Medio Am3. Diépositivas: ·
ministrativos San Caetano n.o. 1,
biente.
. Primeiro 75.000 pt~ .
· ·
. 3) ' Características: Pode~áñ presentar- . Santiago de Compostela.
Segundo.25.000 pts. ·
·_
O prazo de admisión finalizará q ·
se fotografías en bronco e negro
9) Exposición e catálogo: As fotogradía 15 de Outubro.
coma ·en ·color, así cómo diapositifías seleccion.adas e as premiadas
vas. As diapositivas virón enmarca- 6) Xurado: .Un xur9do técnico designaser:án obxeto de exposición en Sando polo Comisión Galega do Medio
das en ·tamaño 24 x 36 mm., o formaAmbiente, fará unha selección entre · tiago .de Compostela e outras cidato mínimo das fotografías será de
des de Galicia, así como de P.ublias fotografías gue conco~ran ~ cer18 x 24 e máximo de 30 x 40. Presencación no corre~pondente catálogo. .
tame, outorgara os ,premios correstaranse r'eforzadas con-.carto!ina ou
pondentes dentro do conxunto das _10) Destino das. fotografías: As fotocartón e ó dorso anotarase un lema,
grafías premiadas quedarán en
seleccionadas.
s.endo o mesmo para tódalas obras
propiedade da Consellería, P.º- .
·. presentadas. Nun sobre pechado 7) Decisión do xurado: O Xurado redendo reproduci-las ou · exlíibilas·
servará ¡:>ara si o dereito de declaxuntarase a seguinte i·nformación:
libre.m~nte. As restantes. poderán
Nome,. ·apelidos, enderezo, teléfo- · . rar deserto calquera dos premios
ser retiradas polos seus autores'ou
convocados. A decisión seró. inape·no, fotocopia do D.N.I. e relaci.ón
persogs autor~zadas, no mesmo lulable e publicarase no D.O.G. .
das obras presenfadas. No exterior
gar de presentación, en días lobo--do sobre soaménte figurará o lema. 8) Premios: Concederanse os segutnrais e.no horario de óficina, partes yremios por cada modalidade:
·4¡ Número de fotografías: Cada partitir da concesión dos premios as
l. Fotograffo en brar:ico e negro:
cipante poderá presentar fotogranon seleccionadas, e as seleccioPrinieiro 150.000 pts. e trofe'o.
fías ou diapositivas illadas, ou ben
nadas trola clausura da última exSegundo 75.000 pts. e trofeo.
colección·s.
·
posiciórJ.
Dous accésits de 25.000 pts.
5) Presenfoción de trabal/os: As obras

a

Ben. · Armada e Torres non
apresentan demasiados problemas, ainda de~de un ponto
de vista político, ao acollerse
ao indulto e·, portante, aceitar
en certo modo as posicións
do Governo. Pero, que se fai
con Milans e Tejero? O pri. meiro, que ten 74 anos, négase a peticións de liberdade ou
indulto. O segundo ademais
de negarse, é moito máis xoven, está ben de saúde e é
praticamente o símbolo do
23-F. Os avogados de ambos,
Luís Barrios de Lis e Angel
Montero (hoxe defensor dalguns membros do GAL), inténtanos convencer de dar algun paso e anúncian que non
permitirán que haxa discriminación algunha entre uns e
outros. Tamén dentro da posición "xenerosa" do govemo
parece que atopou unha solu. ción para Tejero despois de
arranxar o dos tres ancianos.

Do ponto de vista técnicoxurídico hai problemas, escollos. Mentres a leí ordinária
prevé- a ex-carceración dos
presos cando cumpran 70
anos, o regulamento militar
. penitenciário 11on contempla
esa posibilidade nen a de que
abandonen a cadea por motivos de saúde. Ao ter pasado
os delitos polos que foron xulgados estes militares do código de Xustícia Militar 'á xurisdicción ordinária, quizá si que
caberia facer unha interpretación que permi~ise esa ex-carceración pota Leí Xeral Penitenciária.

As reaccións dos partidos
políticos foron tamén significativos, se ben ninguén alterou excesivamente o tono.

Agás Izquierda Unida, que
afirma non estar . de acorde
con indultos ou discriminacións, os demais partidos parlament~rios van preparando o
terreo. E significativo que Eus- ·
ko Alkartasuna e Euskadiko
Ezkerra, os dous partidos
bascos máis int~resados na
reinserción, talen case nos
mesmo termos neste caso,
esixindo aos posíbeis inculpar · dos. un xesto de arrepentimento e acatamento da orde
Armada .e Torres
democrática. Apóstase por
pedén indulto
.isto porque se di que a história está xa moi lonxana, que
Armada botou xa a instáricia
.
non hai ruído de sables, e a
d.~f liberdade provisória por
democrácia
está
abondo
motivos de saúde. / Con ese
asentada
como
para
non remecanismo póñens'e a proba
sentirse. O problema está en
os obstáculos do trámite. Non
c'omo vai tragar a xente da rua
existe na pri!?iÓf! militar o equivalente ao . xuíz de vixiáncia - con todo isto. Como se v~i ." .
convencer ao persoal 1ge ~ue
- penitenciária civil, encarregajsto é unha mo§ffi~ílifáis da
do de dar o visto ·bon en pri~
grandeza d.emB~féa.
meira · instáricia á petición. A
TERESA TOPA/MADRID
.recén estreada sá qu!nfa do

.
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. A cidade nica é .a capital dq fiexión Autónoma Atlántico-Sul.,

.Q .irmanamento A Estrada-Bluefields é o ·primeiro

·que

se produce cunha vila Qalega ·

·

·

A Estrada é a primeira povoación galega que culmina un
proceso de irmanamento cunha cidade nicaraguana,
, concretamente con Bluefields.. a principal cidade da Costa
do Caribe de Nicaragua. Bluefields caracterízase pola sua
notábel preséncia indíxena e influéncia histórica inglesa . .
Con 40.000 habitantes é a capital da Rexión Autónoma
Atlántico Sul. Con este motivo, o correspondente de A
NOSA TERRA na Estrada visitou recenteménte Nicarágua.
O pasado mes de Maio A Estra- tregou-se-lle un carregamento
Cla irmanou-se oficialmente coa de medicinas donado · por .percidade nicaraguana de Blue- soal sañitário da Estrada e da
fields, capital da Rexión Autóno- CNOP do Salnés, material escoma Atlántico Sul (RAAS). A inicia- . lar donado por particulares, asi
tiva, que foi apresentada poley como un documental video soCNOP, contou co respaldo uná- bre A Estrada, cunha mensaxe
nime da Corporación Municipal, da alcaldesa Elvira Fernández.
quen o pasado 29 de Marzo Entregaron-se-lle tamén, distintos
aprovava o in ício . de trámites livros sobre a nosa clJltura (Sempara manter relacións culturais, pre en Galiza, Follas Novas,
de amizade e solidariedade con Obras Completas C.E. Ferreiro,
outra cidade de Nicarágua. Atra- Láminas de Castelao, etc.) asi
vés do DAMUR (dirección de como unha bandeira galega.
asuntos municipais e rexionais)
O alcalde de Bluefields H.
organismo dependente do minis- Henningston Omeir W. agradetério nicaraguano da Presidén- ceu este xesto de solidqriedade
cia, optou-se por mútuo acordo "actos desta natureza fortalecen,
a cidade caribe de Bluefields. O dán-nos ánimos para continuar
DAMUR considera importantes nesta loita desigual, imposta~
os irmanamentos coas cidades contra o imperialismo." Anedotida Costa Atlántica, pois se tratan camente o alcalde pendurou a
de promocionar unha zona su- bandeira galega no seu despa-.
mamente descoñecida física, cho , e interesou-se especialmenhistórica e culturalmente. .
te en coñecer a figura política de
Ao Concello de Bluefields en- Castelao.

Unha naa de Bluefie.lds, en Nicaragua.
•

T amén se criará na Bibliotéca
Municipal da. Estrada unha sección de literatura niqaraguana
con 40 títulos subvencionada
polo axuntamento estradense, ·.
quen con segurjdade dará proxi-

l

mamente o nome de Bluefields
ou Nicarágua a unha rua da vita.
Este lrmanamento, primeiro da
Galiza con Nicarágua, servirá entre outros obxectivos: para achegar duas realidades ben diferen-

tes histórica e culturalmente,
mas tamén , con coincidéncias:
diferenciación cultural e social a
:respeito ·dos seus· estados con
rexímenes administrativamente
autonómicos, ainda que de distinta natureza. A Asembleia Nacional aprovou en Outubro do
pasado ano o proxecto de Auto'nomia para· as duas zonas espe- .
ciais da Costa Atlántica (Rexión
Autonóma Atlántico Norte-Sul),
sendo por primeira vez recoñecidas e protexidas por parte dun
govern_o nicaraguano as múltiples · diferéncias cultúrais, étni.cas, idiomáticas, etc., da Costa
Atlántica.
A FSLN ten realizado importantes esforzos en impulsar o de- .
senvolvimento económico e cultural dunha zona que ocupa o
50% do território estatal con perto de .300 mil habitantes, o que
representa o 9,5% da povoación 1
total.
O lrmanamento A EstradaBluefields intentará servir para
apoiar campañas de solidarieda- ·
de efectiva, estando en estudo·
actualmente as moitas posibilidades que dependerán principalmente· da resposta da Corporación Municipal e da presión popular que se poda e~ercer.
O
·XAVIER CASTELLANOS/A ESTRADA

Extracto do proxecto de autonor:nia das rexións da Costa Atlántica de·Nicarágua
1. - Que en América Latina
e outras rexións do mundo, as
povoacións indíxenas sometidas a un proceso de empobrecimento, segregación , marxinación, asimilación, opresión,
explotaci ón e exterminio exixen unha transformación profu nda da orde político, económica e cultural, para o logro
efectivo das suas demandas e
aspiracións.

