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PLAN· DE EMPREGO XUVENIL 

'DE XOVEN.SE.N.EMPREGO 
'A XOVEN PARADO 

o plan contra o paro xuvenil aseméli0se ªº contrato. de formación' facilita ·a despido e -
a criación de man de º~.ra su~isa e barata. Só o Governp pen.sa que pod~ criar postas de traballo. 

Outono 
fotográfico 
ourensán (Catro 
páxinas especiais) 
O Outono Fotográfico converte á 
cidade de Auria nun centro de 
atención, compartido, da fotografía 
durante este mes de Novembro. 
Capitaneado e organizado pola Casa 
da Xuventude Ourense e a 
Agrupación Fotográfica de Ourense, 
consegue involucrar a case todas as 
sás de exposicións da cidade, e 
mesmo alguns outros locais que se 
adecuan para poder recoller mostras 
fotográficas distintas. 

Camilo Nogueira: 
'O problema é o 
Estado, non a 
CEE' 
Con moda galega, ca traxe sério de 
deputado ou cos vaqueiros e camisa 
de sport con. que nos recibe na sua 
casa de Santiago non perde o aceno 
de político responsábel que, de · 
cando .en vez, fai unha incursión 
buscadora de complicidade. ·Non 
nos convida a ingresar no seu · 
partido, causa que din que fai a 
moitos xornalistas, pero aténdenos 
coa seguridade de quen ere no qu~ 
está decindo. Como el mesmo 
afirma, "despois dos vellos . 
galeguistas estamos nós", !:! xeración 
á que pertence. '{Páx. 10 e 11) 

·CADA 4 MINUTOS ... 

lnd~pendéncia 
palestina e crise 
económica en· 
Israel 
A planta do militarismo que chega ás 
terras de Palestina cos primeiros 
colonos sionistas, instalados pala 
forza das armas británicas, enfesta 
hoxe a vida económica, o 
fundonamento da sociedade e as 
relacións ihternacionais do estado 
dél estrela de David. A abrumadora 
máquina de guerra aumenta a sua 
poténcia en espiral e amenaza non 
só aos seus veciños árabes senon á 
própria existéncia do Estado 
Sionista. (Páx. 13) 

O PSOE 
·destarase 
dos seus sócios 
de Governo 
O Partido Socialista Obreiro Español 
está. a deseñar unha estratexia para 
quedarse só no Governo.autonómico 
·antes das eleccións, pois creen que 
M. Fraga non será~candidato na 
Galiza. Coalición"Galega poderia ser 
asi unha competidora, sobre todo 
coa pr~séncia de X.L. Barreiro, ao 
que.intentan impedir que volte á . 
dirección partidária. A operación 
poríase P.n marcha despois de 
aprobados os orzámentos ~ será 
perfila.da, en parte, ria visita que 
real~za Alfonso GLJerra esta semana: 

(Páx. 5) 

·os 1.500 millóns 
de. F~rról: 1.000 
para a empresa 
.Privada 
O convénio que a Xi.mta quer 
asinar co Concello de Ferró! procura 
erguer uri edificio administrativo no, 
meio da Praza de España e a . 

· construción de 805 prazas de garaxe 
e de 3.500 m2 de superfície 
residencial e 7.030 m2 de 
sup.erfície comercial. Co proxecto, 
ao que ·tivo acceso A NOSA TERRA, 
privatízanse, durante 75 anos, 25:200 . 

. metros de chan público e posibilitase 
un negócio para o concesionário que 
ronda os mil millóns de pesetas 
de benefíc.io. (Páx. 7) 

AEROL/NEASA tíENTfNAS 
A CORUÑA .RESERVAS TELF. 21 32 11 
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'Plan de Emtlrego Xuvenil' 
1 ,· 

De xoven sen .emprego ·. a · Xoven parado 
O· plan contra o paro xuvenil aseméllase ·a6 :confrato de formaqión; faciiita o despido e a crlación 

de .man de obra sumisa e barata. Só o Governo pensa que pode criar pastos de_ tra~~Ho. 

Criouno o PSOE e ·a 
Governo adotouno sen 
res~rva'algunha. Foi acollido 
pala. patronal, como_ seu 
afiliado que é, con amplo 
sorriso. Os sindicatos 
afiaron unllas, entonando un 
"non pasará", decidiron t · 

convocar unha folga xeral 
para o 14 de Decembro. 

· Medidas parecidas xa. 
fracasaron na Fráncia e na 
ltália. A Comisión Europea 
afirma· que é moi difícil que 
estas iniciativas críen 
empr~go e o PSOE 
pretende presentalo como 
Todo ou Nada. Parece, 
ademais, que vai server 

. como modelo a aplicar a 
outro colectivo de 
traballadores. · 

"Qué nos pareceu o Plan de Em
prego Xuvenil?. Bah, -tio!, dé que 
talas?", foi a primeira contesta
ción dada por un grupo de mo
zos apóstados diante do "Bar Bi
llares" de Vigo, cando intenta
mos ·saber a sua opinión. Des
pois dalgunhás explicacións en
tramos en matéria; un deles con
testa en sério: "Mira, o que inten
tan é- ternos toda a vida de 

A. EYRÉ-XAN CARBALLA 

aprendices. Que traballemos 
como homes e cobremos como 
nenos. Prefiro ir a colla a desear-

. ga cando hai traballo: Polo me-

. INTENTOS 
SEMELLANTES 
FRACASARON NA 
EUROPA 

nos gano máis." 
Os demáis asinten entre risas 

e frases como: " ... que nos dean 
~~ a xubilaciór:i; ... asi nunca po-
daremos casar;... nen · buscar 
moza; . .. nen tomar copas; .. . e 
te casas, ao ano divórciaste, 
como -·te quedas outra vez no 
paro ... ; mellor é meterse no Go-
verno ... ; ou no -PSOE. .. ; ou na 
Xunta; de porteiro do chalé de 

Soto ... ¡ xa está Maté ... ". 
As risas, como forma de eva~ 

sión, agachan unha realidade 
non ·~tan graciosa", pero xa, en 
parte, asumida polo imperativo 
da desazón pois a maioria de xe
neración que deixou de ser pdo
lescente cando comenzou a cha
mada transición ainda non sabe 
o que é ter un traballo estabel. 

Calquera Governo tomaria me-

PROMOCIONAR A INSEGURIDADE 
todo o que esto con leva no mercado 'de 
traballo e nas condicións sociais dos 
operários. 

Os números a este repeito son abondo 
elocuentes. Hoxe. a povoación asalariada 
na _Galiza é a mesma que no Í981 
(488.500 naquel ano, 494.700 en 1987), 
pero o número de ~olocacións por ano é 
o doble (84.600 en 1981 e 153.200 en 
1987). O número de eventuais en 1981 
era de 61.337, aumentando o doble esa 
eventualidade, até o ponto de que agora 
os traballadores non 1íxos representan o 
30 por cento do total de asalariados. 

Este colectivo, no que predominan os 
xóvenes, é un dos afectados indirecta
mente polo desmantelamento de secto
res básiGOS da nosa economía, así como 
pola cativez das indústrias transforma
doras, falta de infraestrutura" e outros 
condicionantes producto da nosa de-

- pendéncia ~acional. 

A neces.idade dún Crécemento máis 
r$piqo e unha distribución máis adecua-

da da rique.za e do traballo, son obxecti
vos que non están contemplados neste 
plan, feito a semellanza doutros que pu
xe¡on en marcha as administracións eu
ropeas rexidas por partidos da direita e 
que se amasaron como un fracaso reco
ñecido poJa Comisión Europea diante do 
Consello de Ministros comunitário. 

A criación de emprego, mesmamente 
. entre a xuventude, pasa por medidas 

económicas e sociais ben distintas, que 
se poderian compendiar no enunciado 
"aproveítar racionalmente as nosas posi
bilidades nas matérias primas e sectores 
primáriós ao tempo que se desenvol
ve racionalmente o sector industrial" e 
no plano . estrictámente dos xóvenes 

-como a gratuidade real no ensino, a reo
rientación cara a formación técnica, o 
apoio a novas iniciativas, a introdución 
de novas tecnoloxias no ensino, ·a rela
ción da formación profesional coas em
presas e outras medidas que non $eX~n 
enviar aos xóvenes como carne de ca
ñón e man de obra barata. O 



ITESTÁ SEMANA Nº363-17DENO~~~:~~ :3 
__:.~~~__.:._..~~--,-~~-:--~~-=-~_;...~~--1111111111111111~~~~~--,---.J.~..;__;~~~~~--,-~---..--~ 

didas diante desta situación, de.- do control sobre o mercado de· 
sesperada, na que está inmersa traballo, para ~vitar discrimina~ 
unha gran parte da povoación: cións por razóns poHticas, reli-
de cada dous párados hoxe un é xiosas, de sexo etc. · 
xoyen; un millón 368 mil parados Unha agresión ás . 
menores de 25 anos én todo o 
estado, segundo dados do pro- conquistas do movimento 
prio "Plan de Empleo Juvenil". obreirq 

Na Galiza hai hoxe 192 .438 · / 
parados menores de 25 anos, Este Plan de Empleo Juyen;1, que 
cando no 1981 erán so 77_594_ o Governo español pretende lm-

. Aparentemente e menor que a por, apareceu coas léxicas cris
média estatal, pero hai que ter en pacións sociais. Sindicatos (in
conta que o 62 por cento viven . cluida a UGT) e partidos políticos 
na zona rural, sen contar as vilas jnterpretan este plan como unha 
] de 379_ 778 de persoas de entre agresión de fondo ás conquistas 
16 a 25 anos, 234.699 viven no do movimento obreiro. 
rural), non están inscritos en nen- Trátase de entregar unha man 

de obra barata e amedrentada, 
gunha oficina e subsisten axu- polo provisional, a un empresa-
dando ao.s seus familiares. 

Un plan 
fe1to polo PSOE 

O Plan de Emprego Xuvenil pre
tende dar experiéncia laboral aos 
xóvenes que ainda non acederon 
ao seu primeiro emprego; un co
lectivo de 800.000 mil persoas. 

O mecanismo elexido, un novo 
contrato de inserción, recupera a 
figura do aprendiz, que xa caira 
en desuso. 

Búscase que os empresarios, 
especialmente pequenos e me
dianos, descubran unha via para 
ter novos traballadores con bai
xos salários -o mínimo interpro
fesional- e sen complicacións 
para despedilos ou substituilos. 
Cobrarán o salário base interpro
fisional senda o tempo de dura
ción do contrato de 6 a 12 me
ses. Ao término do contrato o 
empresario poderá adquirir a ou
tro traballador para a inserción 
profesional, ainda que sexa para 
ocupar o mesmo posta de traba
llo. 

A fórmula é muí parecida ao 
contrato de formación, ainda que 
con meirandes vantaxes para as 
empresas, pois a idade sube de 
20 a 25 anos e non se esixe un 
programa de formación. 

Os 
TRABALLADORES 
EVENTUAIS 
REPRESENTAN XA O 
30 POR CENTO DO 
TOTAL, 
DUPLICANDQSE A 
CIFRA NOS UL TIMOS 
SANOS 

O Governo calcou o plan , de 
emprego da proposta do PSOE, 
non rectifical')do nengun dos as
pectos máis controvertidos. Por 
exemplo, o que os xóvenes po
dan estar catro anos e médio 
como eventuais, cando agora o 
tope legal méximo é de tres anos 
e medio de permanéncia nesa si
tuación laboral. Se non se modi
fica o primeiro borrador aproba
do polo Consello de Ministros, 
unha vez transcurridos os 18 me
ses do contrato de inserción, o 
traballador poderá ser contrata
do na mesma empresa através 
de calquera modalidade eventual 
ou fixa e só se com·putan esos · 
18 meses para o tope de tres 
anos de temporalidade, cando
se utilice a fórmula de prácticas 
ou de formación. 

Ademais, o Governo exime ao 
empresário do pago da Segura'n
za Social (que terán que pagar o 
resto dos tr.aballadorés) e está en 
estudo unha bonificación de 
200.000 pesetas por parte de Fa
cenda. Por outn~ banda, o INEM 
pagará aqueles cursiños de for
mación ·que reciba o xoven na 
empresa e esta só ten obrigación 
de rexistar o contrato na Oficina 
de Emprego . (nen o patrón, nen 
o xoven teñen que anotarse pre- -
viamente no INEM e-facer a ofer
ta pública). Oeste xeito o gover
no cede un aspecto importante 

riado que é intrínsecamente ex-
plotador. 

.O PEG non ga~antiza outra 
causa que uns miles de postos 
de traballo biolóxicamente provi
sionais: pois o empresário só ten 
que esperar a que vaian pasando 
os anos ·por enriba dos que te
ñen de 18 a 25 para _ esperar 
unha nova remesa a utilizar 
como man de obra barata e aco
llida a todaas desgravacións que 
a lei lle permite. 

Esta caricatura de contrata
ción laboral é, ademais, grave, 
porque ao tratarse dun contrato 
con baixo salário, o empresário 
recurrirá á fórmula máis barata, 
polo que pode provocar a expul
sión do mercado dos parados 
maiores de 26 anos non inclui
dos no programa -1.400.000 
persoas, das cales 300.000 te
ñen menos de 30 anos e ainda 
non acadaron o primeiro empre
go- e nos desempregados me
nores desa idade que teñen unha 
experiéncia laboral superior aos 
tres meses -500.000 persoas 
en todo o estado. 

Outro ponto n~gativo é que 
pode supor un ataque á negocia
ción colectíva, pois f íxase o salá
rio mínimo interprofisional para 
os novos contratos de inserción 
profisional, converténdose deste 
xeito nun grupo marxina~o do 
resto dos traballadores. lsto vai
lle permitir, ademais, ao empre
sariado educar á xuventude no 
traballo provisório e condiciona
do ás reglas de disciplina, de 
boa conducta e da capacidade 
de aturar -0 que lle boten sempre. 
Fará del un traballador mal~ábel 
á medida das necesidades e cir
cunstáncias emi;>resariais. 

O Governo quer apresentar a 
oposición -porá a producir in
tensamente aos sel.Is proveedo
res de ideoloxia para logralo
como un exercício de corporati
vismo dos traballadores instala
dos, frente a unha xuventude sen 
traballo. -

Pretende xustificar "eticamen
te" algo nada socialista, como 
entregar man de obra barata e 
sen capacidade de _me llorar a 
sua posición, a un empresariado 
que o que prpocura é gañar 
máis, afirmando que o que ha\ 
que elexir é entre a Nada e o 
Todo. 

Por se fose pouco, segundo o 
proprio PEG "os sindicatos de-

1
ft:SESORES DA 
PATRONAL 
MÓSTRÁNSE 
ESCÉPTICOS cos 
RESULTADOS QUE 
SE PODEN OBTER EN 
CANTO Á CRIACIÓN 
DE EMPREGO 
'ESTÁBEL 
berian de pedir aos seus afilia .. 
dos· -e ao resto dos traballado
res- que renúcien a unha partE? 
das suas hipotéticas mellaras. A 
vez que debérian colab9rar na 
revisión dos impedimentos que 
ocasionados por fórmulas ríxidas < 
de contratación laboral puderan ~ 
dañar aos traballadores actual- ~ 
mente no paro'~. (pax. 12, parr. 1). g 
Os expertos escépticos 
Para Luis T oharia, profesor de 
Teotía Económica da Universida- ' 
de de Alcalá e Lin dos autores do 
"Libro Blanco sobre o Paro", "hai 
moitos claroscuros". 

Por exemplo, aponta que a ro
tación de traballadores vai pro
ducir un. aumento ·da cobertura 
de desemprego e permitirá aos 
xóvenes entrar no circuito do 
mercado laboral, pero entende 
que é máis discutibel que jncre
mente o emprego. 

Afirma tamén que abre unha · 
via para legalizar o fraude, ao 
tempo que considera, Toharia, 
que é moi discutíbel que o 60 
por cénto dos contratos iempo
rais se convertan en fixos ·como 
afirma a patronal. 

Unha. persoa tam pouco sos
peitosa de coincidir cos ar.gu
mentos sindicais como Fabian 
Márquez, asesor da pátronal 
CEOE, cree que o novo contrato 
de inserción pode substituir, de 
feíto, ainda que non de direito, · 
aos contratos de formación e 
prácticas; coincidindo con outi-os 
expertos de moi diferente proce
déncia ldeolóxíca en ·que os pa
rados de entre '25 e 30 anos 
"van no pasar moi mal". 

Este plan xa ten un espello no 
que ollar o seu prevísibel fraca
so. O acorde de Outubro do 
1933 entre o governo francés, in-

- dustriais e sindicatos· para loitar. 
contra o paro permitía ás empre
sas participar na xestión dun 
programa de ensino- e exonera
baas do imposto de . formación 
en troques de que lle proporcio
nasen contratos de curta dura- · 
ción. O obxectivo era fomentar 
en dous ou tres anos a criación 
de 300.000 pastos de traballo, 
pero só conseguiron, oficialmen
te, 125.000. 

Un informe da Comisión Euro
pea afirma que "é inevitabel que 
a moitos xóvenes que participan 
nun programa de formación nori. 
lles proporcione inmediatamente 
un emprego. lnterésanse polos 
xóvenes máis capaces sen preo
cuparse excesivamente por ofe
re~er posibilidades a'todrnf. 

E dicer, escollarán aos que lle 
·interesan. · O 

EMPREGO ... -
. PERO PARA TODOS· 

MANUEL MERA 

-Poucas ·medidas laborais tomadas polq Governo do PSOE tiveron 
tanta contestación como o Plan de Emprego Xuvenil. Non é para me- -
nos. Trátase dun Plan que conleva un retroceso importante nas candi- _ 
cións laborais, non só do colectivo directamente implicado, senón 
ademais do conxunto dos traballadores asalariados. · 

Afecta negativamente. aos xóvenes ao discriminalos· salar-ialmente 
frente ao resto dos corílpañeiros d~ tarefas, medida que parece que
rer estrattficar ainda máis ao mundo de traballo e dividir a0s asalaria
dos. Pon en perigo a· contratación futura doutros colectivos máis ca
ros, criando asi un enfrentamento artificial, que só favorece á patronal. 
Enfin: marxina aos xóvenes na negociación colectiva e do resto dos 
compañeiros; admite unha maior filtraxe~ da patronal, ao non ter que 
se facer a oferta de traballádor e empresa através da Oficina de Em
prego, etc. Para os empresários todas son vantaxes: isención da coti
zación da Seguranza Social; pago polo INEM dos cursillós teóricos 
que dé a empresa; posíbel bonificación de 200.000 pesetas por F_a-
cenda... · 
. Este tipo de medidas non son novas. Abonda con lembrar as referi- , 

das á contratación de trabaUadores maiores de 45 anos, etc. Non 
obstante, neste-caso o PSOE fo-i molto máis alá ao reformar de feíto 

. o INEM e deixar aos xóvenes fóra da negociación colectiva. Trátase 
dun golpe baixo aos traballadores que só pretende aumentar as ga
náncias da patronal e d~bilitar as Centrais Sindicais. Estamos frente a · 
un salto cualitativo na m·odificación das condicións de traballo, cuxos 
efeitos · pretendense suavizar aumentando a ·cobertura do paro, e que 
sen dúbida nos próximos anos afectarán a outros colectivos . (por 
exemplo, os maiores de 25 anos, desprazados agora con. e~te Plan 
do mercado de traballo). . · 

Con estas medidas non se. vai criar emprego, que é a ladaiña que 
nos espetan desde o Governo. O que se rebaixe· en custes salariais, 
vai ter como contrapartida un maior déficit na Seguranza Social, a 

-perda de poder adquisitivo dos salários e a redución do consumo 
interior. A criación .de emprego, o progreso, pasa por outros guieiros: 
a evolución tecnólóxica; redución' dét xornada laboral; investimento 
da banca e gran patronal eri bens produtivos; etc. . 

Se ·este Píañ non ten base razoábel para a sua posta en marcha no 
Estado: ten moita menos na nosa nación. Na Galiza está todo por 
facer, non sobra capacidade transformadora da produción primária, 
non está saturado · o sector de servicios, carecemos de indústria de 
bens de equipo para o sector Rrimário, fndúsfria madeireira ou con
serveira, etc. O desmantelamento de parte da nosa activa indústria 
non se debe á evolución técnica (xa que se pecharon . ou reduciron 
drasticamente indústrias tan modernas como ..Mafriesa, Astano, As
een, Sidegasa, Enfersa, etc.), senón á dependéncia, ao papel colonial 
que xogamos no Estado, de exportadores de matérias primas, enerxia 
e man de obra barata. 

Para evitar que haxa xóvenes no paro, hai que criar emprego! Abon
daria no noso caso .con que se reinvestiseri os depósitos bancá~ios 
no país, que pudésemos realmente planificar a economía galega, que 
a patronal perda o mimetismo madrileño e pelexe polo seu futuro 
económico, que a Xunta cumpra o papel de defensora da Galiza, etc. 

Non hai dúb_ida de que spn necesárias medidas específicas cara os 
xóvénes, que ,non poden ser convertelos en carne de cañón patronal 
aos. 16 anos. E necesário garantir aos tillos das clases populares estu
dos superiores, algo imposíbel hoxe pala necesidade de desprciza
mentos; pago de taxas, .. o caro dos libros, etc. Cómpre reforzar os 
estudos técnicos, o ensino científico a partir da realidade cir9-LJndante, 
o emprego e control das novas tecnoloxlas, axudar economicamente 
e mediante apoio técnico á§. iniciativas que estes teñan , etc. · 

Nos últimos anos o PSOE conseguiu impor medidas negativas para 
·a clase traballadora e as nacións dependentes contando coa colabo=:
ración ou pasividade do sindicalismo espé!ñol. Desta volta non vai ter 
esa colaboración; cando menos iso é o que din de princípio. lsto 
pode permitir unha forte oposición, de todas as forzas progresistas, á 

. política laboral e económica do partido no poder e a imposición dun 
Plan Galego de Emprego. . · O 

~ 
5 
o 

MANUEL MERA SÁNCHEZ é Secretario Xeral da INTG. 

~ -'ESTAMQS FRENTE A ·UN SALTO DAS 
~ _, CONDICIONS D,E TRABAL,LO QUE -SEN 
-~ DUBIDA AFECTARA NOS- PROXIMOS ANOS A 
~ OUTROS COLECTIVOS' o ~~_:;_~~~-==-=:.._:_..:_:_.=....=--=-..=....:===-=.....:......:~-=-.:;::__~~~~~~ 
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Catre representantes das 
secretarias xuvenís dos 
sindicatos maioritários na 
Gal iza respostan a· duas 
perguntas: 1) Qué opinión 
lle merece o Plan de 
Emprego Xuvenil do 
PSOE? e 2) Qué 
alternativas de emprego 
plantexa a sua 
_or.Qanizacjón? 

Xavier Carro 
Responsábel do 
Departamento da 
Xuventude da UXT de 
Gal iza 
1.- Para nós o Plan é ante todo 
inconstitucional, inxusto e discri
minatório cos xóven~s. ~ntende
mos que os xóvenes non son un. 
colectivo emarcado exclusiva
mente entre os 16 e os 25 anos 
senón que cobre un espectro 
maior que o da idade, e moitos 
maiores disa idade teñen graves 
problemas de paro e superiores 
dificuldades económicas que ra
paces, por exemplo, de 16 anos. 
Vimos loitando contra o Plan 
desde Maio, en que· saiu o pro
xecto do PSOE, e como pontos 
concretos pódese dicer: que non 
é un plan, senón . medidas de 
contratación, non é un plan glo
bal de emprego; non é .Plan de 
formación porque non se debe 

- dar por sentado que seis meses 
carretando caixas ou sacos -
por exemplo- sexa formación; 
tamJ?ouco é un plan de- inserción 
como di o novo título agora, e 
non o é porque é un contrato 
temporal e ao rematar b prazo de 
6, 12 ou. 18 meses o empresário 
pode contratar a outro rapaz 
para o mesmo pasto de traballo: · 
é pois un plan de exclusión. 