2. - Que a Rexión Atlántica
nicaraguana aproximadamente
o 50 % do· território pátrio e,
con perto de trescentos mil habitantes representa o 9,5% da
povoación nacional , distribuida en: 182 mil Mestizos de tala
hispana: · 75 f"D il Miskitos coa
sua própria lf ngua; 26 mil
Creoles de tala inglesa; 9 mil
Sumus coa sua própria língua;
mil 750 Garifunas, a maiona
deles perderon a sua língua e
850 ramas dos que só 35 con-

servan a sua língua.
3.- Que a identidade· multiétnica do povo nicaraguano
está firmemente inspirada nas
tazañas de heróis indo-americanos como Diriagén, Cuauhtemoc, Caupolicán e Túpac
Amaru que nunca claudicaron,
e na xesta de Agusto C. ·sandino quen sementou de espe- ranzas e determinación aos indíxenas do Rio Coco coas
suas cooperativas agrícolas e
minerais e quen orgullosamente ao m1.,mdo proclamou:· "Son
nicaraguano e sinto-me orgulloso porque nas miñas veas
circula, máis que todo, o sangue índio que por atavismo encerra o mistério de ser patriota,
leal e sincero".
4.- Que a loita revolucionária do povo nicaraguano por
construir unha nación nova,
mu•ti-étnica, pluri-cultural e
multi-língüe, baseada .na de. mocrácia, Q. pluralismo, o an-

timperialismo e a· eliminación
Atlántica; resgata a· história · · deseño das modalidades de
da explotación social e a opre- _ .das mesmas; recoñece o direiaproveitamento dos recursos
.sión en todas suas formas, denaturais da rexión e da forma
.to de propriedade sobre as temanda da institucionalización
no que os beneficios da mesrras comunais; repúdia ealquer
do proceso de Autonomía das
tipo de discriminación, récoñema serán reinvestidos na CosComunidades da Costa Atlánta Atlántica e na nación, crian:.
ce ·a liberda~ relixiosa e, sen
tica de Nicarágua, en tanto se · profundizar diferéncias recoñedo-se a base material que garecoñecen .os direitos polítiranta a sobrevivéncia e desence identidades diferenciadas
cos, económicos, sociais e
pára construir desde · elas a
rolo das .suas e>_<presións cultuculturais dos seus habitantes;
unidaoe nacional.
rais.
garántese a igualdade na di· 8.- Qt.Je a nova orde constiversidade; fortalece a unidade
6.....:.... Que a ex¡aeriéncia acu~ . tucional de Nicarágua estabenacional e a integridade territolece que o pavo nicaraguanó é
mulada através do proceso de
rial da nación_; profundiza os· ·Autonomía está demostrando
de natureza multi-étnica; recoprincipios democráticos -da
ñece os direitos das ComunJ- ·
que só na medida na que se
Revolución e trastoca nos seus
dades da Costa Atlántica a
manteña indisolúvel a Joita peaspectos máis profundos a
preservar as suas ·línguas, relilas reivindicacións específicas
eséncia mesma da sociedade
xións; cultura; ao. goce, uso e
das comunidades étnicas coas
dependente e explotadora que
dos _traballadores e demais
disfrute das águas, bosque e
rios herdou o pasado.
terras comunais, criacións de
sectores explotados e oprimi,..,.programas especiais qu~ axugos das nacións poderá aca5.- Que o proceso de Autodar unha solución xenuína.
den ao seu desenrolo e garannomía enriquece a cultura nata o direito destas Comunidades a organizar-se e 'viver bai7.- . Que a Autonom¡a · faf ·
cional, recoñece e fortalece a
identidade étnica; respeita as
xo as formas que cor.responposível o exercício efectivo do
especificidades das culturas
den ás· suas lexítimas tradidireito das Comunidades da
Costa Atlántica a .participar no
das Comunidades da Costa
cións.

BARCOS DE VElA
POLOS MARES DO SUL
Viaxe de 14 días que inclue .7 días. de navegación en bergantins pola costa da Holanda;
3 días en Amsterdam e 1 en París. ·Précio:
58.000 Pts. Salidas: todos os Xoves desde o
30 de Xuño ao 1 de Setembro. E tamén , 17
.días, cor:i 10 dfas navegando. Précio: 68.000
Ptas.
·
ESTADOS UNIDOS
2 rotas de 1 mes cada unha . .Costa-Costa,
desde Nova Jorque a San Francisco, visitan·do Boston, Chicago e os máis fermosos parques naturais. Précio: 229.ÚOO Pts. Saidas:
Xullo, Agosto e Setembro Costa Leste-Sur,
de Nova Iorque a Nova Or~~ans. Précio:
178.000 Ptas. Saidas: Agosto e Setembro. E,
ademais, Trekking polos Parques Nacionais
do Leste, Alaska e Baixa Cálifomia.

Solicita o noso Folleto de Viaxes-Vran-8·8.

ÍNDIA
, .
2 rotas de 1 cada unha. India Central e·Nepal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Benarés, Bombay, Katbmandú e Pokhara. Précio:

196.'0 00 Pts. Saidas: todos os meses desde.
Xullo a Novembro. Índia do Sul, Bombay,
Cuevas de Ajarita e Ellóra, Madurai, Madras,
CQchín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas:
Setembro e Outubro.
EXIPTO-XORDÁNIA
1 mes en autocaravana acondicionada, visitando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en falúa
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra· e Amman.
Precio: 175.000 Ptas. Saidas: Todos os meses desde Xullo a Decembro.

PERU-BOLÍVIA
1 mes recorrendo Lima, !quitos, Huaraz,
Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca e a Paz. Préció: 234.000 Pts. · Saidas: Xullo, Agosto e
·
Setembro. ·
E, ademais, Cabo Norte, lslánaia, URSS, Yugoslávia,, Gréda, Turquía, Marrocos, Alxéria,
Túnez, Africa Occidental: Senegal-Malí, Kénia, Paquistán , Tailándia, Indonésia, Austrália, Cuba, Nicarágua, Brasil. TrekkingS. polos.
Alpes, Annapumas, Patag.ónia e Aconcágua.
E billetes aéreos económicos a calquer punto
do· mundo.

.aThsuz
CLUB DE VIAJEROS

Rondo deSont Pere, 11. 6º 3o.· 08010-Borcelono·Tlf. : 3025081
Ledesma, Z·1º izqdo · 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 42 65-424 22 15
Rodríguez San.Pedro; 2.0f. 1202·28015-Madrid·Tlfs.: 4451145
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CARTAS

""'

· -A XOSÉ M. BEIRAS
Hai qué principiar por dizer que
canto vostede asina vai embaza-do dunhá "teoloxia libértadora",
e non contextualizada. nos' supostos ideolóxicos dimanados
de certos sectores da igrexa latinoamericana, a nosa avaliación
non vai nese camiño senón nas
atitudes cosmogóni'cas de quen se eré posuído da verdade absoluta no tocantes a facer senténciás definitórias do que acontece
e vai ocorrer na nación galega.
Velaí onde comeza aquel bafo de
divinidade que miran:10s nas tuas
palavras, e permite que de agora
en diante falernos de "ti" facendo
·deixación da tua própria-cé>ndición de p·arlamentário.
E ainda mais, ousas falar de labor evanxelizadora de H.B.) da
sua insolidariedade manifesta
contra da nosa archidemostrada
solidáriedade. ·
·
Divinas palavras, deputado.
Non serás ti, en arte prestidixita. dora, quen invirte· as perspectivas e quen muda os contidos senesta banda da barricada .... ,
mánticos, ou acaso non é facer
, Isa é solidariedade. Non chega
boa mostra de sólidariedade, .. con facer homenaxes "post morcon todas as letras, ria defensa
tem" ao gudari Txo!llin lturbe e
dos · intereses das ·camadas poxa' lqgo non entender a participapulares galegas recoJler a ?Ua
ción de patriotas galeaos no
voz, 'minorizada aquí na nación,
Aberri Eguna coas mulleres e ho- .
e facé-la ecoar ·en Estrasburgo;
mes de Euskadi esixindo a negoonde non hai un só deputado gaciación co estado. A Frente Polego agás algúus que levan o capular Galega estivo ali, resposrimbo da denominación de orixe
tando á reciprocidade de H.B. no
"nados na Galiza" pero que res25 de Xullo pola independéncia postan a intereses alleos como ti , nacional, como estivo en Villalar
ben próprio coñeces.
·
de los Comunerós- participando
Alamenos Txema Montero foi
·dos actos reivindicativos da
· quen de levar esa bandeira e se- · UPC. Velaqui a prática da solidanón deixa outravolta de mirar" os
riedade internacionalista decote
céus de pedra de Fonseca· e
mañifesta _con todos os povos
achega-te mais unha vez a Sideoprimidos e non só no senso esgasa, a Alúmina:-Alumínio, e estricto da ·palavra. E;is que os teus
·COita pois logo o posicionarnento
problemas de léxico e de conceiaberto dos seus obreiros derretos nós miramo-los coma un pro-~
·dor da reéente estadia do euroblema de prática.
deputado .Paseo que até foi recoPoderiamos subliñar coma soñecido nesa imprénsa á que na
lidariedade o subsídio da multimaioria das veces non ternos
nacional Coca-Cola,.. a9 recente

,AMPLI

"·

concerto anti-apartheid de homenaxe · a Nelson Mandela?.
Ocorre que non, poisque xunto
ao seu posicionamento de pura
casuística comercial temo-la sua
prática de non__paralisar o proceso produtivo de vendas .que te-.
ñen en Suláfrica.
Divinas . paJavras, deputado.
Non somos nós "unha minoría
que pratica o seguidismo mimético", sen dúvida estás a nos
confundir coa minoria sij que. fai
seguidismo dun· credo relixioso.
Ou xa non acertas acertas a mirar _os avances dos povos asoba-.
liados coma unha vitória própria?
Que nós saibamos semellante
posicionamento ven senda un
dos alicerces fundameritais do
internacionalismo.. Pode sé-lo
teu síntoma dunha cortedade de
. visión · que ·. conduza dun xeito
· irreversível á cegueira. Cando
menos nós continuamos a manter a referéncia de. Euskadi, dos

ION ~DE CAPITAL

· Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da
Compañia Mercantil Promocións Culturais Galegas
S.A. ; celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse
unha ampliación do Capital Social na ci.fra de
10.635.000 Pta.(dez.rriillóns seiscentas trinta e cinco
· mil), correspondentes a 2.127 accións cun valor
nominal de 5.000 Pta. cada unha. e nas seguintes
condicións:

As novas accións emitidas serán oferecidas aos
actuais sócios no exercício do seu·di-~ito dll.,
suscrición preferente _polo seu valor nominal.
Na mdida na que o direito de suscrición
p;eferente non cubra a totalidade das accjóns
emitidas, queda facultado o Consello de
Administración para oferecelas a persoas alleas á
sociedade cunha prima equivalente á metade do
valor nominal, sendo pois o précfo de 7.500 Pta.
por acción.
Odesembolso da totalidade do valor nominal
das acdóns susuitas rematará o 31 de de Oecembro
do 1988.
. ·se vostede 'desexa ser ACC!ONISTA debe
ingresar odiñeiro na conta que para tal fin terá aberta
no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co
nº 126906600053, especificando "Ampliación
Capital Social "Promocións Culturais Galegas-S.A.
2/1988", Contra o ingreso emitirase re.sguardo
provisório até a entrega dos títulos.
Pode recabar ·máis información no teléfoño
(986) 43 36 24 ou ben .nas oficinas de A NOSA .
TEIUlA, sitas na Rua Pontevedra 4-=-Y, de Vigo.
Vigo, a 20 de Febreiro do 1988

Pasados sequer dous meses,
Vde. recoñece publicamente que·
a auto-estrada será o novo cinto
de Cimento que constreñirá Pontevedra.
Alégranos ouvirllo dicer. Con
esta postura queda claro que
Vde. comprende a oposici6n da
cidadania pontevedresa a ese ·
disparate técnico; unha auto-estrada polo cent~o da cidade e a
invasión do cauce dun rio. Eu sabia que Vde. era unha persoa intelixente e a intelixéncia sempre
remata brillando. No se hizo la
ruz para esconderla tras el celemin." "A auto-estrada trázase
coa Lei de Estradas na man",
Opinamo? que talvez a sua función, máis que secundar e consolidar as aberracións urbanísticas e técnicas, teria que facer
notar o desastre que propícia a
citada Lei de Estradas".
2° Avenida Beiramar. Segue
dicindo Vde.: "lsto mesmo sucede cóa Avenida de Beiramar. Esa
autovia forma parte da Rede Ar. XESUS CAMPOS ·
terial do MOPU. Constrúenna e
Países Cataláns,
Irlanda... e
listo. Invaden o cauce do rio.
non confundas, non por iso minTanto ten!,.Abraiame o seu conguamos o noso traballo na loita
formismo, Sr. Gqnzalez Cebrián.
de liberación nacional.
Se algo consegue demostrar a
Ti, nós, e as xentes de H.B. tapriori a intelixéncia, é a capaci. mén, ben sabemo~ que significa
dade para someterse a plantexasermos unha colónia. Deberas
mentos trabucados e este éo,
empregar a tua disertación sobre
coma Vde. ben di. Non podemos
dó tema · para clarificarlle-lo a
aceitar tan sumisamente o que é
certos intelectuais (?) galácticos
outro disparate urbanístico e técque beben no mel do poder e
nico evidente e moito menos sedesde- as suas ilustrísimas polcundário.
tronas talan de champu e óbvían
3° Celulosas-Elnosa. Segundo o
e ignoran as realidades subdePlan do 70 e segu indo as suas
senvolvidas das nosas estruturas
palabras: " o chan sobre o que
nacionais. O inimigo pior temo-lo
está .asentada a fábrica é non urna nasa própria casa, na disxunbanizabel" e máis adiante "A cetiva nacionalismo-españolismo.
lulosa non existe (...). O concello
Non teimes en disfarzar a imposéguelle a dar licéncias (...) Que
téncia que sintas e podas ter ás
podemos facer con ela?" E nova.vezes criticando práticas dabonmente o Sr. Cebrián tirando polo
do mais honestas. (...).
camiño máis doado. Unha fábri E xa rematamos polo de hoxe,
ca mal situada, agredindo a cidanoraboa polo recoñecimento que
de, ilegalmente asentada, pondo
miramos nun inquérito recén do
en perigo a saude e a vida da
D. de G. entre os deputados e n_a
sua povoación e a sua solución
que acadas a mención do máis
tan curta de miras coma as antedivertido parlamentário de Fonriores. Converter o chan non urseca por maioria esmagadora. E
banizábel en industrial, consolinon esquezas por mais que a Ulidando definitivamente o disparases seduciron-o os ecos das mute. Non, Sr. Gonzalez Cebrián,
lleres loucas na sua viaxe a ltaca
non podemos nen debemos con· e ao seu regreso somente foi resentilo. Se aceitásemos isto (a
coñecido polo seu próprio cadetransformación do chan non urlo, non deixes que te seduzcan
banizabel en chan industrial), esos ecos da· megafonia do parlataríamos firmandó. o naso certifimento, nen das emisoras de rácado de defunción e o das xeradio e de TV., non vaia ser que te
cións futuras que xa están aquí.
sintas atraído de tal xerto que
E Vde. sabe ·que non estou esachuchen as tuas forzas, trocando
xerando. O enclave trabucado
en incapacidade ab,soluta os
desas indústrias é o gran "canteus esforzos. Mais nada, paracer" da nosa cidade e nen Vd.
béns e a se coidar.
O
como "técnico na matéria", nen
MIROVILLAR
nós coma "responsábeis cida(A Corui\a).
dáns afectados" podemos con.sentilo, Vde. por "prestíxio profiA GONZALEZ CEBRIÁN
sional" e nós polo máis elemental dos direitos. O·direito á vida.
Sr. Gonzalez Cebrián, arquitecto
E outra vez lle informo, que
encarregado da elaboración do
, esa zona, a-·de enclave das fábri-.
PXOU de Pontevedra.
·. Veño .de ler as suas declara- cas, era a que proporcionaba o
"modus vivendi" de case 7 .000
. cións a A NOSA TERRA e permífamílias que vivian do marisqueo
tome pontualizarlle: ·
e que hoxe, de ' non mediar ·tre1º Autopista. Alégrome de samendo erro histórico, que trouxo
ber que cada 9ia que pasa os
consigo . a destrución da nosa
seus plantexamentos e ·os nosos
están máis cercanos. Lonxe das , ecoloxia, serian, cos xaponeses,
~mpresários pioneiros erí matéria
.distáncias .daquela
primeira
de acuicultura.
apresentación no Principal cando, sabendo 6 doutro lugar, lem- Aí quero chegar:, Sr. Gonialez
breille que un dia a xente de
Cebrián, ao que vimos ,dicendo
Póntevedra ' conseguira levantar . ·n ai tantos anos; 11 a(j'técnica e a
a viá férrea,. permitindo que a ciciéncia, sernpre' potenciando a
dade medrase, respirase e surxinatureza,..:- flurrca destruíndop. , O
sen novas zonas urbanas, algun;::JX.r ' LEONOR GONZÁLEZ PRIETO
has tan amplas como CampolónVocal da Asoc. pola Defensa da Ria
·
(Pontevedra)
go, Av. Colón etc.
1q FT"
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Celtas de saldo
Artello estrea Gran ·Venta
Poucas veces pode un
título lucir máis
propiedade ca este Gran
Venta X Aniversario que
carroza o último
espectáculo de Artello. Na
tarta de cumpreanos arde
a cera daquelesCeltas sen
Filtrp, sentenciados polos
seus pecados ideolóxicos
e costumbristas: por seren
graves, trascendentais e
enxebres.
Non hai metáfora.. senón pura literalidade no de calificar este
espectáculo como queima de
restos. Sopran nos celtas os bárbaros da arruga bella , exército
de urbe, máis caracterizado palas cores e músicas do seu novo
acubillo que palas marcas de
carácter. "Tan só seis anos despois -explica o programa - aquil
código (o de Celtas sen Filtro) ,
an tóUasenos case medieval . A
reiterada vocación urbana de
1988 lévanos a pensar se non teremos feíto neste curto período
de tempo (quizais algun ano
máis), o que Europa tardou séculas en facer".
Artello quere romper co seu
discurso anterior, aquil costumisrno dos celtas que aboura ao
grupo coma unha noveliña de
éxito a biografía dun escritor.
Son evidentes lago as sinais defensivas : esclúese da Gran venta o diálogo, a entonación e o
enredo, recursos emblemáticos
da comédia de costumes ; un
mimetismo non épico relata o
comportamento externo dos
bárbaros , nun relato de excepcionalidades mínimas do cotidiano. Coma referéncia pensarnos nunha criatura teatral situada nas antípodas de Brecht,
nun universo que non se bate
contra as determinacións sociais e aporta simplesrnente a
sua xestualidade a un conceito
dramático que só busca a anécdota. Hai episódios destes contra -moldes dos celtas que parecen traídos dun teatro do coti-

X Aniversário

diana , cos actores a rnaUar no
mºa gma ideolóxico que defende
a é omprensión dos ángulos perdidos da sociedade. Con todo,
estamos perante un teatro que
non quer pór en relación a unha
personaxe co- seu rnédio senón
mostralo nunha cotidianeidade
que condiciona a sua existéncia
e que el mesmo reproduce. Irnposíbel sería fixar esta realidade
sen a axuda deses larguei.Ios
que son os estereotipos, o automatismo, o valeiro dos feítos rutinários dos que os espectadores non tiñamos conciéncia. A
¡epresentación depende do xesto, aquíiresolto na proximidade
da,pantomima en tanto que imitación do relato . O solprendente
é que esta formalidade xestual
carece de obxectivo: ndn se
quer descreber ªº home en
nengn determinismo e a xeometría dos seus automatismos non
deixan albiscar nen soidade hen
desgana. O gag carece de base
dramática esencial .
Un non pode menos que se
sentir solidárto co desconcerto
dalguns espectadores da noite
da estrea que procuraban un
sentido á gran ruptura do sentido, sequer na comicidade pura.
O espectador non pode tender
na sua interpretación personal
ese fio capaz de unir xestos,
gags e chistes brancas por ver
finalmente o tapiz da proposta
teatral.
É paradóxico que nesta resalta conversión do costurni.Smo
queden feridas abertas polas
que trascenden conotacións claramente ideolóxicas. Por exemplo, na visión da muller, en absoluto irónica coa sua obxectualidade; por exemplo, na visión
deses toliños de chapa e uniforme , inocentes con munición
(autorizada) de nove milímetros
que xogan a Miami Vice e nunca entran en conflicto coa cidadanía do arrabaldo . O verdadeiro--conflito e cerne da Gran Venta é ese faiado no que ficaron
os retratos dos celtas, história
interminábel que se ergue entre
nós e os sinos novas da posmodernidade.
G.L.T.
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O Domingó 26, no salon de &etas que se instalou nG> Pazo de
Trasalba, h0Ke casa-museu de
Otero Pedrayo, vaise ~der ver,
por fin no acougo normal aunha· .
proxección -destas características, a montaxe en .multivisión
que preparou o Obradoiro de
Criación Audiovisual con motivo do ano adicado a Otero Pedrayo. Don Ramón, desde Trasalba" circulará despois, durant e o ano, por centros de iensino
e sás que queran ievar ª' imaxe
do naso escritor nun dos meiGls
audiovisuais roáis suxestiVos e

Custe elevado
Na proxección. empréganse oito

<;::últural

O sindicalista Agustín Malvl- ..
do sinalou pala sua parte o afastado que se encentra o mundo
da cultura do mundo do traballo,
senda esta p~ecisamente unha
iniciativa que tenciona c·r tar
canles de comunicación entre
ambos.
O

• Suplemento de Leer
sobre a nosa literatura. A
revista · trimestral · Leer no seu
·exemplar trimestral de verán anúnciase semanal p_ara despois
desta estaciqn- inclue a segunda entrega do suplemento
Mapa Literário de Galicia. Desta
volta son Perfecto Conde , Francisco López Barxas, Álvarez
Cáccamo, Ramiro Fonte, Luis
Blanco Vila e Vicente Araguas.
Un -repé;iSO a alguns dados actuais da nasa literatura nunha
das poucas publicacións que se.
editan con asiduidade para
orientación-literária e crítica . O

• Non ás obras culturais faraónicas. Os cadros

Gran Venta X Aniversario Intérpretes : Alfonso Agra, Antonio . Durán
Rosa Hurtado, Xose Lois
González, Luis Lago e Agata Suarez.
Iluminación, Johnny Míguez. ·Realización do vestuário · Purificación Carral,
Beatriz Lago, Cajide e Verraco. RealizaCJón da oenografía. Leopoldo Pérez

Mortis,

Gómez e Talleres Carneiro. Fotos: Vi-'
cente. Banda Sonora : Javier Martínez
e Pedro González. Vestuário : Suso
Montero. Produción: Angeles Fei¡oo.
Decorado: Antonio F. Simó. Axudante
de direción: Rosa Hurtado. Direción :
Santiago Montenegro. -

Proxéctase o domingo 26 en Trasalba
de maiores posibilidades, do
que esta produción, e as anteriores do mesmo colecti.vo , son
pioneiras no naso país.
A obra apresentada é un cir-,
cular cheo de referéncias na que
Trasalba, ·o pazo no que vivia
Otero, é comezo e chegada contínua das suas múltiples viaxes.
Durante perta de once minutos
-unha duración habitual miste
médio, ainda que poda parecer
corta a un non iniciad()-;- Otero
entra en nós e recorre a paisaxe,
Galicia, . Europa ollada desde
Compostela e a sua própria figura. Vislúmmase a sua realidade
humana -o adxectivo imensotantas veces recorrido--, e o
seu perfil político, cultural e
,
ideolóxico.
Ouen no accidentado d;ia da
estreia pudo aprecialo, ,ve ria
que non se trnta dun percorrido
biográfico, senón dunha visión
tirada da leitura da ob.r:a de Pedrayo, da luz que proxecta a sua
lernbranza.

Clube

Durante o acto o mencionado
escritor lembrou a tradición asociativa das asociacións culturais
dos anos sesenta e setenta, á
que agora haberia: que introducir novas métodos e unha cultura de novo -tipo, sen perder as
formas de resisténcia.
·

Otero Pedrayo en multivisión
Eclipsado polos incidentes
entre Cid Cabido e Carlos
Casares do pasado 8 de
Xuño, case ninguén se fixo
eco da apresentación do
diaporama "Don Ramón,
desde Trasalba" do
Obradoiro de Criación
Audiovisual. Unha _montaxe
multivisiórr que se proxecta ·
agora no lugar que lle serve
de título, Trasiilbá. · ·

• o

Adiante criado sob os auspícios da ·central sindical CXTG,
ainda que cunha metodoloxia
de funcionamento totalmente
autónoma , quedou constituido o
pasado sábado ·18 nunha asam'"'
bleia fundacional celebrada en
Vigo e na que resultou eleito
presidente do clube Xosé Luis
Méndez Ferrin .

de cultura .do PSG-EG mantiveron un encontro o pasado fin de
semana en Santiago con xentes
dos clistintos eidos culturais galegas ' para abordar coñecer as
suas inquedanzas e marcar as
suas posicións.

e

Neste sentido, rexeitan º ' que
califican · de "obras faraómcas"
· coma o Pazo de Congresos que
. se vai construir en Santiago ou
· o Coliseo na Coruña, con capacidade para 1.5 mil persoas. Para
o PSG-EO, existe unha descompensac1on presupostaria nas
obras culturais. xa que mentres
para ese Pazo de Congresos se
contempla un orzamento de
1200 rnillóns de pesetas, tan só
doce millóns se mvisten en mercar obras de arte. -

próxectores, en duas séries de
meira montaxe multi-visión,
catro, que proxectarl' sobre unha
onde se desenrola. Unha equipa
superficie que non garda a proelectrónica própria, controlada
porción de 2/3 habitual .na imapor ordenador, e que deu paso
xe audiovisual, senón de 2/4 .5.
várias obras que serviron para
. Trescentas diapositivas e un
aperfeizoar ese sistema inicial:
O deputado Martíriez Aneiros
sobre Eduardo Blanco Arhor,
proceso de elaboración ciue incalificou de "negativa'' a política
clue un complexo proceso de
"Poética" unha recrtación sobre
-<ia Consellaría de Cultura, ante
trucaxe, elevou o coste do diapoemas-de vários autores galea auséncia dun verdadeiro tragas, -"Antroido de Laza", e "As
porama a 1.100.000 pta . das que
baUo de base.
400 .000 foron aportadas pola
. Cantigas de Santa María" . ·
Consellaria de Cultura e o resto,
Ne 1986, e -cunha- equipa de
Para o PSG-EG, a normalizaá espera doutros .patrocínios,
multi-visi.ón xa estandarizada 'Ción da cultura pasa pala, toma
polo próprio. Obradoiro de Criaos custes destas equipas supeen considerB:ción dbs criadores
ción Audiovisual.
. ran vários millóns para lograr . da mesma e dos animadores
boa
calidade--, prnduciron
O Obradoiro criouse no ano
_culturais.
V"igo, unha cidade cara o mair" ,
1982, nunha primeira fase con
Esixen unha infraestruc:t;ura
"Álvaro CUnq.ldeiro", "Un dia fio
móntaxes máis sinxelas de dous
estábel, a potenciación de pmproxectores e .fundicios- encade- . -mar", e "Baixo a ·lua". un diapogramas e _deseños próprios -e a
rama · que foi premiado na 4ª
nadas. Con ese sistema elaborárecuperación de recintos tea- Mostra de L'Audiovisual a Cataronsé trabaUos como "Lois Amatrais
desde un rúvel local até
lunya.
do CarbaUo , poeta dun tempo"
Neste ano, ademáis de "Don ·· provincial:
e "Xeografia, Economía e Vida
Ramón, desde Trasalba" fixeron
so.cía! de Tomiño" . No año 1983
Para os cargos culturais do
as obras "9 hosco de Trasmirás"
realizase· "O xogo e o xoguete",
partido, a Consellaría fai unha
e seguindo unha liña didáctica
para o Departamento de Educapolítica equivocada, xa qÚe se
(que ten máis de cinco obras en
ción do Concello de . Vigo e co
centrn máis na mera propagaitcatálogo) "Piscicultura de Água
gal]o do Dia das Letras Galegas
da ca no impuiso dunha dinámiDóce" e están p~eparando o titu· dese ano , adicado a Manuel Leica de ériación e actividade cullado "O naso concello" .
O
ras Pulpeiro, prodúcese a pritural no país.
.D
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MÁLlA TODO,
SOMOS CELTAS
(Retruco ao artigo, "Celtas? Non, grácias")
LOIS DE LA CALLE CARBALLAL

:A

XUNfA DE GALICIA,
pon en marcha un Plan de Subvencións· para a ampliación ou
creación de novas empresas que, ·
en sectores promocionables, poden chegar ata o 75% do investí.mento en zonas de interese especial (Z.I.D.). e ó 50% nas zonas
de promoción éconómica de GaliCia, e a partir de proxectos de 15 .
·millóns-Oe investimento mínimo.
Polo apoio-da Xunta, pola
súa .xeografía, recursps, e o carácter traballador ·e imaxinativo
das súas xentes, .

,
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GALICIA ESTA EN ALZA.

UNTA
DE GAUCIA rrn1

-INFORMACION TEL.: 900·45 55 55
981 • 563500

u

CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA.
Dirección Xeral de Promoeión
e lnceñtivos Económicos.