O Departamento de Xuventude 
está procurando a criación dun
ha Plataforma de Organizacións 
Xuvenís de Galiza e nese ámbito 
irnos loitar contra ese Plan e cun
ha alternativa que atenda os pro
blemas do paro na Galiza. 

Entendemos tamén que o pro
cedimento de apresentación 
destE3 plan é negativo e lembra 
ao despotismo ilustrado: é o plan 
para os x'óvenes sen os xóvenes. 

2.- Ademais desta actuación no 
ámbito da Plataforma ternos-· en 
marcha unha campaña co lema ' 
"Por un futuro con emprego" e 
nela oferecemos unha alternativa 
ao paro xuvenil baseado nas 170 
medidas polo emprego da UGT. 
Esta' campaña é informativa por 
centros de FP e empresas, e vai 
ser tamén de mobilizacións e 
apoio ao que, tanto a Plataforma 
como os xgvenes, plantexen nos 
pró)'.(imos meses. - O 

somos coñecid os 
na Galiza inteira, 
pola no~a 
especialización 
en libros 
galegas 
e portugues~s 

República 
Praza do Ljbr.o El Salvador, 9 
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M- Rodiñó 
Secretário da Vocalia 
Xuvenil da INTG en Arousa 
1.- Fundamentalmenté é ~n plan 
que transforma aos xóvenes en 
traballadores máis bá:ratos - que 
os demais. Intenta convertelos 
en competidores dos maiores 'de 

· 25 anos con mais cargas familia
res xeralmente, e criando na 
práctica . emprego· fictício. Non 
aborda o problema do emprego 
fundamental, que ao naso enten
der éstá en dismiñuir a xornada 
de traballo, e e.n apoiar as inicia
tivas dos mozos, en matéria de 
investigaGión, de cooperativas 
dé traballo, ... asi como aterecer 
a posibilidade de alongar os seus 
estudos, pois neste momento 
moitos filias das ·clases popula
res non teñen oportunidade de 
facelo. 
2.- A alternativa do emprego xu
venil debe ser moi ampla e non 
debe criar situación específicas 
para os xóvenes excluíndoos do 
resto dos traballdores maiores 
de 25 anos, pois é moi difícil sa- · 
ber quen precisan emprego con 

NESTA SEMANA 

. ¡ 
!• 
i' 

,,... 
1 ' V L. 1 

io .. ========:::::==:' 
... - i 

; <. 

/ \ JUVENTUD. DIVl!\10 TE.SORu \ 

·máis· urxéncia ·e na práctica to
dos o precisan. Debe haber unha 
alternativa de emprego xeral e 
Galiza debe:ra contar con capaci
dade lexislativa abando como 
para facer os seus próprios plans 
que deberari empezar por Jnves
tir o aforro galego na Galiza, 

· transformar as matérias primas 
aqui· e todo o proceso de investi
mentos de maquinária e outros 
que E;.ista transformación xera
ria, ... No referente ao emprego 
débese talar dun plan para todos 
os sectores sociais. 

Neste momento a mocidade· 
ten problemas de capacitación, 
de introdución na indústria por

. que. non teñen experiéncia ante
rior no traballo, e isa necesítase 
contemplalo especificamente. O 

Miguel Malvido 
Representante do 
Colectivo da Mocidade 
Traballadora Galega 

_ ((2XTG) . _ 

1.- Nós o que pensamos é que 
este plan non é un simples par-

P~PE CARREIRO 

che senón que afonda na flexibi
lidade laboral a nivel de planti-

' llas, salários, ... Os postas de tra
ballo que se van criar con ese 
plan serian fictícios porque se
rian eventuais e rematado o pe
riodo de acción do Plan desapa
recerían. 

Trátase dunha maneira de le
galizar a economía sumerxida, 
onde o Governo non ten inten
ción álgunha· de meter man. An
tes ·ªº contrário parece que pro
cura pótenciala e con este Plan, 
a xente entre 16 e 25 anos que 
pode entrar nesa área económi
ca, fica legaJizada. 

2.- Teria que haber unha vincula
ción real e efectiva entre a FP e 
as empresas, nomeadamente as 
do sector público. Haberia que 
compensar o estudo teórico e a 
práctica. E ademais deberían ser 
postas de traballo fixos. Ao criar 
pastos eventuais pódense reali
zar até empresas fantasmas du
rante periodos curtos de tempo, 
desde o 1989 ao 1992. Nós esta
mos en contra de que se regula
menten as relacións !abarais 
dese xeito. O 

Xosé Veira 
Secretário de Xuventude 
de CCOO de Galicia 

1.- É un aspecto máis da política 
económica anti-social do Gover
no. Persegue o abaratamento a 
toda. costa da man de obra coa · 
vista posta no aumento dos be
nef ícios dos empresários. O Plan 
vai conseguir unha precarización· 
total do emprego pois amplia a 
contratación temporal ainda 
má1s e os salários van ser de mi
sér.ia. Vai lograr que os maiores . 
de 25 anos . (un 60 dos xóvenes) 
que non teñen primeiro emprego, 
sigan sen · el e agardando, -case, 
á xubilación antecipada. 

O Plan incide directamente na 
criación de emprego temporal e 
que en nengun caso poderá ser 
fixo poisque abriga ao empresá
rio a despedir aos xóvenes ao 
término do contrato de 18 me
ses, como máximo. Por outra 
banda non hai un plan de for·ma
ción, pois nengun xoven sen 
cualificación profisional -para o 
que din que vai dirixido o Plan
consegue nengun tipo de forma
ción en 6 ou 18 meses pois todo 
o mundo recoñece que en 5 ou 
6 anos de FP non acadan califi
cación abando. 

2.- CCOO fixo público hai tempo 
o que deberian ser as liñas dun
ha política de criación de empre
go. Baseariase, fundamental
mente, na promoción do auto
emprego a meio de subvencións 
a cooperativas e sociedades 
anónimas laborais, ademáis da 
conversión do INEM nunha ver
dadeira oficina de colocación pú
blica, causa que este plan bota 
abaixo. Un aumento do investi
mento público productivo que 
faga posíbel un aumento do em
prego entre os 3.000.000 de pa
rados actuais. 

Nós consideramos que o paro 
xuvenil non é isolábel do paro o 
en xeral. A mocidade é un colec
tivo moito máis castigado que 
outros pero os seus problemas 
neste terreo non son diferenciá
beis do paro en xeral. O 
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A. Guerra intentará persuadir a Laxe de que é preciso que goveme en solitário • 

• As grandes vías gale
gas dependerán do Plan 
de Carreteras que se con-

~ fecione despois de 1992, 
~ segundo afirmou o Ministro Sáez 
~ de Cosculluela en Compostela 
o ao tempo que declaraba que 
~ "irnos facer por Galiza en 5 ou 7 
g anos o que nunca antes fixeron". 
cri Recoñeceu que nos encentra
~ mos cun déficit importante de in.., 
~ fraestrutura polo que dixo qué o 
x que "pretenden e que en pouco 

Pensan que Fraga non se apresentará como candidato ao tempo que intentan 
impedir a volta de X. L: Barreiro 

tempo chegue unha potente rede 
que signifique un equilíbrio coas 
demais · comunidades autóno
mas"; pronunciándose polo ace
so. pola meseta en vez de pala 
cornisa cantábrica. Pese a todo, 
de momento Galiza seguirá mar
xinada ainda que nos ·intentase 
vender todas as obras proxecta
das durante estes últimos anos 
(algunhas desde o franquismo) e 
outras que tiñan que ter acabado 
e ·ainda non comezaron como 
gr-andes realizacións ·do seu mi
nistérió. - O 

O PSOE· intentará prescindir . 
do PNG e CG aprobados os orzamentos 

. ~ 

O Partido Socialista Obreiro 
Español está a deseñar 
unha estratéxia para 
quedarse só no Governo 
autonómico antes das 
eleccións, pois creen que 
M. Fraga non será 
candidato na Galiza. 
Coalición Galega poderia 
ser asi unha competidora, 
sobre todo coa preséncia 
de X.L. Barreiro, aoque 
intentan impedir que volte á 
dirección partidária. A 
operación poríase en 
marcha despois de 
aprobados os orzamentos e 
será perfilada, en parte, na 
visita que realiza Alfonso 
Guerra esta semana. 

A nova de que M. Fraga retoma
ria a dirección da direita españo
la . trouxo consigo -segundo 
anunciabamos no número ante
rior- unha forte convulsión na 
política galega. 

O líder aliancista era o verda
deiro garante do "Pacto dos Ti
los" que deu lugar ao Governo 
Tripartito. Agora o PSOE; facen
do uso da sua rede informativa, 
está na certeza de que Fraga lri
barne se dedicará por ihteiro a 
poi ítica española, desistindo de 
apresentarse como candidato á 
Xunta de Galiza. . 

Esta situación anula o "leit mo
tiv" do pacto entre PSOE, CG e 
PNG: pecharlle o paso a Manuel 
Fraga. . 

No sector do PSOE liderado 
por Antolin Sánchez Presedo, 
contrário t xa desde un primeiro 
momento ao Govemo de c;oali-

. ción, afirmase que agora xa de
sapareceron as condicións que o 
facian necesário, como mal me
nor, para o· seu partido. En con-

secuéncia, están a deseñar unha 
estratéxia para provocar unha 
crise en Raxoi que leve a unha 
remodelación na que forzarian a 
González 'Laxe, remiso ainda a 
esta operación, a formar un gabi
nete monocór. 

Afirman que, sen M. Fraga 
como candidato, o PSOE pode 
acadar unha maioria simples, 
vendo como competidores máis 
próximos polo espácio eleitoral 
aos seus dous socios actuais, 
que dependerian totalmente da 
sua permanéncia na Xunta para 
lanzar un candidato con mínimas 
garantías de éxito, ao tempo que 
compartirian así os ,"logros so
cialistas do Governo Laxe". 

lntranquilizounos, por outra 
banda, certas conversas entre lí
deres aliancistas e coagas nas 
que se falou dunha hipotética 
alianza posteleitoral · entre as 
duas formacións, ao tempo que 
enfadou sobremaneira o veto ae 
X.L. Barreiro a Manuel Lombao, 
chamado xa a Compostela para 
asumir a dirección da RTVG, e os 
constantes intentos de desmar
que do PNG. 

Guerra deseñará 
a estratéxia 
Estes razonamentos coñeceraos 
Alfonso Guerra na sua visita á 
Galiza. Será o.Vicrepresidente do 
Governo,. xa informado da situa
ción, quen, comó · acontecera . 
coa moción de censura, dará o 
seu plácet e deseñará o camiño 
a seguir para que a operación 
non sexa vista como unha "suxa 
manobra socialista". 

Asi, na primeira .etapa, poñera
se de manifesto, utilizando a x.or
nalistas fideles, a~ "profundas 
discrepáncias no seó de .Coali
ción Galega e a indefinición no 

· PNG que poñen en perigo a es-

tabilidade do Governo e a posibi:._ 
lidade de levar adiante o progra
ma marcado". 

Discrepáncias e divisións. que 
tratarán de acentuar entre os 
seus . coaligados cunha postura 
inflexíbel nas negociacións, obli
gándoos nalgunha ocasión a 
romper a disciplina de voto. 

Pero antes de nada terán que 
aprobarse os orzamentos agora 
a discusión. Logo, quedaralle o 
camiño despexado ao PSOE nos 
temas principais e ben pode 
aguantar un ano governando en 
niinoria con pactos pontuais. Ou 

-esto é polo menos o que pensan 
persoas próximas ao secretário 
?<eral galego, Antolín S. Presedo. 

A volta de Barreiro 
Mentres tanto intentan, por to
dos os médios, impedir a volta 
de X. L. Barreiro á dirección de 
CG, temerosos de que o político 
de Forcarei pudese propiciar al
gunha manobra 1tjue botase:_ a 
baixo a sua estratexia. 

· Desde o PSOE presionaron 
sobre dos conselleiros de CG 
par~ impedir o "rf!greso" de X. L. 
Barreiro á dirección coaga, esgri
mindo o.argumento de que afec
taria á credibilidade do proprio 
executivo e ameazando con 
romper os pactos. 

Esta dualidade levou á con
frontación no seo da própria . 
Coalición Galega· entre · aqueles 
que propiciaban a volta do ex- . 
vicepresidente ·e os que defen
dian que serian maiores os cus
tes dunha posíbel saida do ·go
verno. 

Os debates e as reunións no 
seo de CG sucedéronse durante 
toda- esta semán. O luns,· dia 14 
comían no Restaurante Vilas de 
Compostela, Senén Bernárdez, 
Suárez Vence. Xosé Ramón Ba
rreiro, Garrido Valenzuela .e Sán
chez Castiñeiras. A reunión cen-

trouse na comenéncia QU non da 
volta do, até Agosto, secretário 
:xeral de , e .s·e o seu alonxamen
to propiciaría a sumisión á estra
téxia do PSOE. Afina! non houbo 
acordo. 

Diante desta situación, que 
poderia levar é! CG a unha nova: 
crise interna, X. L. Barreiro, deci
diu anunciarlles a sua intención 
de non voltar á dirección .tjo par
tido de momento. · 

Todo parece indicar. que o .PO
I ítico de Forcarei deixa asi en 
suspenso a deCisión, por máis 
que se anúncie o seu "alonxa
mento definitivo da política", que 
xa realizara outras veces e . non 
se produciu. A sua-"rentree" po
deria . darse, en vista de · como 
vaian os acontecimentos, para o 
próximo congreso do partido, a 
celebrar a comezos de ano, pois 
nel estará en discusión non só o 
liderazgo, senón tamén a línea 
política a .seguir, sobre a cal 
existen tamén diversas ,discre
páncias entre .os . homes próxi
mos a Barreiro Rivas e outras 
tendencias. Estarán sobretodo 
en xoqo a confirmación como 
partido galeguista e as futuras 
alianzas. 

O luns dia 14 tamén se reuniu 
o Comité L9cal de Compostela, 
cólocando. a PerfE;?cto Yebra ao · 
frente .do part.ido na capital gale
ga. A reunión estivo presidida 
por Xosé Ramón Barreiro, coor
denador da provincia coruñesa. 

Paralelamente a esta discusión 
CG intenta atraer: ás · suas fileiras 
a persoas con pedrigree gale
guista, para consolidar esta liña 

· partidaria. 
Asi, en Pontevedra, ficharon a 

Bieito Ledo, fur¡cionário do Con-
- cello de Vigo e ex-,.xerent'e de 

Galáxia, que ocupará o carrego 
de coordinador da provincia. C · 

A.E. 

• Os benefícios das em
presas españolas duplicá-

-ronse en 1987 respeito ao 
ano anterior, exercicio no _que ta
mén se tiñan. duplicado en rela
ción a 1 S85, debjdo sobre todo 
aos márxene~ practicados, se
gundo anunciou Mariano Rúbio, 

· governador do Banco de España 

Os bancos tamén están a du
plicar os beneficos cada ano. -
Mentrp.s tanto o poder adquisiti
vo dos salarios disminuie ano 
tras ano e o Governo négase a 
revisar a suva dos salarios malia 
que o aumento do índice de in
flación superou ás previsións es
tabelecidas. D 

• Lugo pode quedar sen 
suministro de auga en cal
quer momento, como oco
rreu o dia 15 de Novembro pasa
oo, cando quedaron fóra de ser
vício tres dos .catro motores ele
vadores de água con que canta 
a estación. 

O sistema de abastecimento 
de água encóntrase nunha situa
ción que se poderia calificar de 
catastrófica. As bombas da esta
ción elevadora son mui antigas; 
unha delas ten uns 45 anos. Só 
a dedicación e as "chapuzas" 
realizadas polo personal permite 
que a cidade siga atrastecida. 

- Mercouse un grupo novo pero 
.tivo ~que mandarse a ·reparar an
tes da sua entrada en funciona- · 
merito. O conce!lo tamén d_esco
ñece a localización das redes de 
auga e ajcantarillado, o que difi
culta o arranxo das múltiples 
averías. 

Lugo tampouco canta cunha 
depuradora de augas residuais. . o 
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. REPRESIÓN LINGÜÍSTICA . 
As críticas encabézÉ\as a muller do-alcalde socialista de ·viléifiova . . . 

Campaña contra un .· mestre 'de Arousa por ímparl:ir a normativa reintegrada 
x·unto coa . oficial · · ·-

'. Mário Alonso Noceda, o 
mestre obxecto da 
campaña, sinalou a A Nosa 
Tetra a falsedade das 
afirmacións qué o ac~san 
de impartir as suas. clases 
unicamente en normativa 
reintegracion_ista, tal e com'o 
apareceu en diversos 

tora de zona, Paz Lamela, ex-di
rectora xeral de pol.ítica lingüísti
ca, ·esta sin~lou a inconveniéncia 
de dar a coñecer a norrnativa 
reiiltegracion.ista_, chegando a 
producirse, segunda Alonso No
ceda, unha discusión na clase 
'entre _inspectora e alumnos en 
torno .ás acusacíóns vertidas por 
esta contra o profesor.. 

guinte. O segundo d'ia ·de clase, 
-o 17- de Setembro, '\m grupo de 

· nais viñeron darme un ultimatum. 

lleria. A Delegación Provincial ten 
riomeado un inspector especial 
para o caso. 

signadas ·para o uso do galego". 
A polémica habida: até hoxe, 

que xa ten dado lugar a enfrenta
mentos entre unha mobilización 
de alumnos favorábeis a .Alonso 
Noceda e nais que sosteñen 
unha postúra de boicot, poderia 
vir influida pota persoa que enca
beza a oposición de nais e que é 
a muller do alcalde socialista de 
Vilanova, actualmente no centro 
dun conflicto que requeriu xa in
vestigación xudicial por uritia su
posta falsificación de firrfias para 
conseguir avais bancários. A 
nova polémica viria, segundo 
esta interpretación, a trasladar o 
foco-de atención na vila. O 

EnfrentamentQ.s 

~ médios de comunicación, 
dado que "eu ensínolle as 
duas normativas, ir.icluida~ a 

' oficial" 

Paz Lamela despóis de tomar 
diversos datos. ameazou: con dar 
a c'oñecer o tema, esixindo un 
pronunciamento do claustro, o · 
que, . segundo Alonso Noceda 
superaba as suas competéncias. 

. Esta postura tomada con tanta 
rapidez e qe manejra tan firme 
faime ·pe_nsar que · a causa viña 
preparada", sinala Alonso Noce
da. 

A partir dese momento os en
frehtamentos, e mesmo un boi

- cot as clases, seguido . polos 
dous tércios das nais, continuá-

-ronse até hoxe. As nais que.reali
Zé.m a protesta esixiron un pro
nunciamento do Consello Esco
lar en favor da normativa ·oficial, 
estando a situación , pendente 
hoxe qunha decisión da Conse-

O mestre implicado califi~a a sua 
labor de científica .. plural e peda
góxica, inserta na sociedade ga
lega, considerando esta como 
unha realidade en · conflito, polo 
que non pensa dar marcha atrás 
nas suas posturas que "en todo 
caso considero máis abertas e 

, Os problemas deste' me~tre co
mezaron o curso· pasado cando 
nunha .visita ao centro da irispec- · 

Sen embargo os problemas 
non comezariari· é\té o curso se- · 

. democráticas que as dos meus 
pretendidos acusadores que en_ 
cámbio non se preocupan tanto 
do cumplimento da leí de norma
lización nQ tocante ás horas de-

TRiBUNA 

MAÑÁ, A UNIDADE 
RAMÓN MUÑiZ 

Dicer que non se vai coa direita galega.a partidos, neste caso bascos, que veñen xicamente se situa no ámbito de.Alianza 
un has eleicións ~uropeas ou que non se , utiliza~ aos 9alegos como os flecos que Popular. . · 
está para reforzar dita direita, pode ser lles faltan para sair eleitos deputados eu'- . Xa que lago, os grupos políticos gale-
un slogan pero non un argumento. · - ·" ropeus. · ' gos· chamados de direitas sé queren 

Curiosamente o autor das frases que · . Esta vergoñenta sumisión non pode subsistir como tales teñen que aplicar 
dan início a este artigo, Camilo Nogueira, -ser . xustificada por afinidade ideolóxica · unha política, alomenos, populista son 
resalta que fará un "programa sen fron- algunha. Eu ·non vexo a un- Bandrés, a partidos que se nutren eleitoralmente, aó 
teiras", aberto a .todos os sectores incluí.- ' un Garaikoetxea, a un Arzallus ou mes- igual que a esquerda nacionalista, de 
dos os empresariais, dei.xándonos na in- · mo a un Txema Montero cedendo gra- gran parte das c-apas populares; son 
certidume de que se o que pretende o Ciosamente unha súbstanciosa subven- partidos que se moven na contradiciói:i 
PSG-EG é reconverterse mmha 1rente Gión da CEE para criar pastos de traballo de que si asumen decididamente a ap-
ande caiban ·todas as ideoloxias-, o que en Vigo podendo levala para Bilbao, en- ción nacionalista observarían como a 
xa é intención acaparad.ora. Entón eu . tre outras causas porque de ser asi, os burguesía, · que en teoría debería ser o 
pergúntome se non sería máis ·lóxico, seus paisanos non v9lverían vota-los na seu elemento natural, se !les alonxa, pe-
coerentemente, doado e ·xusto rachar · vida. - · · netrando no campo popular favorecedor 
esas froriteiras reunindo a todos os parti- O paternalismo/subrogación que res- da esquerda, pala contra se 1'descafei-
dos nacionalistas, expresión de todos o ,pfran estas coalicións fai enrubiar a cal- - nan" o seu nacionalismo para atraerse 
sectores que Camilo· Nogueira quer· para quer persoa que teña a-orgullo o ser ·ga- _,, os sectores sociais que lles correspon-
si, co obxecto de facer un programa ~lei- lego; sobretodo e ante todo cando é po- den por ideoloxia, atoparíanse cunha 
toral europeu onde caibamos tqdos? Ou síbel a unidade entre as forzas próprias identificación coa direita española á que 
é que a paranoia hexemónica e as ánsias se por riba dos intereses partidários estr- rexeitan; son partidos que están conde-
de govemar poden levar a conclusións vesen os do povo galego. nadas a moverse na indefinición ideoló-
tan excluintes? . 3.- De que na Eµrópa o que está en xica e na pirueta semántico-política 

Neste senso con.cardo absolutamente cue$ti6n é Galiza no seu conxunto, a (exemplo da mesma é a íJOVa expresión 
coa alternativa lanzada polo BNG de-uni- nasa personalidade 'como povo, o noso inventada prn: un deles: "direito á autoin-
dade ·eleitoral das forzas de_ ámbito gale- futuro . como nación, o naso deserivolvi- ~ tegración (?)" co obxecto de evitar o in
ga c;;ara os comícios europeus, conven- mento como potencial económico e sG'- ternacionalmente recoñecido direito de 
cido: - · cial. Seguhdo isto · é perfeitamente factí- -_ autodeterminación); son partidos que 

1.- De que hai qüe dar un xiro na po- · bel, e debería ser apremiante, _e~t.abele- non poden competir no campo popular 
lítica galega para ilusionar a un persoal cer uA programa ·non contrad1tono cos diante dLI.flha esquerda nacionalista cun-

. cada vez máis alonxado del~. efeito dun : fu~da_mentos ._de cada grul?o galega e ha teoría _elaborada, unha prática reco-
descontento ?<eral izado e da incompren- · _. crnnc1dente na defensa dos intereses xe- ñecida, un has organizacións asentadas, 

.sión dun pavo non afeito a matizacións rais da nasa sociedade para o despegue .uns cadros avezados e, por que non, uns 
-cando os seus problemas soh funda- da mesma. líderes máis populares; son partidos, en 
mer:italmente comuns- nas que se con- 4.- De que as clases· populares gale-
cretar:i a pluridivisión partidária dos gru- gas serian, sen dúbida algunha, as máis 

· pos galegas. O resultado'/é unha apatía beneficiadas. 
que -remata favorecendo a aceitación, Efectívamente, os partidos formalmen- · 
ainda que sexa por pasiva, do bipartidis- le denominados da direita· galega non 
mo español que se nos irripón. son er:i senso estrito dá b!1rguesia, por-

2.- De que seria a única posibilldade que Galiza carece '.dunha burguesía na
de sermos protagonistas d~ nasa própria · cional e iso imposibilita· que calle un f<;>rte 
história que ninguén vai escreber nen fa- e amplo partidó nacior:ialista burgués ao 
cer no naso nome, e non _cumprir o tris- estiló basco e catalán. Aqui o que hai é · 
teiro papel de comparsa dos grandes unha burguesía intermediária que ideolo.:. 
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'Os PARTIDOS 
FORMALMENTE 

DENOMINADOS DA DIREITA 
GALEGA NON SON EN 
SENSO ESTRICTO DA 

· BURGUESIA' 

definitiva, que se se compremotesen ni
diamente co nacionalismo, tal como é a 
realidade social galega, veríanse aboca
dos a levar unha política progresista. 