Admito que definir ao pavo galega co adxectivo de celta para
defini-lo cultural, étnicamente e
psiquicamen~e é simplista. Pero
non menos que termos como :
Latinoamérica, cultura anglo-saxona (para a de fala inglesa) ou
america"lo (referido á estadounidense) .
Sexamos sinceros , o quemáis
fastidia -do celtismo é a sua
componente nacionalista. Ninguén dúvida que foi (e creo que
-ainda o é) o elemento máis chamativo do rornantismo galega e
alicerce da ideoloxia nacionalista. Derrubar esta crenza é derruir unha forte base do nacionalismo gal ego. Mais non coido
que se~a tarefa doada. Vaiamos
por partes :
O autor basea a sua afirmación na equación xa antiquada
de que La Téne (2ª fase da Idade do Ferro céltiga: s . V. a . C.
até a conquista romana) é o periodo celta por autonomásia na
arqueoloxia tradicional e esta
non se manifestou aquén os Pirineus, ergo nunca houbo aquí
celtas. Como se o periodo de
Hallsttatt non existise, precisamente é este no que autores
como Garcia Bellido, A Tovar ,
Maluquer de Montes ou J.M.
Blázquez fixan as entradas daqueles. Grazas aos estudos lingüísticos demostrou-se a celticidape (en maior ou menor medida) do norte, ocidente e centro peninsular para a época preromana. O celtíb.ero non só é un
idioma celta, senón que ·está
perto do "celta ancestral" devido
ao seu temperán esgallariiento.
E na nasa terra, a lingua comun
a galaicos _e lu;:¡itanos era unha
mestura de elementos celtas sobre unha base indóeuropea prévia e dominante . A isto referi~
se o autor cando fala de autoc ~
tOnismo .na cultura. · castrexa?
Creo que calquera sabe que os
castros non son un fenómeno
único na nosa terra, ainda que
si bep próprio dela, e achegannos a outras culturas indoeuropeas do seu tempo.'
Unha afirmación tan rotunda
como: "nada material do mundo
galaico pre-romano pode facer. nos sospéitar a chegada dos cel- 1
tas". non pode ser IEái~-~e

'Q QUE FASTIDIA
DO CELTISMO
É ASUA
COMPOÑE_N_TE
__
NACIONALISTA'
unha pavera brincadeira porque
até agora todos os textos se basean primordialmente nos achádegos materiais. Senón-; troquemos de imediato os nasos lib.ros
e museus e poñamos : achados
de cultura descoñecida pero
ben autóctona .
Se as divinidades que nos relacionan co mundo céltigo e os
topónimos que tamén nos acaroan a ela non demostran ren,
haberá que inventar unha máquina do tempo como a de
Wells. A xeito de exemplo, velaqui unha mostra dun estudo sobre a orixe dos topónimos de
Mérin, que dá as seguintes porcentaxes:
8,8% - sustrato pre-indoeuropeu .
12,46% - sustrato indoeuropeu pre-roman (7,38% céltigo).
7 ,8% - superestrato xermánico.
2, 1% - superestrato árabe.
61,9% - estrato latino .
6,94 - restante é de influén. cías diversas como ·o greco-lati"no e hebreu eclesiais, o francés ·
medieval e outros.
É unha porcentaxe interesante a céltiga, para un · pavo que
nurtca estivo aquí.
E se alguén quer lli1ha miguiña máis, aí está a importante
marea· d8' palabras de orixe celta
que hai na riosa língua, sen falar
dos fenómenos fonéticos que se
lles atribue.
Por último, dicer que os celtas
forman parte. pequena para uns
e meirande para outros , da nasa
étnia galega e pó-la cuestión é
chimpar croios ao noso teito e
faltar a únha verdade tantas vezes negada. E o termo celta é
tan válido para denominar esta
cultura como calquer • outro, as
palabras non muclan conceptos.

-"
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Lorl'd e l~ 'calle Carballal é membro da
r "Irm'a'ndade Céltiga" en Madrid e mesmo
da "Lliga ~elta d'Asturies"
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·Uh árbore-, ·

un adeus- ·
Marina MayoraI, coñecida ensaista especialista en Resalía e
novelista en español, remata de
dar unha novela en galega; escrita directamente ·no noso -(e
seu) idioma, xa que hai tempo
viu luz unha novela sua publicada por Xerais e traducida do español. A novela publicada e escrita por Marina M¡;iyoral titulase Unha árbore, un adeus(1>.
Polo seu tamaño-, 87 páxinas,
podía considerar-se unha noveleta, mais é toda unha novela no
sen tido que intenta desenvolver
o conflito total do ser h umano.
A presente novela , narrada en
primeira persoa, é a confesión
dunha muller que s e dedica a
plantar unha árbore que ela non
verá medrar. Confesa a outra
persoa, un amigo seu, ou autoconfesa-se, segundo capítulos.
Pola técnica o leitor pode remitir-se a La Chute dé Camus e
-un pouco menos- a A esmorga, de Blanco Amor, tendo
en comun con estas duas nove-las o ser confesión do personaxe
principal. Mais mentres na novela de Blanco-Amor narra-se
un momento determinado, na
presente, como na de Camus, é
toda unha vida, partes , dunha
vida, o que aparece aqui. O presente dela e do seu amigo, opasado personificado nun acto
amoroso , a nenez , o pai dela , a
terra que a viu nascer, pouco a
pouco a protagonista vai contando os seus dramas roáis íntimos : os filias , o amor dividido
entre o seu amigo e o seu marido, a marte do· pai, o único ser
que a comprendia. E o final, a
marte certa e presentida.
O tema non é novo, xa non
hai ternas novas na literatura,
mais Marina Mayoral narra con
pericia, sen erras, dando o que
quer dar, oferecendo o que vai
entregar, contendo a sua capacidade narrativa e a sua capacidade cultural mesmo en momentos que parece que o material cultural pode sobrepasar ao
material narrativo; nunca é asi,
por sorte A autora non estirou
a históna indo-se palas pólas,
quer clicer, aumentando o número de anédotas, senón que
con prec1s)ón e cálculo deu
aquelas que van dar consisténcia á novela, aquelas que atravesan toda a narración e que teñen a ver co amor e coa morte.
Coa renúncia e coa comprensión, pois a protagonista deita
toda unha conceición do amor
que é aboqdo interesante. Mais
non nos encontramos perante
unha novela "filosófioa", senón
perante unha novela que explica
a vida dunha m uller es cindida,
rompida mais comprensiva cos
seus erros dos out ros. A novela
deita , ao cabo, unha grande ternura.
Todo isto consegue-o Manna
Mayoral mercé a unha grande
capacidade e coñecimento das
técnicas verbais, cun idioma si-·
nxelo, · sen
requintamentos,
mais eficaz. E fai á novela amena grazas a un coñecimento non
só profesoral das técnicas narrativas, pois pasa do monólogo á
confesión ,sen que a · narración
se resinta e sen que renxa por
parte nengunha. Está-se, pois·.
diante dun texto narrativo con
dignidade e "artesania" . Sen
grandes pretensións pero cunha
eficaz ..rE¡:!solución; sen querer
romper moldes mais entregando
unha novela il}teresante, digna
e lexível o que -hoxe por
hoxe-- é abando. Talve,z, no remate, caia a autora no errongJe 1

Popular, . Maria Xosé, · ·única
tema, marcan en certo modo
compoñente feminina do grupo,
unha das _caractei;ísticas ·do disveu traballando na construción
co: as composicións de corte·
de instrumentos, dispondo acmelódica·; nesta tendéncia intualmente do seu próprio. obracfúese "A oración do gaitero" de
Enrique Otero, -así como ."Nodofr9. Alén <leste comprornisó
artístico,- "Muxicas" é un nome
roeste" e mais "Alborada de
Corcubión''. Loxicamenté nas
que ben soando con asiduidadé
nos últimos actos e festivais becomposición qli~. en maior 6u
merim medida, están condicionéfico-solidarios de signo pro. gresista. Durante todo este tem. nadas polo plantexamento rítmipo, sen dúbida o . traballo · de
co os instrumentos de percumáis repercusión acadada polo
sión, hábiIIÍlente utilizados, xógan un papel decisivo;· a saliengrupo--foi a sua colaboración no
film "Gallego" dirixido por Matar neste sentido "Can, carrau
nuel Octavio Gómez.
·
cau", canción idónea poio de_..
"O -Demo · Fungón" novedoso
máis para cantar a coro: en fesL.P., é todo un reto para "Muxitas populares, que dá ese toque
cas" , habida conta da boa acollifestivo tamén .prnsente ao,longo
da que entre a afeizón tivo ó seu
do L.P., sendo referéncia abrigaanterior traballo , un doble albúm
da a respeito "O Esparabán",
publicado hai dous anos que sudanza recollida polas terras do
puxo unha sorte de revulsivo na
Íncio, acompañada nesta verMarina Mayoral
sión por Pablo Quintana ao
sua - especialidade . 1'.demais
está o cámbio de formación e
acordeón, que xunto con Toniño
mesmo de plantexam¡;:lnto musie "Chuco" Estévez (Paseniño)
os especialistas chaman "mecacal, xa que a sustitución de alcompletan a lista de colaboranismo de consolaaión".
cións.·irnprescindíbeis Ílo disco
guns mernbros antigos na forMarina Mayoral deu , serodia.en cuestión.
macióh por Ol,ltros u-ovos conle.
mente, iso s i, un prirneiro texto
va a mudanza do antigo "Quin- ·
Un traballo impregnado dun
en g ale ga. Un texto narrativo inteto tradicional" pala actual de
.encanto rudirnentário manifesto
teresante e que esperamos que
grupo '_'folk", con voces incluina sinxelez;a do són ca O.seguido,
non sexa o último. Como tamén
na voz_de Maria Xosé, auténti-.
das . O troco, caso de selo, non
esperamos que no próximo livro
ca, nada _afectada. É de desexar
pare ce traumático a Xulgar por
que publique escrito no nas o
que no ·tuturo próximo "Múxi- ·
este p rimeiro resultado , po~
idioma as "grallas" tipográficas
cas" vaian dando entrada no
que conserva moitas cara<;:terís- .
non incen tanto as páxinas
seu repertório a temas próprios;
ticas herdadas da antei-ior etacomo no presente.
O
' dado o potencial creativo que__
pa . A diferéncia doutras formaXosé Manuel, compositor "oficións fácilmente homologábeis
XGG
1) Galaxia-Narrativa nº 67. Editorial Gacial" do grupo , veu demostrando
a eles, Muxicas eludiron calquer
laxia, Vigo, 1987.
nas gravacións realizadas até
"Contaminación" mais ou meagora~ De momento, o resultado
nos modernista, na que si caié , por positivo , alentador ou viron con desigual fo rtuna outros
m úsicos "folk" deste e outros
ceversa.
O
países , e iso detéctase fácilmenX.M. ESTEVEZ FREIXEIRO
te a pouco que reparemos prifungón,
meiro na instnimentación: Zanfona , gaitas , tarrañolas , pandereta, tamboril, birimbao , requin- ta e pito ; asi como no repertóLogo de dez anos pulando pala
rio : abondosa preséncia do Can-·
música tradicional. o grupo
cioneiro compilado por Cast~o
para: o verao
"Muxicas" com eza unha n ova
Sampedro ~ outras· composixeira na su a vida artística que
cións recollidas da tradición. DiNamorada, o serial que acomt en como ponto de partida este
gamos que están a inédio carni_t>_anha a digestion de tanta ama
seu illtimo traballo discográfico.
ño entre os "folkis" e os grupos .
de casa , passa a emitir-se ás
Dificilme nte poderiá ser enten- .
tradicionais.
-13r35 h. e · contra o que podera·
dido este álbum'. a madurez que
O nome de José Afonso, roáis.
s_e melhar, estava competindo
nel se evidéncia , pasando por
unha vez , sae a relucir en . cal-~ . <;iignamente nos paneis de aualto toda unha traxectória con
, quer tipo de información musidieécia cos produtos de outras
reconversión incluída : una actis;al que firn).a quen subscribe; e
vidade na que o próprio grupo
emissoras. e se algumhá vez se
é que, com o c~tóu Bibiano no
viña sendo a ponta dun iceberg
olha desde a beira subversiva
das ·causas até ·é di vertido.
seu dia ".. .Som entes marren
que incluía outros aspectos. reqqueles que /non deixan semenOs telejomais do verao selacionados sempre co amplo
te ... " Este disco inclúe un tema
mundo do folclore e/ou música
guen a sua linha actual,, hoje
grabado polo "ZeG.a" no seu L.P..
m enos propaganda que ante
popular. É o caso do desapareci"Fura, Fura". se ben trátase
mas .mais p soeanda que manhá.
do(?) "Festival Folkóorico de Indunha cantiga galega: "AchéEm questons informativas cer..:
verno" . por eles organizado, que
gate", na que a solemnidade
tos Senhores muít o bem podem
anualmente viña celebrándose
das voces, o lirismo irulato ao
dizer da TVG "ou para que son
en Vigo, en cuxa Universidade
os amigos?".
As 15.45 emite-se Superamigos que consta dun capítulo
da série Borboleta, ·que serve
para todas as idades, e déb.uxos
animados . Os nenas som os
grandes (::astiqados pala reforma
_d a programac9m. En Sam Mar·cas tratan~nos como a par\rqs , e
segue-se co desprec9 ca'racte?stico da casa para esta ·irnportante seitor do nosso pavo.
.
· Como já é costume dos passados veraos. Entre Nós vem
encher , um valeiro · importante
nas tardes televissivas . Entre · ·
~ós que anda ultirnamente bastante am~.stradinho , por nom dizer algo mai.$ duro, esperemos
que com a chegada do bom
tempo espabile, entretendo-, informando -e divertindo aos esp ectadores. .
.
Ás 20 horas segue Visons,
· un compromisso diário da casa
_ para. demonstrar que · cUltµra
quer dizer aborrimento, e causa
"dos catro contertúlios que cada
dia se achegam polos platós. E
que ai nom hai siso ; um chisco
de magirn e a causa já melhoraria.
Logo vem o Caminho . de
"Tobras" : Se se olha durante
urnha semana seguida os dous
programas 'Visiona e o tal Ca-
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minhÓ, já se tem andado um ·
bom bocadinlÍ.o para ser carne
de psiquiátrico. ·
Que nos oferecem as noites?.
Os Lúns apagade a · té vé e
leede que é muito mais interessante. Isso si, se hai masoquistas entre ós leitores, ista é a sua
noite.
. Os .Martes hai o bom acerto
de·emitir antes de "A Favor do
Fio". Hisiórias de Hospital,
' sempre muito roáis ameno.
Os Mércores tras as excelen~
tes reportagens de ·o utra Xeira
seguemos padezendo a tomadu. ra de cabelo da sua Versom
Original
·. Os · Joves, que di2er?, algúm
dos leitóres padezeu o vecinho
esse a últiina semana?. O Vecinho do Joves é urnha trapalhada impresentável que dirige
urnha pessoa perfeitamente capacitada paÍa levar discotecas
"barriobajeras" mas qué naufra:
ga tristemente <liante das cámaras da TVG ; esse capital de que
a natureza dotouno , "a te1egénia" . r;nalgástao em cada dia de
programa.
o público merescemos respeito. A O vecinho do Joves
chegam toda caste de · espanhois vepham· ou 'non a canto, e
p,or um falso entendemento do
conceito .do respeito, tala-se na
língua dos nossos dominadores.
Mas que televisom é ista?. Para
que público está feíta? É tam dífícil de facer entender que esse
público hai que respétá-lo, que
se tenhern problemas coma língua do país , língua que se supom deve se~ a da TVG, hai já
anos que se inven tou urnha soluc9m, a traduc9m sirnuitánea.
E .manda caralho esses humoristas' que logram o aplauso fácil
dos espanhois , já que nás suas
-palhasadas está claro sempÍe
cal é o papel que jogam os galegas , o dos índios. , Lago diram
- que nom ternos sentido do humor os galegas, seguro que se
se metem 'no zoo da Madroa, n a
gaiola dos monos , iarnos notálos no seu ambente e iamos
captar a finá irania da sua racional a lúcida proposta. O Vecinho do Joves é un desprecio ·á
audiéncia .
Os. Venres Fidel Ramos, que
deixou o desaparecido· programa Viva o Domin go , apresenta agora Entre amigos, un programa espanhol para galegas, e
a este Sr. toca-lhe pór de cando
en vez a voz en off Um deses
froitos da financiac9m pola TVG
de coussas alheias, ou como dizia antes , para que estárn /os
amigos.
Nessa mesma noite estám essas pequenas obras :mestres da
hora de Alfred Hitchcock
Nas manhas dos Sábados repon-se a entretida série sobre a
vida de Gengis Kham ,' e nunca
ha faltar tarnbem o desporto.
Seguem os encantadores Pitu. tos .' ás 15,30 h., e ocupando o
lugar do filme que agora passa
aos domingos , esse excelente
trabalho, "rara · avis". que é ·o
programa concurso r;nusical
Tres por Catro.
Nos Sábados é urnha lástima
que a programac9m tenha
umha ruptura na tarde, (o cal
tambem é lamentável os outros
dias), e ás 20 h , Pemom Bauzas
monstra todo o que aprendeu no
Entre Nós no seu novo progra·ma Espacq Aberto. Ás 22 horas a equipa de A ver que. vai
ser isto, trae SOS. E ternos
nesa noite um filme, e se alguem tem ganha de sangue tem
lago o irnpresentável prodúto
que· é Ouadrilátero.
Hai todas as noites, para esses aos que no:qi da pW'lado o
sano o espac9 Galiza Inédita.
Nos Domingos o melhor son
os dous filmes.
O
· C.B.A.
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Colectivos e mostra~ fotográficas, éomo os Encontros da
Fotografía de Coimbra, Encontros.da Image de Braga, Centro
da Fo.t ografía de Xenebra ... , teñen invitado ao Centro de E.studos Fotográficos .· para que mostre as fotos dos seus
· -membros. Esto levounos ·a montar unha exposición estábel
acompa:flada dunha publicación, nas que os. a:utores estiveran
minimamente representados. Así. mesmo decidimos exten~er ·
esta _invitaCión, como xa tiñamos feito noutras ocasión~, a
outros fotógrafos, faéendo c.oriverxer a persoas de eidos e conmn .parte da
cepcións moi diferentes, que .' dalgún. xe· ·
· f6tografi~ galega actual.
··
~
·
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Nedjma, de Katen

Yacine.
O má1s importante dramaturgo
arxelmo ve editada a sua primeira novela, "Nedjrna" , unha obra
á vez realista e · simbólica, que
publica a Tricontinental Editora
en Portugal, nunha colección
que ten recollido ta.mén obras
sobre Amilcar Cabral, de Ornar
Cabezas, Pablo Piacentini , Alice
Nicolau. ou "Parte da minha
alma" de Winnie Mandela
Ouen se quera interesar pode
diruárse á Tncontinental Editora, na Calr;ada do Combro, 10-1°,
en Lisboa.

.•

Balance Social e
Mernória

Cunha edición luxosa, veñen de
apresentarse os balances e memória da máis importante entidade de aforro do paais, Cabca
Gallera , con daods que poden
ser de interés para aproXllilarse
a alguns parámetros da nosa
realidade econónuca

•

Anuário
Brigantino

Esencialmente trátase dunha revista de mvestigac1ón á altrna
das máis s1gruficadas da Galiza.

Pero o que lle dá a sua espetificidade. entre outras causas, é o
feíto de estar editada por un
concello, neste caso o de Betarizos. Iso fai que sexa a publicación municipal máis importante
de Galicia, como o teñen manifestado diversas persoalidades
da cultura galega ] Xosé Ramón
Barreiro Femández. Xosé Carro
Otero, Isidoro Millán González. Pardo, etc.).
Esta publicación foí criada
polo mestre e cronista oficial da
cidade , Don Francisco Vales Villamarirl quen a dirixiu os anos
1948, 1949 e 1951 . A partir dese
ano non reaparecería até 1981
que foi a última vez que tivo por
director a don Francisco. · Pero
desde ese ano publicase irlirlterrumpidamente. Despois dun
ano de transición, 1982, en que
foi dirixida por Xosé Antón García Ledo e Xosé Núñez Lendoiro, foi nomé'ado director o arquiveiro- bíbliotecário do Concello,
Alfredo Erias Martínez quen
desde 1983 perrnanece nese cargo.
Temáticamente o Anuário Brigantino está estruturado nos seguintes apartados : HISTORIA,
ARTE-IJTERATURA, ANTROPOLOXIA, ENTIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS, ACONTECEMENTOS DO ANO, ADMINISTRACION MUNICIPAL.
O Anuário que agora se apr~
senta, corresponde ao ano 1987,
sendo o nº 10.