A sua aparición, ainda que feble, de 
todas formas resulta positiva para rom
per co monolitismo ideolóxico da direita 
española abrurriadoramente controlado
ra, até agora, da nasa Terra, propician
do, cando menos, unha división entre 
galeguistas e centralistas, tendo a segu
ridade que a alternativa galeguista sem
pre será máis receptiva e favorecedora 
dos intereses galegas, á vez que, dal
gunha forma, suma forzas nunha con
cienciación do naso pavo sobre si mes
mo, se na realidade do que se trata é 
disto e non tanto de competitividades 
eleitorais na procura dun irrefeábel dese
xo de poder formal. 

EPÍLOGO 

Que o BNG deu no clavo con esta alter
nativa, no senso de pór nervosas ás for
zas políticas centralistas e iniciar de ime
di~to as medidas oportunas para neutra
lizala, indícao a rápida intromisión no 
tema dun periódico recoñecido polo seu 
soporte ideolóxico dos poderes fácticos 
coruñeses, e non gran influéncia nos ga
legas en xeral, que através do seu "edi
torialista" Carlos Luís Rodríguez advirte 
sobre os perigos de dita unidade utili 
zando a lndependentes de Lugo como 
obxecto aparente do seu artigo, pero 
lanzando, subliminalmente, unha mensa
xe a toda direita galega sobre os proble
mas que lles podería acarrear tal "dispa
ratada" alianza co BNG. 

Evidentemente, algo aprendimos de 
todo isto. Se se tala de unidade de todo 
o nacionalismo galega, ainda que sexa 

· conxuntural, alguén se pon a tremer. Ha
berá que seguir afondando na idea. O 

e 



FERROL 

. A Xuntq.. privatiza· 25 .. 000 ní2 de chan público 

Con · 1 ~500 millóns de investiníento ofiCial 
.e 1.000 -rilillóns de benefíci.os 
para a empresa privada 
O convénio que a Xunta quer asinar co Concello de 
Ferrol procura erguer un edificio administrativo no meio 
da Praza de España e a construción de 80~ prazas de 
garaxe e d.e 3.500 m2 de -superficie residencial e 7 .030 
m2 de superficie comercial. Co proxecto, aoque tivo 
acceso A NOSA TERRA, privatízanse, durante 75 anos, 
25.200 metros de chan publico e posibilítase un negócio 
para o concesionário que ronda os mil millóns de pesetas 
de benefício. Por tras do proxeccto está o presidente da 
Xunta, o seu governo, e a empresa coroñesa TAU da que 
forman parte, como accionistas maioritários, o delineante 
autotitulado deseñador urbano, Vázquez Liñeiro, o · 
Director Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas, 
Andrés de Souza e o director da Escola Técnica Superior 
de Arquitectura da Coruña, Juan Bautista Pérez 
Valcarcel. 
O convénio en si ocupa catro fó
lios co membrete oficial da Xun
ta. Na sua páxina dous dise: "O 
Consello da Xunta de Galiza, en 
reunións celebradas os días 17 

- de Decembro do 1987 e 19 de 
Maio do 1988, acordou destinar 
unha partida de 1.500 millóns de 
pesetas para financiar determi
nadas actuacións extraordinárias 
en Ferro!". Na cláusula terceira, 
o governo galega subordina ao 
Concello aos seus desexos: 
"Para a selección das obras a 
realizar, como consecuéncia da 
sinatura do presente convénio, 
criarase unha comisión formada 
por tres membros designados 
pala Xunta de Galicia e dous ele
xidos polo Concello de Ferro! en 
proporción á representatividade 
das forzas políticas existentes na 
própria Corporación Municipal" . 

Na cláusula cuarta o executivo 
autónomo esixe ao Concello a 
cesión dos terreas "necesários 
para a realización das obras" e 
que estas "estarán exentas de 
calquer tipo de exaccións muni
cipaís", o que supón, neste últi
mo conceito, unha cantidade 
aproximada de sesenta e cinco 
millóns de pesetas. No apartado 
quinto a Xunta resérvase a "con
tratación, dirección, xestión e re
cepción das obras que, como 
consecuéncia da firma do pre
sente convénio se realicen no 
Concello de Ferro!". 

O convénio compleméntase 
cun "Plego articulado de condi
cións xenerais, xurídicas, técni
cas e económicas, que haberán 
de rexer no concurso público de 
construcción da remodelación 
urbana das Prazas de España e 

· do lnferniño e_do campo fútbol 
da Malata". Nel descrébense as 
obras a realizar polo governo ga
lego een Ferro!: construcción 
dun edificio administrativo na 
Praza de España de 5.700 m2 de 
superficie construida. Construc
ción dur:i aparcamento subterrá:: 
neo na Praza de España, con ca
pacidade para 475 prazas de ga
raxe, nunha superfície de actua
ción de 14.051 metros cadrados, 
en réxime de concesión adminis
trativa por setenta e cinco an9s. 
Constn,Jcció"n dun aparcamento 
subterráneo na Praza do lnferni
no, coá capac1dade f}ara 330 
prazas de 9.araxe, nunha superfí
cie de actuación de 7. 700 m2

, ta
mén en réxime de concesión por 

· 75 anos. E construcción, ·no ac
tual campo de fútbol do lnferni
'ño; de 3.515 m2 de superfície re
sidencial e 7 .030 m2 de superfí- . 
cie comercial, ·. prévia enaxena
ción do chan de proprie.dade 
municipal e en réxime de canee-

sión por 75 anos. 
No Plego de Condicións, apar

tado 111.4, proponse pala Xunta a 
enaxenación do chan público, de 
propriedade municipal, por un 
total de 214.415.000 de pesetas, 
en base a unha valoración de 
11 .000 pesetas metro cadrado, 
para a superfície residencial e 
25.000 pta./m2, para a comercial. . 
O Executivo autónomo aporta 
1.500 millóns e o posíbel conce
sionário un mínimo de 686 mi
llóns e médiq de pesetas. 

O desglose da financiación fi
gura na páxir:-ia 1 O, capítulo 111, do 
Plego de Condicións ~ Praza de 
España, 696.505.470 pta. Praza 
do lnterniño, 344.970.000. Cam
po Municipal de Futbol , 415 mi
llóns. En total a Xunta aporta 
1.456.475.470 pta. Que aporta o 
concesionário? No Plego figuran 
cánones extraordinários e ordi
nários. Polos primeiros ha domr 
un total de 686.415.000 ·pesetas 
pala concesión da explotación 
dos aparcamentos subterráneos 
doas prazas de España e do ln
ferniño (150 millóns) e pala ena
xenación do chan municipal no 
lnferniño (214.415.000). En con
ceito de cánones ordinários, o 
concesionário deberá pagar (ao 
longo de setenta e cinco anos) 
un total de 219.900.000 pesetas: 
144.900.000 polas 805 prazas de 
garaxe (2.400 pta. por praza e 
por 75 anos) e 75 millóns polos 
10.000 m2 . de Direito de Superfí
cie no lnferniño (1.000 pesetas 
m2- por 10.000 pesetas/metro e 
por 75 anos). 

No Plego de Condició·ns sublí- · 
ñase o destino dos 686.415.000 
pesetas correspondentes aos 
cánones extraordinários: edifício 
administrativo da Praza de Espa
ña, cubrición do Estádio Munici
pal, Reabilitación do Mercado 
Municipal e viários: paralelo .á es
trada de Castela e á Avenida da 

. Paz .. 

Privatización 
de chan público 

. Con estes dados sobre,.a Mesa, 
consultamos a profisionais do 
mercado inmobiliário, sobre a 
rendabilidade da concesión. Esta 
teria os. seguintes gastos: cáno-. 
nes (ordinários e extraordinários) 
906.315.000 pesetas; coste de 
construcción 246.050.000 pese
tas (desglosados á sua vez na 
construcción ·de 3.515 m2 de su
perfície residencial, 175.750.000. 
Construcción de 7.030 m2 de su
perfície comercial, 70.3-00.000 
pes.etas). Total de gastos 

. 1.152.365.000 pesetas. No capí
tulo de ingresos figuran, segundo 
·as· nasas fontes: 475 millóns en 

conceito de venda das prazas de 
garaxe da Praza de España; •. 330_ 
millóns palas prazas da Praza do 
lnferniño; 525 millóns palas vi
vencias; 878.500.000 polos lo
cais comerciais e 65.400.000 pe
setas palas licéncias condona
das. Total de ingresos: 
2.273.900.000. O benefício da 
concesión seria, pois, de 1.121 
millóns e médio de pesetas. A 
Xunta -despois de aportar 
1.500 millóns dos Orzamentos 
da Galiza- patrocina que o con
cesionári9 dupliql:le por doy.s o 
seu investimento. 

Con este convénio, o governo 
de González Laxe privatiza, por 
setenta e cinco anos, un total de 
25.251 metros cadrados de chan 
público (14.051 metros.na Praza 
de España e 1.1.200 ~etros na 
Praza do lnferniño). E· dicer, a 
Xunta pribva de máis de 0,25 rn2 

de chan público a cada ferrolán. 

O gran . negócio de TAU 
Na páxina 11 ·do Plego Articula
do de ·Condicións dise: "Todas 
estas obras executaranse segun
do os Proxectos Técnicos redac
tados por TAU (Taller de Arqui
tectura y Urbanismo de Galicia)". 
Quen son os proprietários desta 
. empresa aos que ó Governo· 
Laxe prémia cuns honorários, 
"tanto en conceito de Redacción 
dos ·Proxectos, como pola Dire
ción ·das Obras" de 11.7:512.600 
pesetas, IVA incluido? 

Na folla número 684, inscrip
ción 6ª, do Re.xisto ' Mercantil de· 
A Coruf.ía, figura: "Nomease ·a 
Consello de Administración -da 
Sociedade (TAU), na forma· se
guinte: Presidente, don António 
Vilzquez Liñeir9; S~cretário, don 

. Andrés Manuel de Souza lglé
sias; vogais, Don Saturnino Ba-.. 
quer Másgrau e Don Juan Pérez 

Valcárcel ( ... ) Nomease xerente 
da Sociedade -a Dón Andrés Ma
nuel de Souza lglésias, que acei
ta o cargo". Os accionistas maio
ritários son de Souza con 1.255 
participacións; . Vázquez Liñeiro, 
tamén 1,255 -e Pérez Valcarcel 
con 900. TAU é a empresa mi
mada do governo municipal da 
Coruña para qu~n redactaron os 
.proxectos do Coliseu, Pazo de 
Exposicións e Congresos e apar
camentos de .Juana de·· Vega, 
Praza de Pontevedra e Praza de 
San Cristóbal.. O Taller de Arqui
tectura· e Urbanismo · colaborou 
na redacción (:h polémico Plan 

· Bqfill que alonxa, eri catrocentos 
metros, o mar da coruñesa Ave
nida da Marina. 

Andrés de Souza, secretário é 
, xerente de TAU, é amigo moi 

próximo do presidente Laxe que 
o nomeou Director Xeneral de 
Relacións coas Comunidades 
Galegas da Xunta, apesar da sua 
histórica militáncia no Partido Li
beral de José António Segurádo. 
Vázquez liñeiró, un delineante 
que se autotitula urbanista e que 

· foi denundado por presünta es
tafa ·polo cidadán coruñés lgna

. cio Bilbao, é tamén amigo de 
Gon_zález Laxe. Liñeiro está, así-

. mesmo, moi ben conectado por · 
lazos de amistade co alcalde co
ruñés, Paco Vázuez, e o frustra
do presidente da Deputación co
ruñesa, Salvador Fernández Mo
reda. Finalmente, Juan Bautista 
Pérez Valcarcel é director da Es
cala Técnica . Superior de Arqui
tectura de A Coruña. Por· certo, 
Pérez ValGarcel, apesar do seu 
cargo universitário, é sócio de 
quen o~ seus alumnos e colegas 
de· profisión consideran un intru
so e plaatéxanse ·denuncialo an- · 
·tes os tribunais. O 

PACO D.OCAMPO/A CORUÑA 

· • España non asinou ·o 
convénio contra as emi
sións de dióxido. de Nitró
xeno. A destrución da vexeta-

. ción que provoca o dióxido de 
nifróxeno, xeneradór principal da 
choiva ácida levou a doce paises 
do .. oeste europeo a asinar un 
acor.do para reducir as emisións 
de automóviles e industrias .. O 
compromiso dós doce consiste 
nun recorte das emisións de dió
xido de nitróxeno nun trinta por 
cento no prazo dos dez anos a 
vir. 

Adam Markhaní, da-Fundación 
Mundial para a Natureza decla
roú que anualmente se virten na 
atmósfera desdé Europa arredor 
de nove toneladas de dióxido de 
nitróxeno. Ca- anuncio do conve
nio, Ma.rkhan sinalou que a cus
tión da máximq importancia e.ra 
saber cando o España, o Reino 
Unido e Estado Unidos estarían 
dispostos a asinar ·a acordo que 
.xa respaldaron Austria, . Bélxica, 
Dinamarca, Liechtenstein, Holan-
da, Finlándi?, S~écia e Suiza. O 

• · A baixa da bolsa afec
tou ao Wall Street Journal. 
A empresá Dow Janes que pro
duce o máis famoso e lido indi
cador da bolsa de Nova lorque, 
que edita o periódico The Wall 
Street Journal, tivo no terceiro 
trimestre do ano unha baixa de 
ingresos dun trece por cen con 
relación ao mesmo prazo do ano 
denanterior por unha baixa da 
sua captación publicitaria que os 
editores relacionan co crash da 
Bolsa de hai un an·o. · O 

• En San Salvador ce-· 
lebrouse · unha das mais 
grandes mani.festaciór:es 
que nunca tiveron lugar 
nese pais, só comparábel · á 
celebrada cando o asesinato de 

· Arnulfo Romero, para pedir que 
se negociase coa guerrilla do 
FMLN. 

Mesmamente o Exército inter
pretouna com9 un acto de· apoio 
ao Frente Farabundo Martí de Li
peración Nacíonal, por máis que 
fose convocada .por organiza
cións populares q1.,1e respaldan o 
debate nacional patrocinado 

· ;:>ola lglésia. Salvadoreña: 
D'uas filas kilométricas recorre

ron tada a ciudade ·até concluir 
diante do hotel donde se ce.lebra 
a reunión 9a brganización de Es- · 
tado Ame~icanos (QEA). O 

• A exportación de orde
nadores ·adáptase á reali
dade do- mercado. Desde 
tempos de Carter, · o ministério · 
de Comercio ·do 'Estados Unidos 
ven aplicando restriccións á e~
portación de programas· de orde
nadores, en particular daqueles 
relacionados con armas ou siste
mas · extratéxicos., Esta preocu
pación por impedir que os paises 

. socialis~as podan copiar a infor
mática occidental non serveu se
·non para dar frustracións ao 
Pentágono ao ver ·que os trasva
ses de tecnoloxía se producían 
libremente e.1tre os aliados dos 

· Estados Unidos e os países do 
Leste. O sector informático tiña 
expresado queixas repetidas pqr 
esta limitación ·que calificou pú
blicamente de inoperante e rídí
cula. A desregulación é un reco
ñecemento. da realidade, favore
cido polo novo clima criado pola 
pere_stroika. · O 
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U NIYERSIDADE ~ 

'Somos abertzales, olé, olé, olé ... ' 

·Os estúdantes e o personal -da Universidade 
: peden a den1isión dó Rector · 
- A universidade está 
revolta. E non se trata só 
das consecuéncias da 
polémica cátedra de _ . 
Economia Aplicada. Hai 
máis, tras das . · 
mobilizacións dos 
estudantes tiai 9 
organizacións de signo 
contrário. Tras das 
protestas do profesorado 
hai ideoloxias para todos 
os gastos, tras as , 
inquedanz~s do persoal 
hai siglas. sindicais e 
corr~ntes de opinión 
variadas. Todos son 
unánimes na petición de -
demisión do rector Carlos 
Pajares. Acusáselle de 
prepoténcia, neglixéricia, 
arbitratiedade, despotismo 
·e parcialidr:ide. 
Achácanselle:posturas · 
"chulescas" "cínicas" e 
"diétatoriais:', demasiadas 
acusacións para non ser 
certa nengunha. A 
universidade Gtnda revolta, 
e ·OS estudantes piden 

-cabezas. 
Aliouse o sol cos uriiversitários 
comoostelanos e uns 2.000 de
les botáronse á rúa en manifesta
ción: ... "Galicia caníbal, churras-
co de rector"... · 

Foro.n convocados por nove 
organizacións estudiantJs. Os 
máis activos, os CAF, püxeron a 
promoción na campaña. Con 
eles ADU, que logo _se potaría 
fóra, AFEE, AMI, AUPA, CAMAE, 
FISICAS,' KRA e VAGALUME. 

Pedían a dimisión do Rector: ... 
"N.on hai outra solución, Pajares 
dimisión" ... 

Coincidían con. ASDUGA 
(AGrupamento sindical do~ente 
para unha_ Universidade Galega), 
coa xunta de persoal docente, · 
coas asambleias de Xeografi?. e 
-História, de Matemáticas, coa 
CSIF, coa mes·a convocante do 
claustro extraordinário que .pediu 
·a· Pajares a revocación da deci
sión de celebrar a bposición .á 

· cátedra de economía aplicada_ en 
Madrid. 

"Pajares, th'ulo. En Chile . 
estas seguro" .. : 

~ Acusan ao ~ector de concentrar · 
o poder nas mans da equipa rei-

toral e · valeira.r de contido ao 
claustro, saltándose as suas 
competéncias e incumprindo os 
seus acordos. · 

Acúsaselle tamén de promover 
unha convivéncia universitária 
tensa e crispada, sen practicar o 
diálogo e abusando das descali
ficacións, as ameazas e a ínter- _ 
vención da forza pública. "Este 
rector para ·ministro -do interior" 
berraban os estudantes. Moitas 
acusacións para .cair en saco ra
chado. 

Mália todo Carlos Pajares non 
se inmuta. Non acudiu ao balcón . 

do rectorado, debidamente pro
texido polas forzas do orde, 
como pedían os estudantes ma
nifestados. Tamén habia profe
sores na protesta. lan baixo uñha 
unha pancarta na que sen sina- · 
tura líase "Pajares dimite". -

Non é o caso "Suevos", como 
xa se coñece, o causante desta 
movida universitária. Se acaso é 
o· detonante ainda que soe a tó
pico. Pero hai máis. 

"incapacidade· para solucionar 
o problema da vivenda -en San
ti~go ·(Bu_rgo das nacións), cies-

. -'DESCENTRALIZACIÓN: 
TRES UNIVERSIDADES PARA.1.99(3 -

A apontada. descentralización universitária ten xa asentadas as pri-
meiras pedras que saen pa Gorisellaria de Educación, . 
· O titular deste departamento avanzoa xá un esbozo do que será a 
configuración 1.,miversitária na Galiza p·ara o- futuro. Segundo Aniceto 
'Núñez a nova Lei de Ordenamento Universitário estará no parlamento 
eri Decembro para a sua discusión ~ ·aprobación. Unha lei que con
templa o esquema de tres universidades que estarían en vigor no 
1996. -

Despqis dun esfudó· sobre a povoación estudantil que aponta a que 
ne$e anos o número de universitários será de 80.000, a Xunta decíde
se por un modelo de Universidade. para Galiza que se basea no esta
beleciníento de tres universidades especializadas e estruturadas 'en 
vários campus. A saber: Norte, Centro e Sur. -

A universidade Norte terá os campus de A Coruña e Ferrol. Na Sur 
_irán Pontevedra, Vigo e Ourense, E na Centro integraranse os campus 
de Santiago e Lugo. ~: , - · 

Polo de agora non se pode talar de especialidades nen de ·distribu
ción nos distintos campus, pero a Consellaria de Educación e ordena

. mento ·universitário tenta que se remate coa situación de saturamento 
e· masificacións que vive actualmente ·a universidade galega. _ O · 

'. 

pilfarro dos diñeiros públicos {o 
famoso caso das faculdades de 
Bioloxía e Matemáticas), falta de 
servicios . universitários, nefasta 
xestión,' non realización da des
centralización universitária, etc, 
etc." 

Unha resta de supostas culpas 
de Pajares pola~ que s~ quer que 
pague. · 

O .próximo dfa 29 o Claustro 
celebrará sesión plenária ordiná
ria na que se abordará o informe 
anual do Rector. Un claustro que 
xa foi calificado de "plebiscitário" 
e de "provocación" e · "despré
cio" cara os órgaos representati
vos da universidade. Sectores do 
profesorado e estudantes queren 
que se convoque unha sesión 
extraordinária para abordar mo
nográficamente a dimisión de 
Pajares. El mesmo dixo no seu 
dia que ese é o único xeito para 
conseguir apartalo da dirección 
universitária. 

Pasou o dia da protesta pero 
as águas non voltaron ao leito. 
Segue abendo un ruxe-ruxe que 
vai tomando pulo cada vez que 

- o Rector se asoma aos médios 
de. cqmunicación para contestar 
algo. 

Son moitas acusacións para 
permanecer mudo. 

Hai mais. Agora os de 
enfermeiría 
Por se non abondaba os alum
nos das escalas universitárias de 
enfermeiria de Santiago, A Corµ
ña, Pontevedra, Vigo e Lugo mo
bilízansé esta semana contra o 
Plah de Estudos de Enfermelria . 

Manifestábanse o martes, fan 
o xoves, e voltarán a facelo o 24 
deste mes en Madrid. 

Opóñense a un plan aprobado 
polo Consello de Universidades 
que --din- reduce as horas lec
tivas á metade, polo que se dete
riora a formación dos estudian
tes, retrocede con respecto aos 
avances acadados nos últimos 
tempos e pérdese categoría pro
fesional. 

Ademais impo$ibilita o acceso 
á docéncia, a libre circulación 
dos profisionais españois pola 
CEE e impede o acceso ao se
gundo ciclo, o que significa a im
posibilidade de licenciatura. 