FAX (Provisional)

433624

· Prérnio
Catro a Gatro

',

O Café DE · CATRO A CATRO,
de Vigo, convoca públicamente
un premio de novela curta que ,
en lernbranza· de MANUEL ANTONIO , máximo poeta do mar e
das vangardas , rexeráse polas
seguintes BASE~ :
1.- Os textos concorrentes han
de ser inéditos e ter unha exten-sión entre 85 e 100 folios a dobre ·
espacio e uilha ·soa cara.
2.- Os orixi.nais serán presentados en tres éxemplares mecariografados- e enviaránse ao CAFE
DE CATRO A CATRO, rúa Gerona , 6, 36211 VIGO , antes do día
1 de Outubro de 1988.

3.- Os orixinais estarán escritos en lirlgua galega e na ortografía vixente.
4.- Nos -orixinais non figurará o
nome do au tor . e si un lema.
- Acompañando os orixinais aportaráse un envelope fechado,
dentro · do cal irá unha ·nota co
nome, enderezo, número de teléfono do autor e título da obra;
no seu exterior, o mesmo lema
que fiQura ao frente do traballo
concorrente. O envelope correspondente ao traballo premíado
será aberto públicamente a fin
de proclamar ao gañador. En
carito aos restantes envelopes,
serán destruldos polo xurado. Os
autores non premiados que desexen reeuperar as suas obras,
deberán solicitalo ao CAFE DE
CATRO A CATRO, mencionando o título da obfa' e o lema correspondente.
5.- O fallo do xurado, inapelábel , será feito público no curso

EXPOSICIONS
dun acto que terá lugpr -no
CAFE DE CATRO A CATRO o
día 1 de Novernbro de 1988.
6.- O premio está dotado con
200.000 pesetas, ~a novela premiada será editada por EDI-·
CIONS XERAIS. DE GALICIA.
7.- A participación neste premio pre~upón a aceitación· das
.presentes bases pola parte _dos
aspirantes . .

desexe n apoiar ou aportar ideas
para a com;trución do Arboreto
Municipal, pregamoslle que nos
es creban a:
ADEGA-Vigo Apartado 920 .36208 VIGO

A sociedade ecoloxista ERVA e
a Asociación para a Defensa
Ecolóxica da Galiza (ADEGA)
están levando adiante unha iniciativa cultural, ecolóXica e pedagóxica consistente na ~ons 
trución dun Arboreto Municipal que veña a mellorar a situación actual de deg'radación dq
Parqu_e de Castrelos en Vigo.
Actualmente estase divulgando esta iniciativa entre tod o tipo
de sociedades do concello.. AirlCla que se conta xa con adesións
para este proxecto, topdas aquelas persoas ou asociacións que

Unha mostra de fotografías de
Xulio Gil está aberta até o 30 de
Xuñó no Museu de Pontevedra.

llll Concurso
periodístico
Romaria Vikinga
- Concello de
Catoira
BASES
1ª. - O tema do concurso haberá de referirse a "Apo.r tación da
cultura Vi.kinga en Catoira e tarnén á Romaría Vikinga".
2º.- Establecése uri prémio único, dotado con 150.000 pesetas.
3ª. - Optarán ao prémio aqÚeles
artigas ou traballos periodísticos
publicados, radiados ou emitidos até a data do 31 de Xullo
próximo.
4ª.- Os traballos enviaranse por
quintuplicado ao Concell0 de
Catoira, con domicilio en Rúa do
Concello, até o 3 de Agosto· do
·ano actual, coa indicación _no sobre : "Para o Concurso Periodístico "Aportación da· cultura Vikinga en Catoira e Romaria Vikin. ga".
.
5ª.- O fallo farase público o 7
de Agosto próximo, na Romaria
'Vikinga. ·
·6·.- ·os traballos recebidos non
serán devoltos.
7ª. - As decisións e fallo do xurado seán inapelábeis .

ACTOS

•

Alúgase piso e chalé amoblado en S4ffia (Lugo) . Vistas panorámIBas.3 habitacións, salón,
cociña e servicio. Tempada de
verán. Interesados chamar ao t e léfono (986) 25 39 48.
Ven do cámara reflex Ya shic<
FX-1 . Tfno (98 1) 26 24 87. Perguntar por Luis . .

Para

incluir inforrnacións na AXENDA c ham e ao teléfono
• (986) 43 38 86

· En Aarau. na Suiza . .un colectivo_
de emigrantes estamos á procura
de dotar á colectividade galega
dunha ampla hemeroteca .que in~
clua xomais, revistas , semanários,
boletíns e folletos. Demandamos ·
apoios consistentes en envíos de
balde de cantb material se publique na Galiza ou sobre o país.
O enderezo é
Hemeroteca Galega.
Scgiebebwerderstrasse, 53.
CH-5000

Aarau. Suiza.

Economía de
recursos

Os dias 28,29 e 30 de -Xuño: no
Instituto Galega de Inforrnacióp,
ubicado no Monte do Gozo (no
quilómetro 3 da carretera a Labacolla), en Compostela, celébranse as I Xomadas de Economía de Recursos organizadas
polo Grupo interdisciplinar de
. traballo do Seminário de Estudos Galegos._
As persoas que intervirán son,
. segundo o _programa facilitado:
Recursos Agrários, José Posada,
Manuel Cabezas e Francisco
Mombiela. Recursos Fqrestai.S:
José Maria Ramos, José Benito
Pardo , Paulina Martínez e J9aquin Buergo de1 Río. Recursos
do Mar Jacobo Fontán. Manu~l
Dominguez, Uxi.o Lábarta e Enrique López Veiga. Aprqvé itamento dos recursos mineiros e
enerxéticos, Ocatavio Rarnilo , ·
Francisco Rosado , Alfonso Gracia , Manuel Pardo. Arte e Industria, Isaac Diaz Pardo, Florentino
Cacheda, Manuel Gallego Jorr~
to e Juan Antonio Blanc. Industrias galegas en declive , Manuel
Rodríguez, .Ana Fernáodez Pulpeiro, Emilio Mata e castro Varela Gesto : Recursos turísticos,
Benigno Miranda, Enrique Torres e José Luis Saco e en Re· cursos Humáns e tecnolóxicos.
José Barreiro, José A. Garrnen dia, Luis Castedo e Francisco
Parra. ·

XERAI~ LE
NOVELA/NARRATIVA
Catro novelas sentimentais,
de Ramiro Fonte

O misterio do barco perdido,

Colección XABARÍN
O gran Meaulne5,
. de Alain-Fournier
(Traducción de Camino Noia)

de Carlos G . Reigosa

O tempo dun salaio,
de Ahne Philipe
(Traducción de Xosé Manuel Beiras)

CLÁSICOS GALEGOS
Pe das Burgas,

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

de Francisco A. de Nóvoa
(Edición de' Valentín Arias
de X.L. Méndez Ferrín)

pr~logo

POESÍA
Pasa un segredo,
de Ramiro Fonte

XERAIS UNIVERSITARIA
A mentalidade xusticieira
dos ~rmandiños, ·
de Carlos Barros

Galicia na IP República
e baixo o franquismo,

monitates, música
e 'animación infantil
. Dr. Cadavat, 32-SºD

36202

VIGO
Telfs . (986) 43 34 24- 41 35 54

de Bernardo Máiz

TEATRO

Xogos de damas,

GUÍAS
Galicia Enteira 11
ORibeiro-Terrade"Trives, Valdeorras
e O Bolo, ·
-

d.e Anxo R. Ballesteros :

de Xosé Luis Laredo Verdejo

Os libros do C.entro
Dramático
Galego

SUBSCRÉBASE
A ·BOBA !IBBA
PERIODICO · GALEGO SEMANAL

cffAME AO TIID.

m

43 36 24

ERECÉBAA NA SUA CASA

EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA

l

• · Antropolóxicas

ANUNCIOS DE BALDE
Precisase 1 ou 2 persoas para
viaxe económico polos Paises do Leste no verán. Dispomos de coche e tenda . Interesa. dos chamar, arredor das 11 h . da
noite, ao (981) 585182 . Perguntar
por Xesus ou ValentirL
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IDEAS
O.LEITOR ·sELE.CTIVO