Claro que neste caso Carlos 
Pajares non é o responsábel da 
situación, pero haberá de facerse 
eco da intranquilidade que existe 
neste eido universitário. O 

XAN DOCAMPO/COMPOSTELA 

Noraboa por.que por 
prime ira vez- en Gal iza se ' 

~un tam_año de 24'X 16,5 cm. 
e máis de 150 póxinas, a un 
prezo que a convirte en 
barata. E por suposto en 
gal ego. 

COPADO .REI NA GALIZA 

::J 
<( 
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· Promociónase 
asi o deporte? 
Estes dias estase a celebrar en 
Galiza a "Copa do Rei de Balon
cesto". Xa se sabe como chegou 

·até aqui: en puxa impúdica entre 
a Deputación coruñesa e a Xun
ta, que foi quen de subir o poxo 
en oito millóns para arrebatarlle 
á sua contrincant~ ideolóxica o 
anagrama dos carteis anuncia
dores. 

Selles ternos que creer, fixéro
no para "potenciar o deporte do 
baloncesto en Gal iza". 

Sexamos bons e acreditemos, 
ainda que nos permitan que du~ 
bidemos moi moito das suas in
tencións. Ainda así o que queda 
totalmente en evidéncia é que te
ñen moi pouca idea (polo que 
deberian dimitir) de como se pro
mociona o deporte. 

Cos 24 millóns pagados á 
Asociación de Clubes de Balon
cesto podíanse construir catro 
pistas polideportivas cubrtas, 
nas que praticarian deporte moi
tos rapaces, mesmamente o ba
loncesto, sen que tivesen que 
colgar arelas nas arbores, pare
des ou piornos. 

Tamén se poderian contratar a 
-20 monitores que durante un ano 
se dedicaran a dar cursiños por 
toda Galiza. 

Pero se pensan que a millor 
forma de promocionar o balon
cesto é oferecendo deporte de 
élrt:e, non se entende como dei
xaroR desaparecer ªº Celta femi
nino por falte de axuda e (ainda 
que discrepe con este camiño) 
non se lle subvencionou cunha 
parte deses millóns, ou con to
dos. Asi terian baloncesto de pri
meira categoría cada quince dias 
en Vigo. Tiñan a oportunidade de 
firmar tamén, a cámbio, un con
vénio para xogar diferentes parti
dos polas vilas, promocionando 
de paso o deporte entre as mu
lleres que fai ainda máis falta. 

Unha competición ao ano non 
fai dano, pero non axuda. Mellar 
deporte todos os dias. O 

t produce unha axenda '_ 
galega coas informqcións 
necesarios para 
movermonos por este País. 
Co esquema apropiado para 

- anotar, recordar, planificar. 

Cos recordatorios das 
onomásticas e das fases 
luares. Con grande · 
cantidade de datos cultorais.· 
Cunha especial atención ó 
deseño e ós materiais. 
Cunha eiegante e segura 
enéadernación en símil-pe!. 

Desde primeiros de 
Decembro á venda. 1 .g 8 9 



<GAUZAE MUNDO ANOSATEllA A 
~~~~~~~~"---~~"-----,~~~~~~~~ ~~~~---..,.~~--~~~-Nº_36_3~--17_D_EN_O_VE_M_BR_O_D_0_19_88~"1-
MEIQ AMBENTE-

Os alcaldes de Ares e Fene demandan unha actuación . concreta da Xunta 

Contéiminaciótl das rias: 
a preocupación cohvértese en alarma 
Moitas veces ténse escrito 
que na comarca de Ferro! a 
terceira factoría en 
importáncia, despois dos 
dous grar.des estaleiros, é 
a própria ria, dado que o 
número de>-persoas que 
viven do marisqueo ou da 
pesca supera as duas mil. 
Ademais, esta actividade 
ven actuando nos últimos 
anos como "colchón" 
amortiguador das tensións 
sociais,. xa que os 
numerosos desempregados 
ven no marisqueo unha 
fonte de recursos 
económicos ocasionais, que 
axuda en moitas ocasións a 
sobrelevar situacións de 
penúria. Incluso os níveis 
de delincuéncia descenden 
notoriamente cando se abre 
a veda e os xóvenes 
marxinados non se ven 
abrigados a recorrer ou 
roubo para "gañar o 
salário". 

A considerábel riqueza maris
queira da ria de Ferro! ven dismi
nuindo notabelmente nos últimos 
anos. Os camións carregados de 
ostras ou a abundáncia das zam
buriñas xa non son máis que re
cordos de hai vinte anos, pero 
ainda a extración de ameixa e 
berberecho proporciona un meio 
de vida a numerosos viciños. 

Pero novamente unha ria gale
ga está en perigo. Agora veñen 
de dar a voz de alarma os alcal
des de Ares, Manuel Rodríguez 
Doval e Fene Xosé Maria Rivera 
Arnoso, con informes na man 
que denúncian o alto índice de 
contaminación da água, e o po
síbel perigo para a saúde huma
na. 

Mirando a Endesa 
Distintos informes elaborados 
por Carlos Vales, secretário xeral · 
da Asociación para a Defensa 
Ecolóxica da Galiza, Pedro Pé
rez-Gorostiaga, biólogo da Con
sellaria de Pesca, ou a memória 
de licenciatura de Xosé Luís Zu
gaza sobre a contaminación bac
teriana na 1ia de Ares-Betanzos, 
veñen de pór o dedo na chaga 
ao revelar índices que sobardan 
amplamente os topes marcados 
polos organismos internacionais 
sanitários. 

Segundo o alcald.e de _ Ares, 
Rodríguez Doval. a intranquilida
de xurdiu no pasado mes de 
Xuño ao coñecer o i'lforme ela
borado por Carlos Vales no qu~ 
se indica que en mostras de 
água recollidas no mes de Fe
breiro se atopar:i na desemboca
dura do ria Eume, compoñentes 
contaminantes especialmente 
perigosos pola ~ua. elevada pre
séncia. En concreto rexístase 
unha preséncia de manganeso 
superior en tres ou catre veces 
ao aconsellábel. Este metal pe
sado manifesta a sua toxicidade 
en casos extremos, con sintoma
toloxia de calambres, tremares, 
alucinacións, pneumonia mangá
nica e dexerenación renal. 

O informe do secretário xeral 
de ADEGA indica asimesmo que 
as matérias en suspensión cons
tituen o maior problema~ das 
águas do ria Eume a:o amosar 
cantidades que chegan aos 
3.900 mg/litro cando debían 
apresentar menos de 30 mg/litro 
de extracto seco. Este enturbia
mento da água provoca unha di
fícil penetración da radiación so
lar, un cámbio dos fondos areo
sos por fangosos, disminuindo 
polo tanto a produción de molus
cos de interese comercial. A 
água carregada de partículas en 

suspensión provoca o deterioro 
do mecanismo de respiración 
dos peixes, esixíndolles un gasto 
metabólico extra. 
. o primeiro rexedor ar~ano ir:t
d ícanos que ao coñecer o infor
me se convocou unha reunión o 
pasado 29 Xuño aonde acoderan 
ademais de representantes . de 
ADEGA e do Concello de Ares, 
membros da Cofradia de Pesca
dores de Pontedeume que de
nunciaron o alarmante descenso 
das capturas nos últimos sete 
anos. Nesa xuntanza acordouse 
demandar de Endesa colabora
ción para levar a cabo un Plan de 
Saneamento da Ria, ao ter a evi
déncia de que os vertidos da 
Empresa Nacional de Electricida-: 
de son un dos factores decisivos 
de contaminación. 

O necesário saneamento 
Noutro informe elaborado polo 
biólogo Pedro Perez-Gorostiaga, 
coincídese coa análise de Carlos 
Vales, e vaise máis alá, indican
do que "as posíbeis causas des
tas situación hai que buscalas 
nos aportes que se fan ao rio ( ... ) 
A mina a ceu aberto ubicada nas 
Pontes está producindo nos últi
mos 25 anos Llnha considerábel 
cantidade de partículas sólidas 

converteuse en alarma cando sé 
coñeceu o resultado dunha me
mória de .licenciatura-apresenta-

. da na Faculdade de Farmácia, na 
que despois dunha anáhse reali - · 
zada na ria de Ares, se- detectan 
níveis altos de estancamento de 
bactérias no meio, cun posíbel 
deterioro para a saúde pública e 
para o meio mariño·. 

que através do regato lllade verte 
nas águas-Oo Eume, estas partí
culas deposítailse no embalse 
do Eume, e suponse . que na ác: 
tualir:iade os .depósitos teñen 
acadado un nível tal, que nas 
épocas de choiva, ao abrírense 
as comportas para -regular o ní
vel de água embalsada .• a corren~ 
te faga un efecto de succión, 
polo que estas axflas son arras
tadas polo -río até a sua desem
bocadura". 
· O Plan de actuación proposto 

~por Pe9ro Pérez-Gorostiaga in
clue naturalmente o corte nas 

· fbntes de contaminación, a reti
rada dos fangos depositados
nos últimos anos, o vertido de 
areas de grao groso, e a semen
te na zona de ameixa fina. O bió
logo ·especula incluso. con que 
unha vez conquerida a pu.reta 
das águas, podéríase tentar rein
troducir novam.ente as -povoa-· 
cións de ostra autóctona na ria, · 
que desde hai anos desapar.eceu 
deste entorno, debido á sua alta 
sensibilidade á contaminación 
polas partículas en suspensión. 

Contaminación 
bacteriolóxica 
Segundo o alcalde de Ares, Ro
dríguez Doval a preocupación. 

En concreto, esta memória, re
dactaga por Xosé Luís Zugaza: 
sob a dirección do protesor Xoa
qu ín Garrido, conclue que dos 
dados obtidos no recento de or
ganismos indicadores de conta
minación fecal no estuário da ria 
de Ar53s, detéctarise nívéis de 
·contaminación moi elevados, in
cumprindo a normativa da CEE 
relativa á calidade das águas de
baño. 

Nas cooclusións da memória 
recóllese textualmente que "os 
altos n íveis de bactérias heteró
trofas mesófilas próximos aos 
das bactéias mariñas, pon de 
manifesto o alto grao de conta
minación do estuário" .. Ao ·coñe
cer este estudo, .os alcaldes de 
Fene e Ares demandaron con
xuntamente entrevistas cos con
sellejros de Pesca e Sanidade, 
para volver incidir na idea da ne
cesidade imperio~a dun sanea
mento, déspois de efectuar un 
estudo sobre as fontes de o con
taminación. 

Queixas dos bañistas 
Aos próprios dados de difere~tes 
-estudos, ·Rodríguez Doval enga
de as testemuñas directas dos 
bañistas que, en época de verán, 
se queixan frecuentemente de 
picazóns na pel, e comenla que 
na vila de Ares, no período ~sti
val, se rexistan índices altísimos 
de diarreas, especulando coa 
posibilidade de que exista un ha· 
relaGión bastante estreita co 
consumo de água 0u cos baños 
de mar. · · 

O alcalde aresano conclue in
dicando : que con todos estes 
preocupantes indicadores, a 
Xunta debia elaborar un estudo 
sobre as posíbeis repercusións 1 

deste alt9 índice de contamina- ~ 
ción no peixe e no marisco que 
se captura na ria, pois a saúde 
humana pode -atoparse en peri
go. _As Consellarias de Sanidade 
e Pesca ·ainda non· respostaron á 
solicitude de entrevista. O 

ENRJQUE SANFIZIFERROL., 
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• M.V. 

Con moda galega, co traxe 
sério de deputado ou cos 
vaqueiros e camisa de sport 

. con que nos recibe na st,Ja 
casa de Santiago non perde · 
o aceno de político 

responsábel que, de. candp 
eri vez, tal unha incursión 

. buscadora de complicidade. 
Non nos convida a ingresar 
nq seu partido, cousa que din 

. que fai a moitos xornalistas, 
pero até,ndenos coa 
seguri"dade de quen ere no 

que está decindo. Como el política dentro. Candidato á 
-· mesmo afirma, "despois dos · presidéncia da Xunta, 

vellos galeguistas estamos candidato á alcaldía de Vigo, 
nós", a xéración á que. está convencido -Oe que o -
pertence; entre mnros, Camilo nacionalismo. é máis forte que 
Nogueira, enxeñ_eiro, · nunca: "máis que cando · 
economista, e home do que Castelao e por suposto máis 
se pode .dicer que_ leva a . que n<?s 70". · 

Camilo· Nogueira 
'ó probleina principal non é a CEE, sehón o próprio estadO' 

Desde os tempos de Galiza So- 'G 1· t, t 
cialista a hoxe vostede ·ten xa a iza es a nun mamen O 
unha longa traxectória política. crítico 
Eu, s;oma mqita xente, empecei a Entrando na actualidade e en fun
miña idade política na loita pala ción da traxectória . definida por 
democrácia, concretamente, no vostede, cales son as ·claves · 

. meu caso, na loita cultural, na Aso
ciación Cultural de Vigo, da que fun 
presidente durante os seus primei
ros anos de vída, _a comezos dos 
sesenta. Participei nas loitas polos 
direitos dos. traballadores e cunha 
perspectiva que se podia calificar 
xa de esqUerdas e nacionalista. Na 
Asociación Cultural deuse un fenó- -
meno curioso naque! tempo: era un "'(. 
lugar de reunión de toda a oposi.:. · ¡ 
ción, nacionalista, pero onde se I' 
reunia todo o mundo. O grupo Ga
liza Socialista foi un ha fase . dese 
traballo. No '68 tivo un papel moi 
relev:ante. Naquel tempo' houbo ta
mén unha certa relación co FLP 
(Felipe) pero foi máis unha etapa 
de tanteo, que non chegou a callar. 
No 71, a maioria tomamos a deci
sión de integrarnos na UPG. Nas 
folgas de Vigo do 72 a participa
ción da UPG foi através noso. Logo
veu a transición, a formación da . 
ANPG. Pero chegou un momento 
no que eu e moita máis xente, que 
nalguns lugares como Santiago 
éramos maioria, empezamos ·outra 
.aventura, porque rios demos conta 
de qt,Je as pautas ideolóxicas e 
teóricas da ANPG eran profunda..: 
. mente erradas e que os problemas 
da Galiza tamén estaban dentro da 
própria Galiza, non. todo era opre
sión exterior, tamén habia un pro
blema de configurac[ón da socie
dade galega e que tiñamos que fa
cer un traballo profundo de bús-

. queda _de hexemonia, desde a es
querda nacionalista e que nese 
senso a autonomía era o momento 
crucial. Sempre dixemos que a au- . 
tonomia non - era en absoluto· o 
nós.o sistema de autogoverno, pero 
apostamos · profundamente, pala 
autonomía desde o princípio, por:.. 
que sabíamos que ese era o lugar 
de concentración das enerxias po-

. 1 íticas de Gal iza, mesmo . como · 
oposición, e desde onde se podian 
facer causas en benefício do povo. 
Logo veu o POG·, E!.:;querda _Galega 
e a fusión · co PSG. Creo, · despois 
de moitos anos, que acertamos e 
adernais contra . opinións de xente 
que pretendeu dicer. que abando
nábamo_s o nacionalismo e a histó-

-ria demostra que non é asi -e que 
con~tituimos unha ponla, moi viva, 
do nacionalismo galega desde a· 
esquerda. Tivemos. a fortuna de ter 
un diputado rio primeiro parlamen
to, non sen moito esfórzo, ·o que 
nos permiteu dar a coñecer as no-

. sas ideas e ter unha forza cada vei. 
maior, de tal . forr:na q~e h·oxe, e 
creo que con moita dif eréncia, a 
oposición máis profunda aos suce.
sivos governos é a do PSG-EG. 

O expedente de Camilo Noguei
ra pasaría tamén por Citroen', fac
to'ria na que empezaria a traballar 
como ·enxeñeiro. nada máis rema
tar os .estudos e onde as suas po
sicións de apoio aos traballadores 
conduciriano ao despido no xa.his-
tórico 72: . · 

esenciais da Galiza de hoxe? 

Galiza está m.in. momento crítico, 
non só polas suas circunstáncias 
internas, senón externas tamén: 
momento de gran transformadón 
económiq_a en todo o mundo e que 

nos afecta de moi perto, entrada 
na CEE e conseguinte eliminación 
de fronteiras con Portugal. Esa si
tuación crítica pode ter duas sai
das contraditórias: positiva, se se 
resolven os problemas desa transi
ción, ou que Galiza quede ma~ina-/ 

da, como ocorreu neutras circuns
táncias tamén excepcionais. Galiza 
ten moito·s recursos para sair · 

· adi~mte, un~a capacidade humana 
- indubidabel e tamén recursos eco
nómicos de todo tipo e polo tanto 
non teria porqúe quedar atrás, per..., 
claro, para iso facia falta que hou
bese un governo. adecuado ás .cir
custáncias. Estase talando moito, 
por exemplo, das vias de comuni
cación con Europa e·-trátase dun 
problema crucial, ou gañamos esa 
batalla ou podemos perder dez 

. anos de evolución positiva. 

Nogueira sinala como negativa a 
e~periéncia dos dous governos au
tonómicos habidos até agora: por 
carecer de programa ou por non 
ser escoitados en absoluto por Ma
drid, casos respeitivos de AP e 
PSOE. Pensa pola contra qué "a 
esquerda nacionalista é máis forte 
que nunca. Non creo en absoluto 
na icjea de que no ano 75 ou 76 o 
nacionalismo era máis forte que 
hoxe. Agora hai moita máis xente 
integrada, desde unha perspectiva 
nacionalista, no eido cultural~ sindi
cal, político etc. O nacionalismo 
debe dar un salto adiante para 
mostrarse como alternativa de go
verno e isto para min é a clave. 
Creo que moitos problemas que 
xurdiron ou están xurdindo en pa -
tidos nacionalistas veñen desa 
adecuación ás circunstáncias. O 
nacionalismo ten que apresentarse 
como unha alternativa de govemo 
para todos os galegas, non só para 
os· nacionalistas e non debería dar 
a imaxe dunha familia asediada 
que ten que unirse para defenderse 
dunha agresión exterior. Alguén 
dixo que eramos indíxenas no 
naso próprio páis e eu non teño en 
absoluto mentalidade de indíxena. 
Creo que nós debemos de dar a 
impresión, e asi o decimos, de que 
os que deben governar Galiza so
mos os nacionalistas, pero sen 
nengun complexo. Hai que sair a 
talar con toda a sociedade no sen
tido máis extenso da palabra". 
Nese sentido, despois de que o 
ideário nacionalista dixese que 
non existia unha burguesía nacio
nal, agora parece que todas as 
forzas nacionalistas, incluido o 
PSG-EG, queren convencer aos 
empresários. 

Nós decimos, neste momento, que 
somos un partido de esquerdas, 
democrático,. nacionalista e socia
lista e que o programa que nós de
fendemos é beneficioso para 
maioria, incluidos os empresários 
que teñen as suas responsabilida
des ben asumidas. Non é o progra
ma dos empresários, senón inclui
dos os empresários, basicamente 
para os traballadores, pero tamén 
para as capas médias e do empre
sariado que deben comprender 
que un partido coma o naso, nas 
circustáncias actuais de Galiza, 
pode ter un programa máis util 
para eles mesmos, frente a un pro
grama reaccionário da direita, es
peculativo, ou frente á pura obe
diéncia a Madrid que é ·a caso do 
PSOE. Agora ben, .a diferéncia do 
que pasa con outros partidos polí
ticos, nós non queremos propiciar 
aqui o fortalecimento dos partidos 
conservadores, nen sendo nacio
nalistas. O PSG-ÉG sempre dixo 
que é normal que haxa partidos de 
direita nacionalistas, como socie
dade plural e europea que somos, 
pe~o nós non queremos que Galiza 
sexa un pais conservador e polo 
tanto que os partidos conse~ado- > 

res se.xan- maioritários, idea est<:r 
que parece que impregna moito · 
sentimento nacionalista. Cremas 
qué a esquerda pode ser maioritá
ria e non hai · razón. para que nos 
poñanios á defer:1siva. . 
pal é a influéncia que está-a ter a 
CEE sobre o noso país? 
Creo que a· CEE hai que conterri
plala desde dous pontos de vista 
distinlos. Unha _cousa- é a CEE · 
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Faustino 
Santalices co 
grupo 
"Lembranzas". 
Anos 40. Foto 
Leopoldo 
López lglésias 
Vil/ar 
(Ourense). 

O O utono Fotográfico 
corwerte á ci dad e de 
A uria nun centro de 
atención, compartido ,. da 
fotografia durante este 
mes de N ovembro·. · 

Capitaneado e 
organizado pola Casa da 
Xuventuqe_ O urense e a 
Agru"pación Fotográfica_ 
de O urense, consegue · 
involucrar a case todas as 

sás de expo.sicións da 
cidade, e mesmo alguns 
outros loca is que se 
adecuan para poder 

, recol I er mostras 
fotográficas distinta~. Cun 
critério amplo , que vai 
desde a recuperación 
histórica ás mostras de 
vangarda pasando 'poi a 
experimentacióq, os 
novos fotpgrafos e o 
fotoxornatismo, o ÜLJtono 

. A BOBA !IBBA 
·····································································: 

·' 

amasa madurez e extende 
o interese pala fotografía 
como arte, convertendo 
unha, mostra de máis de 
vi nte exposi ci óns nunha 
forma de pedagoxia 
visual. 
A destacar nas fotos da 

· pri mei ra quincena tres 
_ retrospectiv_as históricas 

de. fqtógrafos forteménte 
vence! lados ·a O urense, 
por naci mento ou por 

trabal lo e dedicación 
vital. No M useu 
Arqueo oxico expóñense 
as fotografías que tomou 
Ben-Cho-Shey , nunha 
escol ma tomada do 

.material depositado na 
Biblioteca da Deputación . 
Na Caixa ·de O urense 
Leopoldo lglésias. López 
" Vi 11 ar'' , fo tó g r a fo .de 
prensa ·e comercial 'con -
estudo na rua do Paseo 

.; 

r_etrotraenos á v i da socia 1· 
e poi ítica da cidade nos · 
últimos 50 anos 
compa rti ndo sá cu n dos 
grandes da nosa 
fo fo g r a f i a : o a 1 a r i can o 
Xo~é Suárez. 
N_estas páxi nas especia is 
recóll ese un b reve · 
mostrár i o do q ue se 
pendura na cidade de 
O urense durante todo 
N ovembro. 
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Enrriba foto 
de Tomás 
Vega Pato. 
Sobre estas 
liñas foto -de 
Pablo 
González 

' -

E>ilar no cuarto 
de baño M 
(1986) Aida 
Fernández 

Carreira -_ 
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esquer 

anuE 
Sen tít 
(1920); 
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Alonsc 
série e 
en Ne1 
Sobre 
liñas, ·¡ 



Na parte 
superior da 
páxina, á 
esquerda,· . 

anuel Buch. 
Sen título 
(1920); á·direita 
Antonio · 
Alonso da 
série de fotos 
en New York. 
Sobre estas 
liñas, 'á 

esquerda 
·Salvador 
Guinart 
Rovira, Retrato 
de Gualba 11 

.(1986). Direita, 
foto de Xosé . 
Abad (Orixinal 
a cór) 
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De riba abaixo 
obras de 
Eduardo 

Ochoa, Daniel 
Remeseiro 

(Orixinal a Cór) 
· e J. Antonio. L. 

Martínez 
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Madrid, o 
descanso do 

afiador. Á 
direita, Mitin 

na Barrela 

A 

(Lugo) na 
campaña.pro

Estatuto de 
Autonomia 

(1936). Abaixo 
de esquerda a 

direita Os 

X E 

Maios, 
Ourense. 

Praza Maior 
. (1949) .e· 

Cabaceiros 
en Pioselo; 

Sta. Marta de 
More iras 

(Ourense) 
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'fí. DIFERENCIA 
DOUTROS NÓ._S_N_O_N_ 
PROPICIAMOS O 
FORTALECIMENTO DE 

ARTIDOS 
CONSERVADORES,_· _ 
NEN SENDO 
NACIONALISTAS' 
como fenómeno de integración -eu
ropea, practicamente inevitabel, 
dadas as afinidades político- cultu
rais de toda Europa e dado o de
senvolvimento económico existen
te. Resulta absurdo oporse a esa 
corrente histórica e nese sentido 
nós non estamos en contra da 
CEE. Agora ben, a CEE como fenó
meno concreto que afecta dunha 
forma determinada a Galiza, nós 
estamos en contra: en contra da 
forma de negociar do Estado espa
ñol e de como quedaba Galiza 
nesa negociación. Creímos que ia 
ser perxudicial para sectores eco
nórr.icos importantes do noso país 
e a realidade non está desmentin
do esta opinión. Outra cousa é 
que, pesie a isto, a través do auto
governo. pode superarse está si
tuación, defendendo os nosos inte
reses e estar, sen complexo nen
gun, no mundo europeo. Creo que 
a cuestión principal non é tanto a 
CEE como o próprio estado espa
ñol. O Estado español ten unha 
tendéncia limitativa absoluta do 
autogoverno galega, esta mesma 
autonomía eú sempre digo que non 
está desenvolvida nen no 50 por _ 
cento, e a entrada na CEE limita 
claramente as competéncias, de tal 
forma que, os aspectos negativos 
de entrar na CEE, moitas veces 
son decisións do governo central 
non da CEE. Por exemplo, os fon
dos FEDER son curtos para aten
der aos paises máis desfavoreci
dos, pero quen di cantos cartas do 
FEDER que chegan ao estado han 
vir lago a Galiza non é a CEE, se
nón o estado. Quen nos discrimina, 
de forma que ternos perdido nos 
pasados tres anos da orde de 20 
mil millóns de pesetas de fondos 
FEDER a respeito dun trato equita
tivo, son eles. Quen di que unica
mente o 30 por cento dos fondos 

que se tome en Bruselas senón en 
Madrid". "E iso, ' er:igade, e porque 
non existe aqui un poc;Jer político 
forte, porque a xente vota a AP e 
ao PSOE, é dicer que o problema 
está tamén internamente dentro da 

son adiministrados polas comuni- -, A• DECISION DE 
dades autónomas e o 70 polo esta- /-'\ 
do en proxectos próprios non é a PECHAR SIDEGASA E 
CEE senón o Estado español. 

Insiste Camilo Nogueira neste NON AS:;.._ ______ _ 
aspecto: "Que se reduza a produc.. SIDERÚRXICAS 
ción naval ou siderúrxica é unha di- BASCAS OU 
rectiva da CEE, pero que isto afee- CATALA'NAS E' UN HA. 
ta a Astano por exemplo e non a 
Puerto Real, a Sidegasa e non si- DECISIÓN DO ESTADO, 
derúrxicas bascas ou catalanas, c -
por exemplo, non é unha decisión · NON DA EE' 

'Ou péchamos agora.a Celulosa de 
Pontevedra ou pronto cairá de vella' 
Unha das propostas de indus
trialización que se -está a dar 
hoxe para Galiza é a Celulosa. 
Vostede como persoa que mes
mo ten unha história dentro do 
nacionalismo de loita contra as 
celµlosas que opinión ten des
tes proxectos? 
Estamos en contra das actuais 
propostas, tal e como están for
muladas. As condicións que nos 
poñeriamos para que se instala
se aquí unha empresa producto
ra de pasta serian: transforma
ción íntegra en papel de todo o 
que se produce, medidas anti
contaminantes radicais de tal 
forma que non perxudicaran aos 
intereses individuais e cole~tivos 
do contorno, que houbera unha 
política forestal para que-Galiza 
non fose, en expresión que me · 
pareceu felicísima creo que de-A 
Nosq Terra;· unha república euca
lipteira, aindá que está dito des
de posifións que no~ comparto 

totalmente, e por último a desa
parición da fábrica ·de Ponteve
dra e dicir:nos ao mesmo tempo 
que podían criarse, mesmo con 
investimentos que ENCE vai rea
lizar, unha ou duas fábricas alter
rativas que lle deran traballo á 
xente que traballa en ENCE ·e 
isto é . perfeitamente factibel, 
mesmo do sector da madeira, 
por exemplo FINSA ou TAFISA 
están facendo vários proxectos 
que son máis interesantes que a . 
fábrica de Celu'losa, con menos · 
investimentos. Ademais a fábrica 
de Pontevedra ou a pechamos 

· agora ou cairá de vella dentro de 
moi poucos anos. Paré.cerne en 

· todo · caso nefasta a atitude do 
governo galego de aceptar todo 
o que veña. E absurdo que se lle 
vaian dar posibelmente entre 30 
mil e 50 mil millóns de·pesetas a 
unha empresa ·que ven aql:li a fa
cer pasta de papel case unica
mente. O 

Galiza. Por iso deci"mos qüe os 
problemas frente a Europa non se 
defenden só nas eleicións euro"-· 
peas, senón tamén, e sobre todo, 
nas eleicións autonómicas e que se 
defenden propiciando un governo 
alternativo" 
Voltando ao terreo político e ao 
fio das propostas realizadas polo 
BNG de · participacjón nas elei
cións europeas, respostadas polo 
PSG-EG coa negativa, entre ou
t.ras, a participar con partidos da 
direita nacionalista, algun comen
tarista chegou a afinnar que ese 
espácio era precisamente preteñ
dido por vostedes, m~nha espécie 
de corrimento cara ao centro na-
cionalista. · · 

'Non pretende·mos 
combater o mito 
de· Castelao' · 
Pero criticar a Castelao como 
mito.,. 
b que viña o outro día nun pe
riódico en primeira ·plana e(a 
profundamente equivocado e 
contraditório coas nosas pos
turas reais. Nos nasos docu
mentos non· pretendemos fa:.. 
cer a máis mínima crítica a 

. Castelao, senón que .pensa-
. mos que o positivo como 
home político non ten que le
vamos a mitificar" aspectos 
como o 'teórico, literário ou ar
tístico da sua obra, pero sém
pre nese contexto de ensaltalo 
nese papel de home político 
que tomou decisións funda- _ 
mentais na configuración do 
nacionalismo. 

·Pero o teórico .e o político van 
moi unidos. 
É que nos creemos que Caste
lao é, sobretodo, 1,m exemplo 
vital. Como teórico é estimabel 

. . pero non é o seu valor funda
mental. 
E ese tipo de análise non 
pode xerar confusión, nunha 
sociedade tan bombardeada 
por mitos ·lonxanos? 
Estou dacordo, pero o que:de
cimos..no co_ngreso non é con
traditório con iso. Nós tacemos 
unha loubanza de Castelao e 
Rosalia e o que p~etendemos 
non é combatir o mito Caste
lao, todo .o contrá~io, quere
mos resaltar o seu papel míti
co, todo país debe ter mifos, 

' os mitos son bos ·e netes reflé
xanse as virtudes que un pavo 
quer ter. Que ·ese mito desfigu
re unha persoalidade histórica 
non me parece negativo men
tres que os valores .que incor
pore sexan positivos. O 

·A lfOSA TE1lBA 
Nº 363 - 17 DE NOVEMBRO DO 1988 11 

dos votos e iso é moi importante, 