'l'RES EN 'RAIA

RAFAEL CHACÓN CALVAR
.eo .n.un dos números de ANT do pa- Pardo Bazán ou de Vall~-Jnclán que, oportusado mes de Maio, un artículo firmanismos e traicións aparte, aplicábeis tamén
aos que escreben en galego, fixeron obra vado por X. Mª Dobarro e C. P. Martí·nez Pereiro, a seguinte afirmación: "a escrita
. liosa en castellano. Valle:-lnclán, e ·nalgun
_en galego foi gañan.do espácio á escrita en
momento tido por desleigado ao mesmo
tempo que envexado. Villar Ponte propón
castelán e, agás algunhas excepcións, hoxendía os escritores/as galegos non se plancomo ,modelo para a rexeneración do teatro
texan que idioma utilizar xa que o labor ediGalego as pezas de Valle, en especial aquetorial do liter§lrio é na Galiza praticaniente
les· que teñan un marcado matiz "folk" ao
monolíngüe".
xeito das dos irlandeses Synge ou Yeats.
Non hai moitos anos Hortas Vilanova desMáis adiante os mesmos autores din que
se está a pasar do lei~or militante a un leitor
botaQ_a pola sua conta en ANT contra Valle,
chamándolle,- coma cincuenta anos atrás fiselectivo, que afortunadamente do saérifício
xera Manoel Antqnio, "desleigado". O mesda leitura estamos chegando ao pracer de
ter.
mo autor nun poema titulado "Canción para
Sen querer.meter todo nun ·mesmo saco e
cantar todolos días" propón ser "duros, pe. :., facer mixturas baratas, no devandito número
leós, intrasixentes cos po'rcos desertores, rede ANT, Francisco Rodríguez e Méndez Fepelentes, coas cabras, cos cabrós ecos carrin . tan declaracións que dalgun xeito se
britos" porque a fin de contas "hai que darlle
contrapoñen ás anteriores. Tanto para o priao pobo a sua voz pura" .
·meiro coma para o segundo, a literatura gaEsta atitude de resentimento disfarzada de
lega non se concebe senón coma unha forliteratura é sintomática, sobretodo sabendo
ma da "liberación nacional" ou de "patriotisque "porcos", "desertores" e toda a demais
mo". Liberación nacional, patriotismq, pracer
zooloxia, son sempre os outros, nunca quen
de ler, leitor selectivo ·parecen ser cousas
os define. Certas calificacións atribuidas ao
que non caben na mesma bulsa.
irnoma, que se no século pasado eran as de
Nunha situación tan precária coma a da
fala armoniosa, dóc~enina, no presenlíngua galega e nun mercado literário tan
te van desde "língua proletária" deica "voz
restrinxido, parece que O" pracer de ler estará
pura do pov ",- non son senón actitudes
sempre mediatizado ou interferido por esa
Cali
idealistas que elevan a língua a planos altísimesma situación. A eleición do galego como
mos e supostamente poéttcos nun afán
fíngua .de criación non é un proceso tan simDestruir o que hai, cando menos simbolicompensatório e polo menos redundantes
.ples· e aparentemente tan espontáneo como camente, esperando un efetcr máxico sobre
.nese desexo do discurso de estar máis de
Dobarro· e Martínez Pereiro pretenden. Se o o mundo através da escritura. Eis aqui onde
acordo consigo mesmo que coa realidade.
,escritor precisa dos outros, dos leitores, que o carácter afirmativo do acto de escreber en
Nesta mes!Jla tiranía que o discurso esixe
confirmen a sua identidade como tal a elei- galego, o desexo de afirmar a língua e a poestán
as declaracións xa citadas de F. Rodríción do galego significa pois, a eleidón· de- síbel "negatividade" da obra literária coinQjguez para quen a prática do escritor galego
ses outros que á sua vez tamén fan outra · den. Escreber en galego é defender unha líninsérese "nun certo empeño patriótico-soeleición: a de ler en galego. Entre criador e gua marxinada, é subvertir a orde do mundo
cial", ou as de Méndez Ferrín, quen non en,, leitor existe unha zona prévia, pre-literária, ·e facer que esa l_íngua marxinada acade un · tande
outra literatura "que non sexa libera. "política" no senso máis xeral da palabra, estado .de normalldacle. Superar esta con.tración
e
que
non sexa unha parte da nosa libequeé o problema da língua e da sua defensa dición sería conseguir a libertade plena, aliración nacional".
frente a un médio agresivo. Nesta zona pré- terária, frente ás cor.istricións dunha língua
.Se .desde os románticos as teorias da
via, e unha vez feita a eleición, leitor e autor que coma tal, non se amostra ceibe, senón . "Volkgeist", aquelas que identificaban língua
parecen estar inevitabelmente de acordo.
lastrada no seu uso e na süa difusión-. e nación e espírito popular ou as máis moHai pois un primeiro recoñeciinento entre
Antes do pracer de ler e a decisión de esdernas
e nunca demostradas teorías de que
ambos que é isa coincidéncia na eleición creber, está o deber de ler, de escreber, de
unha língua é unha visión do mundo, e que
'dunha língua que desexan como própria e defender unha língua que nos reclama.
tanto serviron como recobrimento do naciodefenden como tal.
_
Nalguns casos, frente ao autor que escolle
nalismo lingüístico (lingüisnio), agora novas
Escreber, e tamén ler, en galego na situa- o castellano como língua de .criación, no, esesixéncias, pero non menos patrióticas, des~ión actual, seguen a ser actos definitórios.
_critor galégo prodúcese un sentimento de
lízanse no discurso literário como espácios
E unha eleición non mecániea. que se engade amor-ódio modulado pola envexa de - que
novamente sagrados desde donde o escritor
á de escreber, ler novela, teatro ou poesia. aquel escrebe nunha situación aparentemen- · debe
partir.
0 escrito", ou mellor, o publicado, é un ob- · te "normar·, non interferida e que ademais
_xecto que se incorpora ao mundo do real e non está cangado polos deberes pátrios pré- . A pátria, a sua liberación nacional son perque dificilníente poderá ser desdito. O autor vios a toda criación. Autores como Cela ou
cebidas como instáncias ante as que, afinal
galego sabe desas restricións, sabe que ao Torrente Ball_est~~ .. sínten?e como áXentes 1 de contas, non cabe ser mais que patriota
ou traidor.
mesmo tempo que publica, t~mén el se pu- dunha colonizac1on exterior en canto son
blica xunto coas suas limitacións e que se promovidos na Galiza como "modelos".
Per iso, o escritor galego, desde esta
-recoñece no publicado no sentido de que vai Rouban espáció e .público, -escreben nunha
perspectiva, e faga o que faga, será sempre
ser licio. Sabe que esa procura de identidade língua moito máis espaciosa, e na sua obra
un patriota tanto afirme como negue, porque
_como autor, esa forma de conseguir pracer Galiza e o galego_aparecen máis como anéchaberá espácíos que só podera afirmar,
no pracer dos demais na sua leitur~. é un . dota que como e1xo fundamental.
como son os da sua própria língua, e os da
sua pátria.
_pracer interf~rido, a,-normal porque a-normal
Son pois descalificados como intermediáOeste xeito· e para volver ao princípio do
é a situación da .sua própria língua e ·a-nor-, rios dun_ha cultura allea que interfire de xeito
mal a sua difusión no mercado .. De aí que a irreparábel o desenvolvir!lento da própria.
artículo, só cabe falar de leitor selectivo, no
Son, dalgun ?'eito ~ "traidores". Los~da Diedefensa da língüa, (e escreber· en galego é a
sentido de que dito leitor é selecionado e inmellor. defensa) conVértese moitas veces en guez, Otero, Risco e en menos medida Cas- . cluido no texto polo autor nesa ampla zona
tema literário, introducíndose asi na criación telao, afirmaban que o escritor galego en
de coincidéncias autor/leitor como son a defensa da língua e un patriotismo, difuso ou
da obra espácios prévios, certos deberes cí- · castellano, ainda' que sexa inconscientemen. vicos, .cando non patrióticos. Pero se o ante- te, traiciona, ·xa non á sua patria, senón o
.non, que ambos sinten e do ·que invitabel.:.
mente se reclaman. Outras selecións_que o
"
rior é unha atitude afirmativa, a obra literária próprio espírito que, para ser auténtico, neleitor fai para o seu próprio pracer son sem" en canto presente unha orde nova, pretende cesariamente require como canle de exprepre posteriores a esta primeira com-placé_
n·subvertir a orqe pre-existente, preséntase. sión o .galego e non o "advenedizo" castellacia
·
O
~
como "negatividáde".
.
.·
no. Destas infidelidades nasce a obra da
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Madalena laica, a de Prqust, o
retorno a se ollar unha mesma,
como eu _me vexo, apañando
herbase froliñas para colocar en cada
oco, en cada vango, nos buracos todos da casa de Castro de Rei. Para
que o meigallo non entrara.
Mentres, e dacordo coa división sexual do traballo que compria, os rapa. ces arrincaban cueiros, e todos iamos
preparando o lume novo que traería o
dia.
Agardabamos, a choutos sobre a fogueira o arrabuñarnos coma liscas o
solstício de verán, bon para os nervos.
Cedo, demasiado cedo, cando xa estabas a dormir coa in.certeza de en que
se transformaria a erara de ovo que fi cara ao sereo , ela aparescia, indo por
todas as cinzas de cada casa, de cada
rueiro , e sobre das cinzas facia o sinal
da cruz. Paradigma de protecións, o
seu nome é Aurora, o seu xesto fixo
coma tics dos oferecidos á Virxe do
Corpiño, acobillábanos colectivamente. Recórdoa afábel e tan boa cociñeira que era obriga contratala para as
bodas ou para aqueles festins -como
as bodas- pensados coma únicos.
O salto de solstício, o meu soJstício
urbano, é lusitano, anos de exilio, cidade de Porto. Xentes na rua que che
petan cun allo na cabeza ou cun marteliño que chia iii-iii para acompasar
cuad ras populares. Fanfarrias de bairro arremeten.do. Grupos perseguindo
aos carecas , aos sen cabelo, porque
quizaves lles dea vergoña ter perd ido
o cabelo como lles dá vergoña aos elefantes perderen os colm illos. Carecas
arrodeados por un circo humán, escoitando a cantiga fungona: "O/ha o careca, o/ha o carequinha, o/ha o careca,
enfiado numa linha". Mangerico , pranta da ruda, que se pode macerar en
águardentes.
Máis tempo que no Porto vivin o San
Xoan barceloni. Pero do San Xoan barceloni non teño caréncias . Só me resta
o concerto de "Los Lobos" no 87 e,
de mañán en diante o rock mestizo
galo-galaico de "Los Carayos", no que
interveñen dous fillos de Ramón Chao.
Afeitos a tocar a pral da reinserción
de delincuentes, a se deixar piratear,
tex-mnex, . chicanos ou galegas, flamenco-rock, bairro chinés. Eles serán,
para sempre , o meu San Xoán barceloni. Como Ramón Chao é ese amigo
que· recordo a se enfrentar co tempo
próprio, a se rozar até a ferida en solidaridades. Solidaridades que están tamén a se activar nos concertos libres
e opoñentes de rock. Oeste rock'n'roll
a lle poñer a figa ás grandes etiquetas
discográficas acó chamadas firmas. O

VbLVER AO REGO

O

parlamento ven de decidir que ·
na Comisión ·Permanente do
Con.sello Galego de Relacións
Laborais non esteñan presentes nen a
CXTG nen a INTG.
No conflito do ensino, ainda non rematado, .a- UTEG-INTG, con máis do
15 por cento de representación, non
foi recoñecida na Mesa de Madrid,
mentres a Xunta se lavaba as mans a.·
respeito das competéncias próprias. _
Mesmo nestes dias o SGTM-INTG
ven de denuneiar a atitude do delegado do governo no conflicto d.os pesqueiros en Canárias, o cal recebeu ,
orde de Madrid de non permitir a entrada ná reunión da INTG e do SOC
canário saltando -por riba qa representatividade sir'.ldical de ambos.
Coa boca pequen.a o governo parece ter d~do orde de silenciar a t•.-..........
aquél que poda resultar incóm
~O
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