pero nos o que queremos é restar
lle terreo ao PSOE e á -direita, por,-
iso non buscamos a confrontación 
co BNG. 

'Estamos · á favor de 
construir un. gran sindicato 
agrário' 
Cales son as ideas eseiici?is que/ · 
definen o congreso que o seu par
tido vai celebrar moi pronto? 
Hai tres ideas principais. A p~imeira 
é un. chamamento á confianza é a 
resporisabilidade do · povo. A se-

. gunda é a absoluta necesidade 
que ternos de enraizarnos en todos 

, os sectores sociais e populares. E 
a teceira é que desde o. nacionalis
mo hai que definir unha alternativa 
de governo progresista. Buscamos 
tamén u'nha·certa tradición e as raí
ces· dun partido corno o noso. O 
PSG naceu hai vintecinco anos e 
os grupos que deron lugar a Es
querda Galega, ainda que pasaron 
pola ANPG e por aí, pois sbmos da 
mesma época. lsto xa ten tradición 
pero ternos que darlle signfficado e 
vernos sen complexos a -respeito 
do, nacionalismo de antes da gue
rra. Situamos ao PSG-EG nesa tra
dición, pero eremos que ternos 
máis forza nós que o Partido Gale- -' 
gujsta. 

'NoN HAI NENGUN 
CORRIMENTO AO 
CENTRO,SENÓ_N_Q_U_E_ 
LLE DISPUTAMOS O 
APOIO POPULAR AOS 
PARTIDOS 'QUE 
OCUPEN ESE 
ESPÁCIO' 
A respeito do congreso: -no ante
rior quedou no ar a política sindi- -
cal: Tampouco parece que se 
cumplisen as exp,ectativas de im-
plantapión do partl90. · 
Sobre o 11 Congreso dixérons~ 
causas sen fundamento, como que · 

Eu non creo en ?bs_olutd nos espá- aparcáramos a ponéncia ideolóxi
cios políticos. E un ha teoría con- ca e ·iso non ten base real. · Tam
servadora, por non dicer reaccio- .pouco o da ponéncia sindical foi 
nária, iso· de que a cada parte He · asi. No 11 Congres0 e agora había 
toca un cupo e a ela debe limitarse. unha idea clarísima de que tiñamos 
Un partido defínese polo seu pro.- que apoiar ao sindicalismo nacio
grama, programa - que evidente- nalista ·e á CXTG en concreto, sen 
mente sempre ten en conta os inte- impedir_. que ·calquer persoa que 
reses de certas· dases. Cada parti- milite neutro sindicato, se quer en
_do debe competir co~ demais en trar no noso partido entra e non lle. 
función 'dese programa e polo tan- . pedimos que cámbie de sindicato. 
to cando nós tacemos un chama- · Naque! momento simplesmente 
mento a capas soci~is galegas nun habia u~ha minoria que non quería 
intento de apertura, non é que fa- que fixésemos un apoio tan expre
gamos o partido · doutras clases so á CXTG e por un certo respeto 
distintas ao noso proxecto, senón a esa minoría non fixemos un pro
que estamos ·decíndolle a · todo o nunciamento moi solemne por asi 
mundo que eremos que 9 nO$.O decilo. Neste momento é evidente 
proxecto é mellar para eles. Non que apoiamos á CXTG. A respeito 
hai nengun corrimento ao· centro, da implantación, todos os esforzos 
_senón que lle disputamos o apoio son poucos, pero eu non minimiza
popular aos partidos que suposta- ria a nosa preséncia, importante 
mente ocupaban ese espácio, pero nalguns ·sectores. Neste momento 
ese apoio disputámosllo mesmo en ternos organización en máis de cen 

. votantes que pertenc&n · ás clases concellos de Galiza e desde logo 
populares. Os partidos de direitas· na inmensa maioria en canto a po
e de centro viven basicamente de voación. Pero sabemos das nosas 
traballadbres que son os que terian insuficiéncias e vamos facer un es
unha mentalidade de centro se- forzo cara ao congreso e despois. 
gundo parece. Daquela nós deci- Ainda que eu dígolle· sempre aos . 
r:nos: trátase de ver os programas compañeiros que dentro de dous 
.e o noso.é o máis intéresante para ou· tres -anos· seremos o primeiro 
vosted~s. Nunca pensamps por partid_o da esquerda na Galiza en 
exemplo que dado que entre nós e implantación e dígoo convencido. 
o BNG ternos 130 ou 140 mil votos Camilo Nogl.Jeira sinala ainda a 
debemos poñernos . a competir. preséncia do PSG-EG no mundo 
Non queremos discutir co BNG por . da s~nidade, ·a educación, mesmo · 
moitas razóns, pero entre outras no sindicalismo agrário, e fai unha 

·porque iso é ·o que quixera o PSOE proposta neste terreo: "Estamos 
ou incluso AP, que discutí semos totalmente a favor de construir un 
entre nós por ese espácio limitado gran sindicato agrário galego, hai 
da esquerda nacionalista que está várias vias, neste momento, dese 
garantido e que en todo caso é ·un intento. Estamos dispostos a co1;1-
espácio grande, é 0 -13 por cento fluir na criación dun sindicato agrá

'~ ESQUERDA 
NACIONALISTA ÉMÁTS 
·FORTE.CA NUNCA' 

rio con vocación maioritária, profi
sional, é dicer que defenda os inte
reses dos agricultores sabendo 
que. neste momento eses intereses 
son progresistas e non un sindica~ 
to iqeoloxizado". o 



XUSTICIA NA LINGUA DOS CIDADÁNS 
Cando Fermín Bauza Brey era Xuíz. de 1 ª 
Instancia e lnstrución en A Estrada no ano 
1931, escribiú un artigo reproducido por un 
xornal galega laiándose da pouca sensibili
dade da Administración ··de Xusticia para 

XOSÉ GONZÁLEZ MARTfNEZ 

Comunidade Autónoma, como así o enten
. de outra sentencia do Tribunal Constitucio
nal. 

Err definitiva, non ·existen actos de impul
so que contribúan a garantí-los dereitos lin
güísticos dos cidadáns nin medidas de fo
mento como é o case das que est?n a pro
ducirse en Catalunya ou no País Vasco. 

SOLIDARIAMENTE RE~PONSABLES 

Se ben é certo que a responsabilidade radi
ca fundamentalmente nas Administracións 
non é menos certo que os xuices, maxistra
dos, rexistradores .e notarios, sen esquecér
monos dos secretarios xudiciais, tamén· te-

. ñen moito que dicir. É un contrasentido que 
o aforismo xurídico "iura novit curia" só 
rexa para aplicar o Código Penal, poñamos 
por caso, e, entroques, a Lei de Normaliza
ción ~ingüística, o art. 231 da Lei Orgánica 
doPoder Xudicial ou o devandito artigo -
520.2 da Lei de Enxuiciamento Criminal .se-

.

1

1 admiti-lo feíto certo de .que en Galicia "fála
se en galega por necesidade absoluta e im
prescindible". E isto era e segue a -ser así e 
non doutro xeito, engadía o polígrafo "por 
moi sabio que sexa o que outra causa diga 
ou moi altO' estea o que o descoñeza". 
Pero, engadimos nós agora, amais disto 
que ratificamos existe un dereito promulga
do c'¡ue garantiza o uso da lingua galega, 
anque con algunhas restricións, perante os 
Tribunais de Xusticia e mesmo hai senten
cias do Tril5unal Constitucional que matizan 
o alcance dos mesmos, como acorre coa 
que garantiza o dereito a intérprete que ten 
toda persoa estranxeira ou española. Este 
dereito é aplicable co'n independencia do 
lugar no que se producen as dilixeneias, é 
dicir, mesmo fóra da Comunidade Autóno
ma. A sentencia al1Jdida refírese _·á interpre-

. tación extensiva que lle hai que· uar ó artigo 
520.2 da Lei de Enxuiciamento Criminal. 

· QUEN TEN A CULPA 

- xan conculcadas e ignoradas por Maxistra
dos e Xuíces. E tamén é moi chamativo que 
o Ministerio Fiscal non persega de ofitio a 
estes profesionais para: que se lle apliquen 
as medida disciplinarias en vigor. 

¿Que ocorre,. entón, para -que en Galicia a". 
Administración de Xusticia non inicrara o _ 
carniño que garantice o exercicio dos derei
tos lingüísticos como xa o fixeron hai c·atro 
ano"s a Generalitat e mailo Goberno Basca? 
A · Audiencia Territorial. de Galicia estivo 
sempre de costas a un proceso que neutras. 
administración públicas comezou coa 'pro
mulgación do Estatuto de Autonomía para 
Galicia. -

. Pero, se a responsabilidade é da Audien- .1 

cia Territorial ou do órgano de goberno da 
mesma, se o l~ctor o prefire, tamén é certo 
que hai cbrresponsabilidades compartidas 
coa Administración Autonómica, Ministerio 
de Xústicia e Consello do F?oder Xudicial. 

No caso da Consellería da Presidencia, 
departamento no que están depositadas al
gunhas competenGias, o esqueceinento do 
tema ·foi total. Mesmo poderiamos dicir que 
ó fronte da Dirección Xeral competente es
tiveron persoas que non amosan ningún in- -
terese polo tema Lémbrome da situación 
violenta que tiven que vivir no despacho do 
anterior Director Xeral candb quixemós ex
plicarlle a nosa proposta -a da Asociación 
de Funcionarios para a Normalización Lin-

. güística- para que se deran os primeiros _ 
pasos na protección e fomento dos derei
tos lingüísticos. Aquel Director Xeral teima- . 
ba cun sorriso de suficiencia na invitación 
que nos facia para que trataramo:..lo tema 
coa Dirección Xeral de Política Lingüístiea 
porque aquel asunto nori lle incumbía. 

No que atinxe ó Ministerio de Xusticia: e 
. Consello do Poder Xudicial a respbnsabili
dade está fundamentada no alcanc~ que a . 
dqbre ·oficialidade lingüística ten para tóda
las institucións radicadas r:io territorio na 

., ' 

Recentemente, o colectivo progresista 
"Xuices para a Democracia" ·do que ternos 
boas referencias pola predisposición e 
atención que lle vai dispensar á normaliza
ción Lingüística pode ser, se asumen con 
tódalas consecuencias as intencións reco
llidas na ponencia aprobada1 no· seu último . 
congreso, o gran dinami.zador dun proceso 
que xa noñ se pode adiar máis. Pero i;:;to, 
como ·dicimos non abonda. Hai que con-
xuntar máis esforzos· que, nós, a xeito de 
rexume podemo's suxerir e que moi axiña, 
máis extensamente, farémosllelo chegar · á 
Xunta de Portavoces do Parlamento de Ga-
licia: , 

, •'NON EXISTEN ACTOS DE 
---'--IM_P ___ ULSO QUE 

CONTRIBÚAN A GARANTl
LQS. DEREITOS· 

--Ll---N-GÜÍSTICOS DOS 
_ -CIDADÁNS' 

a) Escola de Practicas Xurídicas. Este 
centro, dependente da Facultade de Derei
to, ten que incluir nos seus programas te
mas monográficos Que capaciten ós licen
ciadós en temas• tan diversos como os di
reitos lingüísticos (estudio da normativa. eu
ropea, da .estatal e autonómica); moderni
zación da linguaxe xurídica e cursos de tra- · 
dución e interpretación. . 

b) Facultade de Dereito. Inclusión nos 
programas de Dereito Político, 1 º e 2°, do 
estudio do réxime xurídico da cooficialida
de e, se fose preciso, creación duriha asig
natura optativa que abranga estes t~mas. 

c) Escola Xudiclal. Creación en Galicia 

dunha· Escala Xudicial que inclúa nos seus 
plans de estudio temas que capaciten lin
güísticamente ós futuros xuices, maxistra
dos e secr~tarios xudiciais así como o estu
dio da normativa, xurisprudencia e doctrina 
dictada sobre os dereitos lingüísticos. 

d) Audiencia Territorial. Creación dun 
Gabinete de Traducións con sede neste or
ganismo e, circio cumprimento, na convo
catoria das prazs para a provísións de pos
tas de traballo conforme á previsto nos arti
gas 26 e 27 do Estatuto de .Autonomía e o 
regulado na ·lei de Medidas para a Reforma · 
da Función Pública. · 

Asi mesmo, sería conveniente unha parti
cipación máis activa do Presidente para 
que sexan respetadas por xuices e funcio
narios os Decretos do Goberno autonómico 
que regulan a oficialización da toponímia. 

Nesta mesma o~de de suxerencias apun
tamos outra máis: que nas vistas orais se 
invoquen os preceptos legais que garanti
zan o exercicio do dereito ó uso da lingua 
para coñecemento das defensas e, funda
mentalmente, das testemuñas e partes im
plicadas. 

e) Control Parlamentario. É preciso 
que a Comisión Parlamentaria con compe
tencias na materia faga un seguimento do 
labor do Executivo neste campo para que 
se adopt~n medidas de fomento por parte 
da Consellería da Presidencia. Tamén sería 
conveniente que se procedese ó desenvol
vemento lexislativo para que, por exemplo, 
se regule o uso da lingua galega nas escri
turas públicas, por talar dun caso e dos Re
xistros. 

f) Administración Autonómica. Esta
blecer convenios cos Colexios de Avoga
dos para a financiación e convocatoria dos 
cursos dé lingua galega que capaciten ós 
profesionais do dereito no uso da lingua no 
procedemento procesal; organización de 
conferencias que contribúan a despexa-las 
dúbidas legais sobre o u.so da lingüa nas 
oficina9 xudiciais e pe1 ante os tribunais; 
convocatoria de becas para licenciados e 
oposicores á carreira xudicial, fomentando · 
o uso da lingua galega; deseñar unha estra
texia para que a Dirección Xeral dos Rexis
tros e do Notariado modifique a Reguta
mentación hoxe vixe11te que restrinxe o uso 
da lingua galega; elaborar unha colección 
que recqlla o máis importante dos textos le~ 
gais en galega,. así como. a edición de tódo
lns formularios máis utilizados na Adminis
tración de Xusticia, nos Rexistros e no No-
tariado. . . "·" . 

Velaquí algunhas das medidas que com
priría poñer en práctica, xa. Con ocasión do 

· estudo en Comisión dos distintos capítulos 
dos Presupostos da Com1,mida'de Autóno
ma ós Grupos Parlamentarios. presentaselle 
a oportunidade de pular un proceso de nor
mali~ación lingüística. · o 

· Xosé Gonzalez Martinez é directivo ·da Asociación de 
Funcionarios para a Normalización Lingüística (A.F.N.L:) 

A. planta do militarismo que ' 
chega ás terras de Palestina 
cos primeiros colónos · 
sionistas, instalados pala -
forza das armas británicas, 
entesta hoxe a vida 
económica, o 
funcionamento da 
sociedade e as ·relacións 
internacionais do estado da · 
estrela de David. A 
ab_rumadora máquina de 
guerra aumenta a sua 
poténcia en espiral e 
amenaza non só aos seus 
veciños árabes senon á 
própria existéncia do Estado 
Sionista. 

As alarmas de doenza que desde 
. hai moito conmoven a economía, 
a política e a sociedade israelíes 
multiplícanse agora por causa 
dos l~vantamentos nos territórios 
ocupados. Este novo desafio ao 
esquema de dominación das for
zas sionistas sobre a povoación 
palestina agrava as contradi
cións internas de Israel. 

A preséncia do 
colonialismo británico 
É como se tivesen pasado mil 
anos desde os tempos en que a 
propaganda sior.ista logra éxitos 
na Europa cunha imaxe de colo
nización vagamente socialista no 
medio dun área atrasada, prisio
neira dunha relixión reaccionária. 
Moitos partidos de esquerda en 
Europa prestan o seu apoio ou a 
sua abstención a esta implanta
ción colonial, como un remédio 
aos seus pasados erras e como 
escape aos seus problemas con
cretos nun oriente próximo en 
permanente tensión. Pasándolle 
ao pavo árabe as débedas do 
colonialismo franco-británico, 
estabelécese o princípio, apoia
do polos grandes intereses do 
capitalismo trasnacional, de que 
o centro e a clave dos problemas 
de Oriente próximo son os ára
bes, que non queren seguir o 
exemplo dos lexendários kib
butz, o modelo cooperativo que 
se estabelece como cabeza de 
ponte para fortificar a posición 
da povoación de recámbio. De 
feito, Teodoro Herzl, pai do esta
do sionista, propuña actuar bai
xo o patronazgo das "poténcias 
civilizadas". A artificialidade do 
estado Sionista mantense e per
petúase só através dunha cre
cente dependéncia exterior que 
agudiza as desproporcións do 
reparto da renda e incrementa a 
agresividade militarista. Ao desa
fio político interior, protagoniza
do pala povoación palesytina, os 
sionistas respostan con fórmulas 
militares en todo caso. Teodoro 
Herzl afirmaba que "contra a for
za non hai direito que poda". As 
armas medran sobre as armas 
porque hai sempre unha razón 
de auto-defensa provocada pre
viamente por un despoxo, ou por 
un. acto simples de violéncia co
lonial que xera á.sua volta violén
cia multiplicada. 

O exército de ocupación (Ha
ganah) e as formacións terroris
tas (lrgún e Stern) abren o turno 
de violéncias contra a povoación 
de orixe árabe. Despois virán 
cinco guerras: as de 1948, 1956, 
·1957 e 1982. A última destas, a 
ocupación do Líbano, mantense 
con continuas accións que as 
grandes axéncias califican como 
de castigo, áinda que neste cali
ficativo metan bombardeos con
tra a povoación civil ou accións 
cómo o asasinato de· Abbu Jihad 
en Túnez.· -

A eséncia militar do 
· sistema 

Hoxe o militarismo que acampa-



A bancarrota económic_a c9htrasta q9a m6dra militar 
O cr_~cimento da máquina de guerra 
ame-aza a existéncia do estado .d.e ·Israel,. 
ñou aqueles primeiros anos de 
colonización, é a eséncia de todo 
o sistema e cor.no tal amenaza 
con fagocitalo porque hai tempo 
que nengunha ·institución civil 
pode opoñer razón ·nen control 
ao estado militar. Oesta opinión 
participan cada vez máis opi
nións dentro de Israel e chegan 
desde a comunidade xudea dos 
Estados Unidos voces de alarma 

· sobre o que pode s,upor un grave 
perigo de continuidade para o 
estado sionista. 

Estas opinións recomendan se 
retirar dos territórios ocupados, 
non por temor á unidade insurec
cional dos palestinos senón pala 
saúde do próprio estado sionis-
ta. Para impoñer a sua razón so
bre os palestinos, os partidos 
que defenderon a violéncia fun
dacional contra da povoación 
árabe, criaron un complexo in
dustrial militar (CMI) que ocupa 
as posicións dominantes na eco
nomía do l!stado. Entre o 30 e o 
40 por cento da produción in
dustrial total, case o 25 por cen 
da forza da povoación ernprega-
da e arredor do 25 por cen das 
exportacións industriais están no 
sec1or do CMI. Na produción de 
armamentos é onde a industria 
israelí acada os seus n íveis rnáis 
altos de adianto técnico e é nes-

s~mprego produce tensión inte~ 
ríor para o que non hai. rnais so
lucións aparentes éntre a· 'clase ~ 
política que o .endurecemento 
do~ sistemas de control e éoer:. ' 
ción duft éstado armado até OS 

qentes. ·O desemprego crónico, 
a -infla9ión selvaxe e impostas 
que siñifican en moitos casos o 
cincuenta por é::en do salário de
finen unha· situación de profunda 
crise social. En Xullo de 1986, o 
presidente Chaim Herzog asegu
raba que o país estaba sentado 
nun barril de pólvora:- Hoxe, a re
volta nos territorios ocupados ,... 
ten prendido a .mecha deste ba
rril. As tan extensas como violen
tas medidas represivas abrigan a 
engadir centos de rniUóns no 
debe dun presuposto completa
mente descompensado pala fac
tura militar. A isto hai que lle su
mar a completa bancarrota · do 
sistema económico imposto po-
los sionistás en Gaza e na. rib.eira 
Oeste', a disrninüción da produ
ción por folgas e a perda duntia · 
parte·dos ingresos por cobro dos 
impostas á povoación palestina. 

Davar, o periódico dos laboris
tas, comentaba recenternente : 
"O paso do tempo non vai facer 

. que os árabes se· mostren .máis 
contentos coa sua situación, nen 
conseguirá que a división da-so
ciedade israeli sexa menor, nen 
que exista menos presión demo
gráfica nos territórios o~upados". 

te ponto onde son máis eviden
tes as suas relacións coa indús
tria militar norde- americana. O 
proxecto sionista de coloniza-

0 
ción de Palestina, apresentado ~ 
ante a opinión pública de todo o ~ 
mundo nos anos corenta corno 
unha utopía realizábel na que 
non haberia diferencias de cla
ses, rnarxinacións e violéncias, 
ten en 1988 a concentración de 
armas por habitante rnáis alta do 
planeta e foi o terceiro estado do 
mundo que se surnou á iniciativa 
da Guerra das Galaxias. 

Con menos de catro rnillóns de 
habitantes, o Estado sionista 

mantén un exército permanente 
de 140.000 soldados. No cas-6 
de rnobilizaCión xeral os efecti
vos chegan a 600.000. O servizo 
militar comprende aos homes 
entre 18 e 26 anos por un tempo 
de tres anos e tres meses. Unha 
vez licenciados, os cidadáns 
quedan inscritos na reserva acti
va até os 55 anos e están abriga
dos a 14 ou 31 dias anu ais de 

adestrarnento, segundo ·as ida
des. 

'Nen rastro do milagre 
económico 

Nos requerirnentos da carreira 
de armamentos está a explica
ción da débeda externa de Israel, 
que supera xa os 30.000 rnillóns 

de dólares dos que unha terce.ira 
parte corresponde á compra de 
armas aos Estados Unidos. En 
1988. non queda nada do milagre 
económico israelí , centm dunha 
forte campana de propaganda. O 
crecimento desmesurado do 
CIM ten a sua contrapartida no 
esrnorecirnento de rnoitas outras 
partes da produción. A· indústria 
militar xera desernprego; <? de-

Este plantexarnento político e 
conómico senr futuro, o progreaj
vo endurecimento do estado que · 
xera forte oposición entre os pró
prios ocupantes, o espectacular 
crecirne.nto dernográfic;:o da po
voación . palestina, é certamente 
unha bomba de tempo. Hoxe 
tanto corno a represión da intifa

..cfa que está a cobrarse tres mor-
. tos diários entre os palestinos ar

mados de pedras contra as tan
quetas, discútese con forza en 
Tel Aviv que noprazo de 20 anos 

. haberá tantos palestinos coma 
xú.deus. Que acorrerá daquela 
coa estrutüra de dominación se 
os eleitores palestinos gáñan o 
control do estado pala forza dos 
votos? O 

ESTADO INDEPENDENTE PALESTINO 
MAJED DIBSI 

Na madrugada do 15 de Novernbro do lestino corno cuestión de prirneiro orde na 
1988 proclarnouse solennernente na capi- esfera política internacional. A xulgar po
ta! alxerina o nacirnento do Estado Nacio- las numerosas reunións e resolucióris 
nal Palestino lndependente coa capital en adoptadas en distintos foros internacio
Xerusalén. O líder palestino Yasser Arafat nais (ONU, CEE, ' Conferéncia Islámica, 
foi o encarregado de dar leitura ao cornu- Países non Aliñados, OUA, ... ). A "intifada" 
nicado nesta histórica efeméride, no rneio veu supór, ademais, que a pedra angular 
dunha emoción xeralizada dos rnembrps no chamado conflito do Oriente Próximo, 
do Consello Nacional Palestino (Parla- ou o que é o mesmo o conflito árabe-is
mento no exilio), coa testemuña dos raeli, segue a ser o problema palestino. 
meios de comunicación rnundiais que Pero tarnén sinalou, sen lugar a dúbidas, 
acudiron para cobrer este trascendental que a OLP é, sen dúbida algunha, o repre
acontecimento. sentante lexítirno . do povo palestino, é o 

As prirneirps reaccións a esta declara- único interlocutor válido co que hai que 
ción abalaron entre a satisfacción, a apro-- contar para un sério arranxo da paz en 
bación e o entusiasmo de rnottos e o re- Oriente próximo. · 
xeitarnento e a reticéntia dalguns outros. No 1982, xustamente despois da saida 
Pero, cal é o alcance deste acontecirnen- ·da OLP 'do Líbano, os intentos c;:le lle arre
to, que significados ten, cales son as suas batar á Central palestina a ·sua lexitirnida
motivacións e, finalmente, que perspecti:. ' de a meio de presións políticas e terroris
vas agardan ao p~oblema palestino desde tas non cesaron. Os intentos militares is
hoxe? raelis ·ou dos seus lacaios ou aliados no 

Éstes e outros moitos interrogantes Líbano non cesaron, acumulando rnortos· 
preocupa aos observadores que tentan e rnáis rnortos. Esto é, as incursión aéreas 
procurar resposta segundo o cristal atra- ou'· a . chamada "guerra dos carnparnen
vés do que analisan. Eu aqui, neste artigQ t0 s". 
corno xornalista palestino, sintetizo o que - · 
é a perspeitiva xeralizada da opi!1ión do No terreo político os intentos do réxirne 
noso pavo a este acontecirnento. . xordano. de se apresentar como alt~rnati-

Neste últimos 11 meses as actuacións va a meto de acordos secretos cos lideres 
dentro dos territórios ocupados da Cisxor_r · sionistas (Londres e. P~ris), ou o progra.~a 
dánia e Gaza viñeron ser os protagonistas ~e desenrolo econom1co p~~a os ternto
da información mundial. A "lntífada", o nos ocupados, ou a formac1on de grupos · 
nome co ~ue xa é coñecido o levantarnen- afins E'.n ditos territórios (non ~squezarno? · 
to popuíar ·palestino ·nestes territórios e ·qs ·intentos do réxime exípcio, -· o Cúmio · 
que dentro de poucos dias cumpre o · seu Arab~ de Arnrnan do pasado Novernbro, 

· primeiro aniversário, supux9, entre outras · q~e d~ixou en evidéncia o int~nto de m'ar-
moitas causas, tirar á lus o problema pa- . xmar a OLP, ·e por consegumt.e ao pavo 

palestino, baixo a escusa de abordar o 
conflito irano- iraqui). Asi tarnén, o retro
ceso na ·esfera internacional cara o pro
blema palestino). 

-'~ . INTIFADA Foi· COMA 
UN TIFÓN QUE 

ARRASTROU TOPOS 
OS INTENTOS 

. -LIQUIDACIONISTAS DO 
MOVIMENTO PALESTINO' 

A "intifada" v.eu ser coma un. tifón que 
.arrastou · todos estes intentos liquidacio
nistas. A dureza, a brutalidade e o· asasi
ñato a sangue trio co que ó .exército de_ 
ocupación sionista se enfrentou á povoa
ción civil, irnpactou á opinión pública 
mundial. As testemuñas dos visitantes in
ternacionais e a prensa mundial operaron 
activamente en desenmascarar ao estado 
sionista. Ante esta realidade os círculos -
afins ao estado sionista non cexaron e rei
teraron os seus esforzos en minimizar este · 
levantarnento sen poder poñer fin ao mes
mo. Neste marco explicase en parte o 
-anúncio por parte do rei Hussein de Xor
dánia de romper lazos adrninistrat!vos cos-

- territórios ocupados. Digo en Pilrte porque .. 
ta.mén pode ser consecuéncia derivada do · 
levantamento en si, ou sexa, un trunfo po- · · 
·lítico e moral da "intifada" pero tarn.én foi 
unha maneira de pr~sionar á. OLP para 
que retroceda e intimidar á povoación pa-

lestina para que poña fin ao levantarnento. ~· 
A "intifada" non só afectou ao estado 

sionista, senón tarnén _que é un contáxio 
revolucioná,rio que poderia afectar a todos 
os países ribeiráns polo menos, _p cal 
afectaría á correlación de forzas desde un 

-ponto de vista estratéxico. Non obstante, 
a OLP aceitou e asurniu a sua responsabi
lidade administrativa cara estes territórios: 
Encafniñouse a c;:umpriméntar esta res
ponsabilidade nos terreas político ~ ·xurí
dico cuxa expresion imediata é a _declara
ción do Estado Naéional lndependente. 

Pero tarnén a.OLP quer pór fin á ocupa- . 
ción ao drama do nosó pavo e contribuir 
á paz nesta zona importante do mundo en 
base a un arranxo xusto e duradeiro que 
otorgue ao· naso pavo o direlto á autode
terminación, o direito ao retorno á pátria e 
á criación da sua ·própria entidade, o Esta- ~ 
do lndependente. · 

. · A OLP instou á ONU a asumir a sua res- : 
ponsabilidade desd~ agora cara·1ás resolu- ·~ 
cións referentes ao tema e que convoque 
unha ~onferéncia internadonal, ·onde par"... 
ticipen todas as partes implicadas, inclui
da~ a OLP en ,pé de igualdade. Frente a 
.istá clara ·vontade da OLP., apoiada por to
dos os amantes da paz -e o· progreso, Is
rael e EEUU manteñen unha absurda in-

. trasixéncia que non fái s~nón agravar as 
causas· na sua contra. O povo palestino 
está empeñado en seguir a sua lexítima ,. 
loita até lograr o seu estado independente 
e os seus direitos inalienábeis. q 

Majed. Dibsi é xornalista, corresponsal no Estado 
español do semanário palestino "Hadaf' editado en 
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CARTAS 

CON FONDA DOR: 
TERESA, GOGOAN ZAITUGU(1> 

Tendo rem!3sado xa o -artigq 
"Prego por outra edición de Nim
bos" aparecido no nº 361 deste 
periódico tiven a triste notícia do 
pasamento en ·Euzkadi .da CQffi

pañeira do poeta Díaz Castro, 
Maria Teresa Zubizarreta Ben: 
goetxea. ~proveito para dar _a 
miña máis sinceira condoléncia 
ao poeta e familiares desta 
basca amante da Galiza por tan 
irreparábel perda. Ela tamén 
quería ver outra eq_ición de Nim
bos de onde, con fonda tristura 
saco estes versos: 
Desfaise o t~mpo, faise a lus, e ,case, 
casé baixar te vexo pola escada . 
de lus pra acadar xuntos esta hestoria 
que, por un erro, interrumpéu a marte 

RAOL RIO DIAZ 
(1)Témoste no recordo . 

GALEGO· EN ASTÚRIES? 
Bem pensei que esquecereis as 
aspas no encabegame.nto do Nº 
359, Ser Galego en Asturies, mas 
passou-me a · dúvida em vendo: 
O galego será irrpartido (?) na 
zona occidental. E manifesto que 
estais a olhar da direita do mapa. 
Nom sei se o p~riódico vai r:nu
dar os apelidos ga1e·go semanal, 
o que sei é que· um nacionalista 
galega ter.ia escrito:. O g_alego 
será ensinado na Zona Onental. 
Dado que o artigo f~la dós emi-- . 
grantes em "Xixón" ou "Uviéu", 
ponho por caso (as Astúrias em 
galega; Asturies . no asturiano 
dessa zona ou central) um nacio
nalista galega escreveria: Ser 
Galego na Ga/iza, se qui~erdes 
oriental, irredenta·, exterior ... mas 
ccmo, que eu saiba, ser galega 
:na Gan7.a non é, ou norn deveria, 
ser umha ·"rara avis in terris", 
· nom seria necAssária a anterior 
trautologia. Constrastam .o vosso 
tíulo e a foto da CJpa ("Galiza 

. Ceive" num painel ern ALres) que 
mostra, ás claras, ,que afortt,;!1a
damenté hai gente que sabe 

. ~- ~. 
. A-,~ 

----

XOSÉ LOIS 

onde '"tá". ser en la lengua propia (suponho, 
Além disso, e com respeito ao quando a descobrir) y tendiendo 

próprio arti.go; talvez nom for '- ª una armónica intercompren
preciso recordar que, .segundo . sión con el resto de I~ comuñi
Pl ínio, o Návia separava os ástu- dad" (asturiana, jaora!). Visto o 
res pésicos dos galaicos lucen- _ qual, poderieis cambiar ·o título: 
ses, e recordar quanto l~va a te- O galega será impartido (?) na 
rra que vai da Veiga e lbias até zona ocidental, por estoutro: O 
Návia ria província de Oviedo. galega será impartido na zona 
Qui9á vier melhor á colac;om, Oriental. Em _fim, suponbo, ta-
bem sei que nom tem ·comparan.- mén, que para o seu labor em:. 
9a, o- que sücede nas zonas ca- pregará livros como áquel "El ba-
talás administrativamente arago- ble de El Franco" ou a tese que 
nesas; e ·ter -em conta ·que nor- sei que se está a fazer sobre "El 
mativa se. usa nelas no enºsi110 do asturiano de V,egadeo". . o 
catalao. Por suposto, nom quer LUIS JARTIM CANCIO CMadrid) 
dizer que haja que renunciar á · 
fala do-lugar, pero é-me estranha ASTURIAS 
de todo· a atitl.lde de jndivíduos - Como asturian.a que sou, pero 
como García Arías, presidente da_ . amante também da terra de meu 
"Aéademia de la Llingua asturia- · marido e meu filho, agradezo o 
na", que numha mesa redonda tratamento dado por esse sema-
na "Casa de León" de Madrid, nário ao galega de terras asturia-
·em Fevreiro passado, contestou- nas. Obviamente nao concordo 
me: ·"Aún está por determinar la · · com o que afirman na "Editorial" 
zona y el habla (!?}, en cualquier sobre de que foi a "Galiza-sul" 
tase, la enseñar:iza tendrá .que quem rnais trabalhou na ,labor de 

.· , 

VosTEDE TAMÉN PODE SER Acc10N1STA 

. A ampliación de capital de . 
. ~omocións . Culturaís Galegas S.A., 
pola cantidade de 10.635.(XX) pesetas, 

segue a sua marcha. 

Vostede tamén pode ser ·accioajsta 
póndose . en contacto. ~on 

Xosé. F .. Puga 
Telf.: (986} 43 38 30 

-.. · A •oa& nlll. 

destrugao da variante norte .. (?) 
Naturalmente quem mais detur
pou a variante galega .do galego
portugués foi o domínio do es
panhol, ou nao? 

Boto em falta as cróoicas do 
Carlos Durao que desde Londres 
nos informava muito melhor do 
que outros o f.azem desde ... ou
tros lugares. Mas ·será por pas
sar'-se ao reintegrado duro? Sa
biam que publicou um livro? E já 
nao é o primeiro!! Por favor, nao 
tenh'O nada em contra de que 
nos informen das publica96es 
redigida·s no mais estricto castra
po, pero digam algo dos "outros" 
galegos que com grandes esfor-
9os trabalham pala dignifica9ao 
da sua terra, de seu idioma e de 
sua cultura seguramente mais do 
que muitos outros malandros 
bem louvados! 

R~ciba um saudo cordial. O 
Mª ARACELI ÁRIAS ÁLVAREZ CMadrid) 

AUTO-ÓDIO 
Quando alguém se acerca a ti e 
che di (em galega) algo como 
isto: 

-Ti crees que hai direito a que 
lhes ensinem aos rapazes o gale
ga nas escolas? Pero, para que 
l'erve o galega? Aonde vamos 
com. isso? Para que tenhem que 
perder o tempo os chavales es
tudiándo algo inútil? Nom era 
mellar que lhé__en~inaram ingles 
ou francés no sitio? Ainda se tora 
voluntario, bueno, que o estudia
ra · o que quixera, alá ~l. pero que 
nom nos obriguem aos demais. 

o-falante que isto di (e tenho 
escoitado conversas similares 
dúzias· de vezes), parte de diso
cia9om (esquizofrénia significa 
etimológicamente mente dividi
da, trastorno no processo de 
asociagom mental) falsa que 
consiste em pensar que por um 
lado está ele, ser individual e 
concreto e por outro a língua que 
ele fala como algo radicalmente 
distinto e externo a ele próprio; 
como se fose umha pedra no ca-
minho. . 

Agora ben1; esta disocia9om é 
falsa. Nom hai línguas sem falan
tes e, de algumha maneira as lín
guas SOM os falantes, nom se 
podem disociar. , 

Quando um galega-talante di 
que o galega é umha língl.!a inútil 
e palurda, é evidente que se está 
a chamar inútil e palurdo a si 
mesmo ainda que nom se deca
te. 

Se um jogador, ponhamos, de 
bilhar, que joga constantemente 
e participa em quanta competi
.Qom se lhe pom por diante, fala
ra dQ bilhar com um jogo estúpi
do e vulgar próprio de gente 
mentalmente diminuida, estes 
calificativos, automáticamente, 
estaría-os aplicanda·a sí mesmo, 
incurrindo numha contradigom e 
botando pedras · contra o seu 
próprio telhado. Ne(lgúm bilha
rista diria algo asi em sério, se 

"estiver no seu sam juizo; mas, 
curiosamente, no caso da língua, 
isto ocorre. . 
· No caso da língua ocorre e é 

- ainda rñuito pior, por · afectar a 
linguage materna a parcelas . 

, mais íntimas da personalidade 
humana. 

Parece claro que um povo que · 
maioritariamente se pronúncia 

· ásí, é fácil p~esa do colonizadqr 
de turno, é üm pavo de ~scravos · 
no pior sentido do termo escravi
tude que dar-se poida: a escravi
tude mental, .o sentimen'to de 
culpa e inferioridade ante os ou-

tras que, eses si que falam bem! 
É evidente tamén que um pavo; 

asi non queira esa língua para os 
seus filhos; para qué, para que 
sejam coma mim?, pensará. 

Nom haverá nengunha solu
QOí)l para a Galiza se esta eiva 
nom se cura de raíz. Nem o pro
greso material e. técnico, nem o 
mercado comun nem nada polo 
estilo servirá absolutamente para 
nada. O 
ALBERTO GARCIA VESSADA (O Grove) 

MARXINACIÓN 
Hoxe leo · un ha notícia que me 
abre as carnes. Resulta que -un 
nena parapléxico que vai á esca
la á Cidade Príncipe Felipe en 
Pontevedrq. Este nena ao andar 
en cadeira ten un ha série de 1 ími
tacións. Pois ben, en vez de que 
a dirección ou o órgano reitor 
que sexa, propuxese a adapta
ción necesária para que este ra
paz pudese irás clases; isa non 
é asi, é el o que se ten que adap
tar ás condicións que lle impo
ñen, e así os seus país téñeno 
que levar potas escaleiras como 
poidan, e eu pergúntome, é iso 
lóxico? é normal? Pero é que as 
autoridades non saben que hai 
unha lei (USMI Ley de Integra
ción Social del Minusválido) de 
abrigado cumprimento para to
dos os edifícios públicos. 

Seguindo a talar de anomalias 
eu tamén son parapléxico e moi
tas veces necesito asisténcia sa-_ 
nitária e as caréncias son tantas 
que parece como se non existí
semos, ninguén nos fai caso, e 
acondicionar -es Hospitais en 
Pontevedra, cuns servícios, un
has portas e unhas rampas, non 
custaria nen o que gastan alguns 
en ceas. 

E seguindo en Cambados, hai 
unha casa do mar, é ali onde 
teño que ir ao médico, e se que
ra estar con el teño que facelo 
na rua, como se fose un cabalo 
ou un animal calquer, ou ir a 
casa del, e ali el non ten a obriga 
de atendernos polo seguro. O 
meu aténdeme, e máis non me 
pasa a minuta. Pero estes olios 
e outros máis, teñen visto como 
a un home que vai en cadeira, se 
lle poñan indicións ali na rua, 
lago de baixar os pantalóns. Eu 
fun duas veces a Vilagarcia a 
plantexar este problema e deixar 
constáncia da miña queixa, a pri
meira vez atendéronme moi ben, 
quedou todo que se ia facer axi
ña, pasou o tempo e nada, a últi
ma fixen a queixa por escrito e 
verbalmente, díxoseme que ali 
non sabian nada, pero que se fa
ria pronto. E sabe vostede que 
obra de enxeñeria hai que facer 
para evitar estes atropellos e 
esta deshumanización? "unha 
rampa de uns dous metros e mé.
dio, para salvar catro escalóns". 
Cúmprense as !eis polas autori
dades? 

Isa é. o que hai. Na novela 
"Cándido" de Voltaire un filósofo 
(Martin) que trata por todos os 
médios·· de irlle dicendo aos per
soriaxes que se vive no mellar 
dos mundos, poi.s. ag.ora tamén é 
asi, somente que nolo din, os 
que governan en Madrid, e mais _ 
aquí na Galiza, e pergunto: quen 
vive beA? Cantas caréncias pa
decemos, e como· se emascaran 
coa propaganda .que nos .metef!. 
Hai que falar menos e facer máis, 

. e na Galiza os parapléxicos non 
querémos mensaxes, simple
mente queremos feito.s. O 
. RAMON P.EREZ PIÑEIRO (Cambados) 
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Milladoiro, dez anos dun clásico 
Cando hai mais de dez 
anos -Rodrigo Romani e 
Antón Seoane reclamaron 
o concurso dos gaiteiros 
de "Faiscas" para a 
gravación dun disco 
"Milladoiro" , ninguén 
pensaba que Antón Reixa, 
un dos poetas do grupo 
"Rompente" acabaria 
convertido en estrela de 
rock Pero asi aconteceu. 
Dez anos abondaron para 
que na Galíza se 
desenvolvese unha 
cultura de "mass media" 
de seu no campo da 
musica, capaz de 
confrontarse noutras 
culturas. Durante eses dez 
anos un nome soa 
insistentemente . 
Milladoiro, sen dúbida un 
dos fenómenos culturais 
mais sobrance1ros dos 
nacidos ao abeiro do que 
se deu en chamar 
transición democrática. 

Todo. claro está , princ1p1ou no 
resabido sesentaoíto. Nese ano 
un descoñec1do grupo Rumbo, 
apresenta as suas primeiras 
cancións. Grupo que dura o que 
dura un festival --causa comun 
daquela Rumbo desemboca na 
criación de "Veces Ceibes" . Uns 
meses má1s tarde unha intere
sada converxénCia de estraté
xias políticas dá recibo aos pri
meiros discos en galega. Edig
sa-Xistral saca aqueles singles 
de catro canc1óns que hoxe per
seguen os coleccionistas. Eran 

. os "Longa noite de pedra" de 
Xavier, "O Camaleón" de Vicen
te, o admirador de Leo Ferré. o 
"Vietnam" de Benedicto, o "Poe
ma de Emerxenc1a para Antonio 
Machado" de Xose Manuel Ta
mén fm o "Ouen t1vera vinte 
anos' Celso Emiho, Machqdo, 
Vietnam, mailo eco de Raimon 
decindo non "Voces Ceibes" . 
como "Ez Dok a1maru", "Els Set-

1 ze Juzg s", "Canción del Pue-
1 blo". ou o "Manifesto de la can
ción del sur" const1tuironse nun 
mov1mento de üpos1c1ón ao ré
x1me de Franco En palabras de 
Man Aurelia C mpmany· "non 
é só unha canción nova. é un 
feíto novo. cidadán social e polí
tico" . Este feito clamaba na Ga
llza, e1vado dos modelos seme
llantes, pero cun claro compro
míso coa língua galega A can
ción ga1ega como fenómeno de 
resisténcia principiaba asi a sua 

Primeira formación do grupo 

andaína . 
No ano 1975 desfaise "Voses 

Ceibes" . Despois de participar 
na Bienal de Itália no 72, e de 
conseguir recoñecimen to nos 
escasos sectores antifranquistas 
do país. o grupo desaparece 
coincidindo cun verdadeiro es
toupar do movirnento da can
ción, que se dividia nidiarnente 
en torno a duas ópcións ideoló- -
xicas, despóis da criación do 
"Movernento Popular da Can
ción Galega". O sector naciona
lista con "Fuxan os Ventas" ao 
frente era o que albergaba esté-

. ticas rnais diversas e axiña, coa 
cobertura das rnáis diversas ins
táncias discográficas , desde a 
efimera "Ruada" até rnais lago a 
poderosa "Movieplay", naceu 
unha discografía galega que ex
cedía a cativa capacidade de 
consumo interior. 

Nace Milladoiro 
Neste marco, arredor do que 
Manolo Lombao, denomina 
"Grupo do 75" xurde "Milladoi
ro". hai agora dez ·anos . Nacia 
M11lad01ro nun momento crítico, 
cheo de expectativas de trans
formación en todas as ardes da 
vida social. A cultura era un ins
trumento político na reclama
ción da diferéncia que integraba 
todos os movimentos de oposi
ción, encabezando unha ampla 
c;:orrente social de oposición ao 
réxime . Os diversos sectores da 
cultura procuraban os sinais de 
ic;ientidade próprios, e a lingua 
e a alternativa antropolóxica 

utilizado no proceso de com40i
éación artística . Paseniñamente 
vai nacendo. un modelo cultural 
de resisténcia que agrama na 
criación dos máis diversos pro
ductos artísticos, e que chega · 
até os nasos dias, despois de 
sofrer importantes transforma
cións. 

MilJadoiro vai xerar un dos 
puntos de inflexión máis impor
tantes neste percorrido da nasa 
cultura, introducindo q referente 
europeu e sinalando a· capacida
de comunicacional da músíca 
irlstrumental frente ás cativas 
arelas da canción protesta. Os 
diversos pavos de Europa -
Eire , Provenza, Bretaña .. . -=- cos 
que a Galiza ten mdubidábeis 
parentescos culturais, foron e 
son lembrados por MiJJadoiro no 
seu traballo musical tanto atrn
vés da música trad1cional como 
das lendas . Na "Galicia de Mae
loc" (1980), X.R BarreIIo incor
pora a lenda na carpeta : .. . "os 
celtas bretóns tiveron que bus-
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cqnvert&nse no recurso máis 
car unha nova terra . Uns fornn 
para a Armórica, e outros· viñe
ran · apia a costa septentrional 
de Galicia". Así. a través dun 
traballo musical de inspiración 
étnica . peneirado pala mstru
mentación máis diversa, Milla- -
doiró fDi conformando un xeito 
de facer cultura na Galiza que 
aporta unha dimensión máis 
ampla da estrictamente musi
cal. Milladoiro vol ve a pór no fío .· 
da actualidade o romantismo 
decimonónico qúe se agacha, 
tras o fenómeno do celtismo, in
teraccionando os m1tos e a mú
sica tradicional que trata cunha 
moi de seu estética musical O 
resultado foí un do~ poucqs fe 
nómenos específicamente gale
gas que se teñen dado nos últi
mos tempos e que pala sua-am
pla dimensión social 'ten un cÍa
ro ecoar sociolóxico . O resultado 
$ artística e esteticamente ~áli- , 
do, pero non é exclusivo. ainda 
que s1 dominante pala proxec
ción internacional e recoñeci
mento que ten o grupo. Porque 
Milladoüo . compre suliñalo , é 
nestes ro-omentos a lgo máis que 
un grupo de música folk Forma 
parte. coas Xornadas de Teatro 
de Ribadavia . daquela cultura 
que deu en nacer nos anos da 
transición. Un clásico, E;m- resu
me, que campando nos J ugares 
máis diversos resist~ as agre
sións do post-industrial no final 
do Cámiño Xacobeo, o Finiste
rre. O 

LOIS ANDRADE 

'O bosque das Aptas' gañou o Xerais de Novela 
Xosé Antón Neira -levou o 'Merlin' con O ou.tro lado dos. sUII1Ídoiros ' 
"O bosque das Antas" de Fran• 
cisco Xavier Femández-Naval e 
"O outro lado dos sumidruros" 
de Xosé António Neira foron os 
gañadores das edicións dos pré
mios de novela e literatura in
fantil que cada ario convoca 
Edicións Xerais . A entrega, des
lucida en parte pala auséncia do · · 
gañador do Xerais de Novela , 
que foi recollido simbolicamente 
por un rnembro do xurado que 
o decidiÚ, celebrouse no marco 
dunha cena que poer segundo 
ano consecutivc se· celebra no 
parador de flaiDÍl.a e que <::en
centra a atención do mundo cul
tural galega, nomeadarnénte o 
lite'rário . 

"O bosque das Antas" fara ta
mén fi nalista no Prérnio Blanco 
Amor, e como tal era coñecido 
por alguns dos presentes na noi- -
te do 12 de Novembro. Unha na
rración que recria os tempos 
imediatos á guerra do 1936 e 
que , con protagonista italiano 
ten o centro da sud acción na 
cidade dé Ou~ense . O seu autor 
era até agora coñecido poi~ sua 
obra poética e foi gañador ·da 
'primeira edición do prémio de 
poesía "Cidade de Ourense" . 

Pala sua banda Xosé Antón 
Neira foi a figura· da n0ite c;iesde 

· o momento que recolleu o pré
mio MerÜn. Presente. como al-

guns dos outros finalistas no 
xantar . saboreu doblemente a 
dozura do Lrunfo e ·a atención 
dos xornalistas que redobraron 

, á s suas entrevistas ao gañador 
do 'Merlin ante a ' auséncia de 
Fernández-Naval , e apenas dixo 

· unhas breves palabras para 
ag.radecer , emócionado , o galar
dón . 

f\s du::is obras , incluindo o 
"Blanco-Amor" e o "De catro a 
catre" que serán editadas tamén 
antes db próximo _ Nadal . serán 
a ponta de lanza de Xerais coas 
novas coleicións que . nesces 
chás está a apresentar a editorial 
afincada en Vigo. · O 
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• Novo número de "Lu
zes" e "Antoloxia da 
Poeis Erótica e Amató
ria". No curso dun acto poéti
co, visual e musical, apresenta
rase no Auditório do Museu 
Carlos Maside de O Castro
Sada, o .xoves 17 ás 20 h . o seu 
núrnéro 12 a revista ''.Luzes de 
Galiza", Nese mesmo acto', a 
meio dun recital poético e unha 

· proxección ~o tográfica, darase 
.a coñecer o voQ.lme que edita 
Ediciós do Castro na colecciórr 
de "Luzes de Üaliza" . "Anto!oxia 
da Poesía Galega Erótica- e 
Amatória" elaborada ·por Xosé 
Luis Axejtos. 
810 acto manterao Xosé Diaz e 
rec!tarár1 Xosé Devesa , Femán 
Vello, González garcés , Pilar Pa
llar'és , ·Lois Peieiro, Manuel Ri
vas, António Rodríguez . :«avier 

·, Seoane e Xulio Valcarce , aéo:r:n
pañados pala música de Lino 
Braxe. Os fotógrafos son .Xosé 
Abad, Vari Caramés. Xulio Co
rrea, Xurxo S. Loqato e Xan Pi
ñón . O 

• Sae outravolta "Bis
barra". Dentro . da prensa ·co
marcal esta puplicación eÍabora
da por diferentes asociacións 
.culturais dos concellos de 
Amoeiro, A Peroxa, Cea, Coles , 

_ Piñpr e Vilamarin, significábase 
pala su.a coidada edición. Neste 
cuarto número recóllense máis 
de doce traballos que van desde 
o cultural. ao ensinQ, a natureza, · 
o deporte .etc ... centrados todos 
nesta comarca ouiensán . 

Trae estudos sobre o concello 
de A Pernxa. a partóquia rural. 
as advocacións relixipsas de 

. Cea e o problema do alcoolismo . . 
No apartado de criación literária 
apresenta traballos de prosa e 
poesía de Xabier González. 
Mancho Caride e Edelmiro Váz
quez Naval e poema do libro 
"Tena Ch.á" de -Manuel Maria. 

o· tema central -deste número 
4 é "q porvir do galega". Nesta 
sección procurarase·, en sucesi.
vo_s números, recoller as opi
nións dos leitores sobre temas 
de interés, procurando un s~u 
maior protagonismo. 

o· pr,écio de veQda é de 150 
pesetas e se se quixera máis in- · 
formación sobre ;;füsbarra" pó
dese solicitar ao apartado 1.133 
de Ourense: O 

• Expolingua Frank
furt. O pasado 16 de .Novem
bro procedeuse á inaugur'ación 
da Feira Internacional da Lín
gua. Traducción e -Comunica
ción Internacional -en Frankfurt. 
No que está representada a 
Xunta de Galicia cun stand da 
Dirección. .Xeral de Política Lin
güística . Ao mesmo tempo fo-

,,.. ron editados en alemán 3 folle
tos informativos sobre a situa
ción do, gale.go e o proceso de 
normalización . O 
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CULTURAL , 

Sori .. autores ·de ''Pande:irada S3lvaxe 11 

·Raiados: 'Facemos rock . do foxo 1 

Rock do foxo é algo asi 
como rock subterráneo, 
pringado de grasa e 
aceite, onde o mundo se 
mira desde abaixo e as 
tripas mecánicas saltan 
pingas nos olios. Fan. rock 
forte, corrosivo. Son do 

O nome (olio! sen artigo, que 
non son Os Beatles) ·é moi ver
sátil. por exemplo: "nós en~aia
rnos nun local xunto a · unha 
praia. na que, ao baixar a auga, 
quedan unhas raías .. . " (versión 
lírica); ou: "ocurriusenos un dia 
escoitando un disco raiaclo, nós 

' Morrazo. Chárnanse:· Xavi 
(baixo), Nando (guitarras), 
Colla (saxo e asesor 
técnico), Suso (vocalista) 
e Lois, "o longo" (bateria 
e percusión). Teñen 
gravadas xa duas 
maquetas qe bon sonido 

sonábamos igoaJ" (versión hea- · 
vy); ou: "o nome tarnén pode 
suxerir unhas raías de coca .. 
(versión yuppie). · 

· No verán do 87 comezaron a 
andaina. "Tocarnos en Euskadi 
(cinco concerfos) e por suposto 
por toda Galiza . Góstanos tocar 

\ 

. O tl·BRO DE NADAL 

--_-VIII c~ntenar10 
SERAFIN MORALEJO 

O PÓRTICO 
DA GLORIA · 

CONTADO A MOZOS 
E NENOS 

A explicación, 'a narración das · 
partes, das súas figuras, -os de
buxosdos símbolos PARA AGA
SALLA-LO NADAL 88- CON 01-
TOCENTOS ANOS DE HISTO
RIA 

-e cantan causas como-: 
"non me todas no camiño ,,. 
qúe non son ~a é::ad~la ", 
de "Pandeirada Salvaxe" 
(tradicional). !'Maria, 

. Maria, · Mariá, teño un 
comareiro de herba só .... 
para :µUn" (dedicada á 

·para a xente que teña marcha e 
caña" . Ensaian normalmente. eñ 
Meira.e se un pasa de noite pala 
ponte de Rande. apaga o coche 
e pon o ouvido atento, quizais 
escdite unha· música que soa, 
con gran bqtifúndio, da parte do 
Morrazo. 

JOSE VIALE MOUTINHO · 

EN ÉL.PAÍS DE LAS 
LÁGRIMAS 
Quince historias no fío-do ha~ . 

. bitante desgaxado. Do por
. , tugués 6 castel án como obser

·. vador irónico e sutil da socie
dade entramada. 

herba paisana). 
Politicarnente son · 
paitidários tamén do 
lúpulo, ainda que non o 
,díxeran claramente, ou 
· sexa que teñen l::Ulha 
ideoloxia popular. 

"Góstanos toda a rnuSJca : o 
rock and roll salvaxe, sobretodo, 
e tamén o heávy, pero nada de . 
pinchazos". A música heavy é 
un -pouco pesada as· veces . En
cantannos Jggy Pop, The Stoo
ges, Los Enemigos .... Somos moi 
ecléticos. pero vainas, roáis que 

XOSÉ CID CABIDO 

O CAMIÑO DE 
MIDDELHARNIS 
DesteloS; secuencias, pezas de 
puzzle sen imaxe. Momentos 
nos que se textualiza un perco
rrido múltiple, anónimo e gla
cial. 

. '~S . COMISIONS DE . 
FESTAS TIÑAN QUE 
SE PREOCUPAR 
MÁIS DA XENTE 
NOVA. E NON POÑER 
SÓ MÚSICA DE 
PACHANGA' 
nada, a música de calidade. 
Tedes algo q\ie opinar? 
Parécenos moi ben que haxa sa
las. como a de Cangas, para 
concertos, que se xunta ali unha 

·peña de mil persoas con moita 
cervexa. 

· "Se a tua nai canta un 
la-lá-la, utilizao" 
Moi pronto sairá á lus "Raiados 
S. G." que ven senda: Raiados, 
sección gaitas . "Oremos que no 
rock está todo máis ou menos 
dita , todos facérnos o mesmo, 
pero hai que ir buscando o que 
tes máis perta. Se a tua nai can- ' 
ta un "la-la-la", utilizao. Ternos 
persoaJidade abando para face
lo, ainda que nos queda moito 
por andar. Nós estamos comple
tamente seguros do que face
mos, outros eremos que non o 
están tanto. 

Falamos lago de plásticos: 
"Se non nós ec:litan un disco en 
dous anos. editámolo nós. A 
maqueta que ternos fixémola 
nuns estúdios de Vigo, coa 
RTG. á que lle estamos moi 
agradecidos." 

Teñen moi claro o tema dos 
concursos. "Os concursos de 
música rock. con gañador e 
todo isa, son todos un desastre 
e unha ~parvada . Co que custan 
podianse facer bons concertos e 
seria moito mellor. Niso estamos 
de acordo todos os grupos Na 
televisión fanno porque lles inte
resa ·a eles. pero non polo inte
rés dos grupos. Seria mellor, por 
exemplo, montar un circuito de 
concertos por toda a Galiza". 

Subvencións, non. 
Infraestrutura si 
"Hai moita incomunicación , si
nalan lego . Os grupos teñen que 
buscar todo. Deberia existir un 
apoio das institucións, pero non 
de subvencións que están cheas 
de politiqueria e amiguismo. se
nón en forma de infraestructura , 
locais, coordinación etc. Tamén 
as Comisións de Festas tiñan 
que cambiar. Deixar de traer só 
grupos de pacbanga, así está 
pasando que só van vellos e os 
nol7os tiran para a Sá de Festas 
ou a discoteca. Polo que vale 
unha orquesta podes traer vá
rios grupos de fora . Podian re
partir rnáis 1::: poñer algo para a 
xente nova" . 

Non eren que cantar en gale
ga sexa unha limitación. "Nós 
cantamos corno talamos e non 
ternos que traducir .ou poñer 
unha letra en galega para ir a 
un concurso. Iso da limitación é 
unha tontería. A xente non en
tende o inglés e tanto lle len, 
claro que c0mo é o inglés ... As 

· letras son ~demais fortes e di
rectas, tratan sobre causas que 

. nos pasan a nós e á nosa xente . 
. Facemos críticas, falamos da 

droga, de parvadas. Ternos 
·unha que di, por exemplo : "sen 
aJcol, non podo funcionar" (que 
é triste pero é real), "cabaJgaudo 
polo noite: colocado e vacilan
te ... ", talamos do problema das 
mulleres que teñen que · ir abor
tar a Portugal por culpa do--esta
do e dos cristianos que mandan 
ás suas mulleres a abortar a ' 
Londres". 

Cantan outra que é: "Atrapa
do pola televisión", "esa si ciue 
é unha droga dura. como o ccr
balo, esas · métennolas e, en 
cámbió. non nos ·deixan fumar 
porros" . · ' O 

M.V. 
-Q9) . edicións xerais de galicia 
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DÓ. TriáIJgúlo ao 
Enxoval 
Ven de sair á luz, hai uns , rne
ses, ·O enxoval da noiva. Segun
da novela de V.F. Freixanes. e 
moi esperada, que sen embargo 
non prodúciu tanto rebúmbio 
corno O triángulo inscrito na cir
cunferéncia . Levantou a prirnei
ra apaixonados praces. corno ta 
mén críticas atroces e un bon 
número de indecisos entre os 
seus leitores . O enxoval da noi
va surprende por tratar un tema 
alleo á Galiza . Masé esa case a 
única verdadeira surpresa que 
atoparemos na sua leitura . Ou
tra vez Freixanes bota man da 
história para construir a sua 
mensaxe. neste caso o mundo 
que rodea e viven o Papa Rodri
go Borgia e os seus filias. Cunha 
linguaxe rica 43 moi ben selec
cionada. Freixanes construe un 
discurso que atrai desde o ini
cio A palabra é o suficiente
mente contundente como para 
non permitir ambigüidades, 
pero tamén amábel e sempre 
suxerente En defm1tiva evidén
cia , como un Cunque1ro . o pra
ce r de contar Oeste xe1to decá
tase logo o le1tor do pracer de 
ler É, polo tanto, esta unha lin
guaxe sensibelmente má1s acer
tada cá do tnángulo 

Pero. afortunadamente. non é 
esa a única novidade. A certa 
altura . o enxoval mistura teatro 
e novela. feíto este que sido cri
ticado e que ten conf und1do a 
algun leitor Sen embargo é este 
un procedunento m01 efectivo 
para sahentar os cont1dos dialo
gados . corno tamén para pór de 
mamfesto a excepcional atrnós
íe'ra qué rodea ás · personaxes 
sen que se resmta o todo mfor
mac1onal que antes nos oferecia 
o narrador. Ademais, o aqui 
contado posue verdadeira im
portáncia cara a mensaxe final. 
Procúrea o le1tor á luz <leste 
dado e achará ennquecida cer
tamente a sua interpretación 
lnJClal 

O h1pócnta mundo de violén
cias e corrupc1ón que rodea as 
personaxes e as leva cara un 
apocalíptico final. ten dous mo
mentos non perfe1tamente com
pensados A unha exaust1va 
apresentac1ón de conf11to e per
sonaxes (m01 ben configurados) 
s gu un d senlace onde todo 
se prec1p1ta e culmina Por tan 
esperado, o desenlace adquire 
amda má1s releváncia. Pero cre
mo~ que a tan longa apresenta
c1ón po e facérselle ao leitor 
empalagosa, reducindo o intere
se criado desde o comezo. A 
macroestrutura total da história 
segue sendo o ponto fraco de 
Freixa nes. ainda que se nota 
certa mellara . 

Nen pode negarse que o mito 
do aparecido, o desexado, goza 
das preferéncias de Freixanes. 
Xa era o miolo do triángulo. E 
abofé que agora aparecen os de
sexados. e con eles chegará a 
solución definitiva a todos os 
conflitos. O seu desexo , e au
sencia, cria un clima de angús
tia nas personaxes que estoupa 
na conmoción que produce a 
apocalipse final. 

Cando rematamos a sua leitu
ra, . sabernos que pago u ben a. 
pena. Trátase dunha moi intere: 
sante novela que non desminte 
e si exemplifica a verdadeira al
tura da narrativa galega de 
hoxe. Airida agardamas a no.ve
la definitiva de Freixanes, unhá 
boa novela eri . todos os aspec
tos . Freixanes tense proposto 
estar á mesma altura dos rnáis 
prestixiosos narradores intema
cillnais, nótase nada máis .a?rir · 

Victor F. Frelxanes 

calquer dos seus libros. De em
peño de tal envergadura sai con 
brío , mais non a plena satisfac
ción . 

O siléncio producido despois 
da sua publicación, ten só dous 
culpábe1s: unha inexistente 
campaña publicitária e o feito 
de que se trate dunha consoli
dación de alguén xa coñecido e -
aceitado. Consolidación dun 
Freixanes xa coñeCido e aceita
do. por sorte con algunhas me
lloras no aspecto que máis tra
ballo lle custa dominar. D 

XOSÉ M. EYRÉ VAL 
O enxoval da noiva. V1ctor F Fre1xa
nes . Galaxia . Vigo. 1988 

Jerón:imo Baía, 
poeta barroco 
lusitano 
Calquera opmtunidade deve ser 
boa cando se trata de recobrar 
unha voz poética esquecida ou 
alornenos eclipsada , rnais ainda 
arestora que se curppren tres
centos anos da sua desaparición 
fü~ica . Estarnos a falar do poeta 
lusitano. Jerónimo Baía, cria
dor que non ultrapasou sobexa
mente as fronteiras , lindeiras ar
tificiais, da corrente líterária al
curnada de 'seiscentismo' . 
Sen dúv1da a intensidade non 
só da dua palavra senón se ca
dra detodos os poetas portugue
ses coetános desluce-se pola 
imensa erupción poética do ba
rroquismo hispano onde os ver
sos gongorinos, nomeadamente, 
acadaron o cúrnio limitado do 
recoñecemento postreiro que 
traca a sana persoal en celebri
dade mundial. Eis a análise que 
tira Natália Correia na sua Intió
du9§0 á Poesía Barroca Porlu
guesa11l. 

" .. . durante a vigencia da mo
narquía filipin? <?.l, em cujo clima 
se desenvolve o fascínio pela 
cultura espanhola libertadora 
dos germes barrocos do tempe
ramen ~o portugués que hao-de 
frutificar na Fénix Renascia ( ... ) · 
de conteúdos tidos ·como filhos 
bastardes da nossa cultura poé
tica" . 

Tamén influiu nesta deprecia-· 
·ción dos 'seiscentistas' lusita
nos a figura de Ca,moens pois
que nos seus manantios fican 
ébrios todos os autores da poéti
ca posterior, de feito ainda ho
xendia é abrigada referéncia ná 
literatura universal. Nesa consi
deració9 afonda tamén a crítica 
qe Natália Correia "A própria lí
r'i.ca camoniana tem ressonán 
ci:as no quadro poético · da Fé-

Gu-ieirQ 
CUJ,,TU,RAL 
" 

ni:x131 onde frequentemente oco
rrem glossas dos sonetos de Ca
moes" . 

Jerónimo Baía, de quen sabe
mos da datación do seu natali
cio en 1620 e do seu faleceJDen
to en 1688 por esgotamento da· · 
sua vitalidade . Aos 23 anos é 
frade ou freire beneditino, e pala 
facilidade oe palavra ·que ia pa
rella a unha .contemplación 
mundB.na que non era acorde á 
rigurosa dun Frei, foí nomeado 
cronista da Ordefi1:. non pode
mos esquecer nese senso que o 
seu lapor era a mestura do qlié · 
na actualidade fan xornalistas e 
public relations, eis a importán
cia de sereno vozeiro da comu
nidade relixiosa. Mais a inten
cionalidade última do seu no
meamento era a procura da abs
tración dos pensamentos de 
Baía ubicados sobexo na vida 
sen arde .fóra das murallas do 
mosteiro. Nesa liña de concen
tración sitlJ,a-se tarnén o chama
do do rei Afonso VI para o exer
cício de predic9-dOI na corte. 

Fartado xa, inda que non fose 
polo miúdo, o coñecemento mí
nimo da sua personalidade ex
trovertida, irnos saber dos posi
cionamentos vertidos na sua 
poesia~ recollida en Fénix Re
nascidal'I>, un dos cancioneiros 
que xunta o ·barroco portugués 
esparexido. 

Nos seus versos hai unha pre
ponderáncia, unha vaidade que 
muda ás vezes en insoléncia 
cara o posivel leitor. 

Se quereis ver .meu alfarje, 
Ouvi minha Poesía. 
Que se nao dais audiencia 
Mal vos poderei dar vista. 

Pésie a todo a sua atitude de
sexa atrair a complicidade do 
ouvinte co séu humorismo tal 
como acontece no romance 'De 
Lisboa para Coimbra' (Jornada 
I), miremos. senón a hilaridade 
da estrofa que · reproduzimos a 
seguir: 

Tres aves, que num só vale 
· Fiz eu despachar da vida. 
Matei, mas nao foi fa~anha, 
Porque enfim eram galinhas. 

Mais non todo no romance é 
conxunción do absurdo, tarnén · 
confes(1 o aprezo e o entusiasmo 
polos antecedentes da lírica na
cional . nesa déveda da. que fala
mos do ·seiscentismo' coa epo
peia relatada no livro 'Os lusía
das'. 

Reinava no mar un vento 
Daqueles. que Camoes pinta, 
Tao valente, ·que de uin sopro 
A mil velas. mataría . 

Nos seus romances Jerónimo 
Baía fuxe dos arquetipos da be- · 
léza formal que suxire o cultis-
mo do barroco porque o move.
rnento literário . non se .cingue 
aos preciosisirnos. Nese argu
mento basea-se a busca contrá
ria a certos cánones de optar 
palas rimas asoantes, procuran
do' a proxirnidade das vózes tra
dicionais das carnadas popula
res porque sente rnais perto o 
espírito mundano que o mundo 
interior dos :predicamentos , Con . 
todo tamén escreve romances 
relixiosos (Ao menino Deus em 
metáfora de doce) nos que fai 
prof e¡¡;ión ae fe, nesta obra de
vota mirarnos o s~u cump!irnen
to coas estruturas e isento por 
inteiro das paisaxes coloridas 

. que se atopan na poética profa- . 
na . Non hai dúvida de que os 
seus retratos posúend o descu- · 
brimento da ·erótica das ·moldu
ras femininas no romance · Ao 
mesmo assunto pelo mesmo au
tor' agochádas no traxe dunha 
rosa ... 

Sé te deu o nascimento 
A presun9ao soberana. 
A majestade, que logras, 
Dentro dum dia se acaba. ( .. ) ' 

Parece que já no ber90 
Flora em flor te:: amortalha. 
que nao sei como respiras 
Ca~. espinhos na garganta. 

.. . e que non precisa de encu
brimentos no poema ·A 'uns · ol
.hos' onde se constata grandé
mente a sedución de Freí Jeró
nimo palas mulleres ... 

Pintar uns olhos quisera. 
Cujas brincadas meninas. 
Se nao sao brincos de Flandes , 
Sao. pérolas da Índia. 

Nos seus aversos J.:iabita toda 
unha fixación ben polos 'olhos ' 
ben polos 'cabelos ' como ocorre 
no soneto 'A Gma trarn;a de ca
belos négros ' , _composición que 
recobra o xeito de versific·ación 
gongorino através dunha antíte
se provocada entre- a claridade 
diurna e a escuridade dos noc
turnos ... 

Sombra, mas toda a luz nao vos 
iguala, 
Tristeza, mas venceis toda :a alegria. 

Non é de extrañar:· que- des
pois da memória descriptiva dos 
corpos veña a se produzir o tor
mento de sé senter coutado, ve
lai ·os sonetos 'Achando alívio 
nas silas penas' e 'Sonhando 
que via a Márcia', nos que o au
tor sincern o norne, irnaXinativo, 
en hipótese ,- da amada Márcia . 
a quen un arrauto chega a iden
tificar con Talia, 9 musa grega 
da . cornédia que . am·au Apolo. 
Por vez prirneira estarnos de-· 
diante da dar sentida e .confesa
da do poeta. Jerónimo Baía 
cuestiona con resentimiento a 
escolla do carniño divino, resu
cita o 'aegritudo amoris ' (doen
za de amores) .que nascera nos 
poetas italianos do 'dolce stil 
nuova' .. no renacentismo preté
rito ... 

Vossa efigie, gentil Márcia adorada. 
Oual foi da vista ao peito transferi-
da , · · 
Será do peito ao verso trasladada 
( ... ) . 

Cante pois por tal glóii.a, por tal sor
te 
Cante vosso louvor, minha Taliá 
No Ocaso, !1º Or1ente-, Sul. e Norte. 

Chame-vos clara luz, nao sombra 
fria·. -
Causa da vida, nao irmao da marte. 
Filho da noite nao, mas pai do dia. 

E rematarnos polq de hoxe 
· coa face de mais irónia e onde 
mai¡:; se resente· a disciplina mo
·nástica de Jerónimo Baía, a 
rneio da crítica agre nas se
cuéncias do romqnce satírico 
burlesco .intitulado 'A urnas 
beatas', composición de noven
ta estrofas nas que o autor sa-
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líenta a irnbecilidade através da 
história na qÚe unha nnva no. 
oficio · serve de fío narrativo no 
seu diálogo e retruco a unha ou
t:i;a beata xubilada, velaq.ui o co
mezo ... 

Beatíferas Senhoras , 
Em cujas venturosas casas 
Como em adegas mosquitos, 

. Andam bandos de Beatas. O 
(1) Antologfo da p0esia do período ba

rroco. Natália Correia. Círcu,lo de Poesia. 
'. Moraes Editores. Lisboa 1982. 

(2) Período de anexión española de Lu-
sitania. monarquía dos Filipes. · 

(3-4) A poesia barroca -portuguesa foi 
recollida na sua maioria en dous cancio
nehos pubficados no·. século XVIll . A Fé· 

·nix Renascida (1716-1718-21-28) . compi
lada por Matias.Pareira da Silva e o Postil 
hao de Apolo . 

MIROVILLAR 

'~Jli'~ltf!¡f@¡j¡;;¡¡¡)l'¡jf}Ji! . 
Sunset 
Asesiñato en 
Beverly Hills 
No . desqstroso panorama cine
matográfico actual , en especial 
o groso da produción.- que nos 

· chega das. Américas. o norne de 
Blake Edwards segue senda 
unha das pÓucas garantías de 
bon cine. Ai:oda que alguns co
mentaristas teñan unha extraña 
persisténcia 'en negar dita con
dición, este discípulo . de Billy 
Wilder. merece xa a considera
ción de' clásico, po.r máis que as 
suas obras , sometidas a servi
dumes da indústria e ás media
tizacións dunha comercialídade 
que lle permita facer a obra se
guinte sen · case interrupción, . 
non- acaden setnpre cotas uni
formes de brillantez . 

Sunset, non estaría asi no 
grupo das füas . absolutamente 
redondas do autor, pero non 
porque o sep. ritmo decaiga nal
gun momento ou p9rque non 
acade os o.bxectivos iniciais. 

·Este filme onde Tom Mick coñe
ce ao tantas veces visitado polo 
cine persoaxe dé Wyatt Eart é 
coma un xoguete cinematográ-' 
fico onde o director combina a 

' comédia co western eo éirre ne" 
gro, co preqornmio final do pri-' 
meiro , movendo aos seus_pérso
naxes por un espácio un tanto 
fantasmagórico onde todos son 
referentes que remiten ao pró
prio cine. Os caracteres de Torn · 
Mick .e Éart . magnificamente in
terpretados poló bon comedió
grafo Bruce Willis e polo revalo- · 
rizado Hannes Garner atopan a 
sua verosimilitude non na reali-

. dade en que sabemos que exís
tiron senón no celuloide no que 
perduraron. E ·xa que a sua aso
ciación e amistade parece colli
da un tanto polos pelos, Ed
wards ten perfeitamente calcu
lada a manobr·a para que a pro-· 
posta sexa aceitada polo espec-
tador. · 

Xunto a este xogo coas inter
foréncias entre. simplificando, 
ficción e r'ealidade , marcadas 
pola frase de Eart "Mentira máis 
mentira menos" _- (No orixinal 
''Canto· maior a mentira menos 
'mentira") : a hist9ria aterece 
unha incursión polo .revolto Ho
llywood do 29, nada desaprovei
tábel. Un xa carroza Malcolm 

- MacDowell encarna a un mag
nate de escuro pasado, unha es
pécie de Gran Gatsby, sádico , 
que nun ~ntre determinado pa
rece remitir a Charly . 

Aparte <lesas reflexión sobre o 
materi~l narrado, que lle fan 're
matar cG epilogo "E foi así como 
todo pasou" , Edwards desplega 
a sua habitual irania e sabiduría 
narrativa, co que o menos_ que 
se pode dicer de "Sunset" é que 

-se pode ve{ con fluidez e nen
gunha opción ao ·aborrirnento. - . . o 

G. VILAS 

J • 
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· Nace en Novembro de 1948 en A Coruña. 

- Arquitecto pola Escola de Arquitectura 
de Barcelona en 1973. 

Técnico urbanista .Polo "Instituto de Es-

l . t t r .1 ¡ r ¡, 

t ,. 

j 

XOSÉ .LUIS MARTÍNEZ SUÁREZ 
·tudios da Administración Local" en 1982. 
-Cursos de Doutorado na Escala de Arqui
tectura de A Coruña entre 1976 e 1978. 

. Foi pr-0fesor de Expresión Gráfica na Esco
la de A Coruña entre 1982 e 1984. Desde 

' -
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ese anq e profesor -~e Urbanistica na mes-
ma Escola. · 

. Ten realizado, como responsabel da Co
misión de Cultura da Delegación Coruñesa 
• l • ¡ 

~ 

r ' ' 1 

1 

- ! 

do Coléxio de Arquitectos da Galiza 8 ex
. posicións entr~ as que destacan •fA Terraza 
· de Sada", ''Arquitectura Modernista de A 
Coruña. 1890-1914'', "Arquitectura en pe
rigo dé "A Coruña", etc. 

As suas inquédanzas sobre O· Património 
Histórico Galego téñeno levado a publicar 
cinco libros, a <litar várias conferéncias a 
escribir numerosos artigos en xomais e re- ..... 
vistas . . 

ALZADO FRONTAL ALZADO POSTERIOR 

COMENTÁRIO 

VIVENDA UNIFAMILIAR 

Ubicada en Mera (Oleiros) 1985-1986 é un · do entorno. . 
edifício pensado como 2ª residéncia para A vivenda é de construción .sinxela e ba-
t,mha -família de erase média que probabel- rata, desenvolta en planta baixa cun peque-
mente a médio prazo optará por convertela ·. no aproveitamento baixo a cuberta ao que 
en primeira residéncia, decisión na que in- se lle saca partido como mirador para .con-
fluirá o crecente proceso de "urbanización" templar o mar de A Coruña. 

~ i 
IJ~'C_~ ~ 

q ,¿2 1 

Í la-, r;:::=:;· 

~ ~~-l 

PLANTA 

Os recursos compositivos son <loados de trada principal e desde a eira) 
ler: composiciór1 volumétrica simétrica, re- ' 

· feréncia á arquitectura popular· na galería e A esta .vivenda foille concedido en Xa-
no aproveitament~ baixo cuberta, introdu- neiro do 88 un accesit dos prémios de Ar-
ción durtha. iiña de zócalo que reforza· a ho- · quitectura do Coléxio de Arquitectos da 
rizontalidade e o duplo acceso .(desde a en- .· Gal iza. 

l 
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ANUNCIOS DE BALDE CONVOCATORIAS 

Danse clases de Matemáti- . 
cas de BUP. fP ~ COU. Per
guntar por Marina, _palas tar-

/ des. na Rua Tauro 3-7º dereita 
(Compostela) 

Busco piso en atuguer en 
Vigo. Tres dormitórios e cale
facción central. Teléfono 43-
30-12. Só meiodia . 

Vendo furgoneta Avia, pre
parada para '1ivenda. en bon 
estado. Teléfono (988) 
41 .70.03. De 10 a 13 h . Per
guntar por David. 

Em A Corunha curso inten
sivo de galego reintegrado 
(e breve aproxima<;:om a cultu
ra-portuguesa) . 14 de Novem
bro a 16 de Dezembro (todos 
os dias) . Pelas 20.15 h . até as 
21 .15. Instituto Salvador de 
Madariaga. Inscrip<;:om e ma
tricula : a) Livraria Tena. Pra<;:a 
do Conservatório. 2 (onde a 
Escala de Idiomas): b) Livrana 
Lume, Rua Femando Macias, 
3; c) Llvrana Coucerro. Pra<;:a 
do Llvro 

Véndese conxelador Za
nussi. Vertical de 225 htros 
de capac1dade Teléfono (986) 
47 14 05 

EXPOSICIONS 

• Exposord 
Abena na sá de Durán Longa. 
10 en A Coruña a X Expos1 -
ción Nacional de Pmrura . Es
cultura e Fotograba de xordos 
de todo o Estado Aberta até 
odia 27 

• Cartón Pedra 
En Laracha esta abert.a até o 
d1a 20 a .. r Mostra Nacional de 
Cartón-Pedra" no Cenero 
Expó-Bergantiños 

• Fotopress 88 
A mostra -Fotopress 88 '" da 
Cruxa de Pens1ós de Cataluña 
está aberta na sá de expos1 
c1óns do Ateneo ferrolano Até 
o 5 de Decembro 

• Ramón Conde 
Expos1c1ón de esculturas na 
Casa da Parra de Compostela 

Cursiño báSico de fotogra
fia. Todos os s~bados de_ No
vembró de 10.30 a 12 30 da 
mañá. lnscrición o 5 de NÓ
vembro na rua Hospital, nú
mero 8, de Cangas. Organiza 
Xíria. · 

Profesora de E.X.B.. dá cla~ 
ses. Grupos reducidos . Zona 
Praza de Vigo . Telf. (981) 24 27 
59 - A Coruña. 
--------------
Mestra dá clases particula
res de EXB. Interesados diri
xirse. en Vigo , a Canadelo 
Baixo 4-5'' p . 13 ou ao teléfono 
48 99 56. 

O grupo de Baile e Gait~ 
' "San Miguel de Marcón (Pon

tevedra) oferécese para actua
cións e festas . Os interesados 
poden dirixÍrse aos teléfonos 
(986) 84 69 20 e 84 77 15. 

A111p1J ¡¡c1ón d<1 irnurí c:11l¡1 p<m1 
clases de ruso l' dntnc 1ón ( {(-
11ovns p1oft'SOf<'s 11¡1 Dl'h •ir<1 
·1ón e.le V1~¡0 dn A soc1m.:1on dt• 

A11111é1 d e Esp<11'l;1 -UHSS ' l'fllo 
1<J8(iJ ?.? H'b/ 

Vv11do can de raza cazador, 
.1 tOdil pmbél cll<llll<ll dlllól!Hl' 
" sl'm•mn "º m~11 7:3 Dt) () i l' 

i!tlt\lltl' d flll tlt' Sl'lll.!11.1 ;10 
),llJ 61 8?. '/3 

nunha série de panms orgaru
zados para poder seguir a sua 
b1ograáa cronqloXIcamente A 
exposición está acompañada 
dun video e gravac1óns mag
netofómcas coa voz de Otero 

• Carlos Puch 
Oleos e Debuxos na Sá de 
Arte da Caixav1go (Pollcarpo 
Sanz. 24) 

• Laxeiro 
Exposición da etapa arxentma 
(1952-1970). No Omosque Al
fonso de A Coruña 

• En Compostela 
Óleos de Mana Nerra na Aula 
de Cultura. Na Galería Sarga
delos. ErruJia Salgue1ro 

• II Prémio de 
Fotografia xuvenil 
"Foto 33" 

Rexerase baixo as · seguintes 
bases: 
1. Poderán participar_ todos os 
xóveñes que non teñan cum
plidos 18 anos o 31 de Decem
bro do 1988 
2. Cada concursante pode 
apresentar tres fotograñas 
como máximo. montadas en 

·superficie ríxida . 
3. Tema libre. Tamaño míni
mo 18x24 cm. 
4. O prazo de apresentación ti-

, naliza o 5 -de Decembro do 
1988. As fotografías apresen 
taranse en sobre pechado bai
xo lema. incluíndo en sobre 
aparte: neme, enderezo e foto
cópis do DNI ou Libro d~ Fa
milia, persoalmente ou por Co
rreo en Biblioteca-Clube 33. 
Praza Salvador Parga, 4. 15704 
~antiago, e tamén nas seguin
tes oficinas da Caixa galicia: 
de Obras Soc1ais de A Coruña. 
Lugo, Ferro! e Qompostela, e 
nas Princ1pais de Ourense . 
Pontevedra . Vigo . Barcelona e 
Madrid . 
5. Estabelécense tres prémios: 
- Pr1meiro· 50.000 pesetas e. 
diploma 
- Segundo· 35.000 pesetas e 
diploma 
- Terneiro · 25.000 pesetas e 
diploma 
6 As fotograáa...§_exporanse nos 
locaIS da Biblioteca Clube 
33 , Rua Nova, 33-2", en COm
postela , do 19 ao 31 de De
cembro durantg o horário que 
a mesma perrnaneza aberta . 
7 As gotografias pren:iiadas 
quedan en poder da ~iblioteca 
CLube 33 pudendo recoUerse 
as restantes durante o més de 
Xaneíro. 
8 O fallo do xuri é mapeláber 
O tnesmo comunícarase per
soalmente aos interesados e 
clifundirase através dos mé
dlos de comunicación 
9. A participación no Concur
so 1mpl.Jca a ace1tación destas 
bases. 

• Traballos 
escolares "Emilia 
Estévez 
Villa verde" 

2 " - Os temas ·p·ara a pre 
sente convocatoria -serán · os 
que seguen: 

a) Alumnos de- . E.X_B. 
Apartado A : Un canto . Apar
tado B: Unha composición 
poética . 

b) Ahunnos de B.U.P. 
· Descnpción dunha festa local 

de carácter tradiCional. 
· e) Alumnos de F.P. Dese 

cripc'ión dun feíto histórico 
ouy semblanza dun personaxe 
egre;xio que se conmemoren ó 
longo do ano 1989. 

3. ·- Os traballos . que se re
dactarán preferentemente en 
lingua galega:. presentaranse 
manuscntos. ilustrados con 
debuxos . non podendo exce
der de seis folios . agás as 
composicións poéticas poéti: · 
cas que terán c;omo máXimo 
·dous folios . en ámbolos casos 
por unha soa faciana 

dade do Museo de Ponteve- · 
dr.a, que poderá. publicalbs. 

6 ." Os traballos ·serán reme
sados ·á Secretaria do Museo 
de Pontevedra (Apartado 104 -
36080 Pontevedra) ata o día 15 
de abril do vindeno ano-1989. 

-7 _ .. _ O fallo do Xurado .. que 
s~rá inapeláble. darase a có· 
ñecer polos medios de comu -
nicación e tamén ·ós centros a 
que petenezan os escolares 
pren liados. 

8."- Establécese para cada 
apartado -un primeiro premio 

. de 15.000 ptas .. podendo con -· 
cedérse ata 5 accési-ts de 
·10.000 ptas_ cada un. distri 
buido's segundo o , xuicio do 
Xurado, que poden~ témén 
deixalos desertas se procede. 

9: '- A entrega de premios 
farase na "Semana das Letras 
Galegas", no día que se avisa
rá oportunamente. 

10:'- O feito de participar 
nos Concursos presupón a 
aceptación das presentes BA
SES. 

• Traballos 
escolares Gqrcia 
Alén 

O Patronato do Museo de Pon
tevedra convoca para o curso 
1988-1989. en memona d9 que 
foi Director Adxunto da enti
dade e guieiro na recolleita e· 
conservación da nosa _cultura 
popular ._ os Concursos de tra
ballos escolares "Alfredo Gar
cía Alén". de acorc;lo coas se
guintes BASES 

4 '- En cada traballo pre
sentado figurará o nome do 
seu autor. con mdicación do 
curso a que pertence. así r 
como o· nome do centro esco-

1. "- Nos referidos Concur
sos poderán participª--los es
co1ares de ~ .X .B .. ·B.U.P. e 
F.P. de tódolos centros dé Ga
licia. integrados en equipos. 
baixo a dirección · dun Profe
sor. lar e o seÚ enderezo. e maila-1,' 

firma do profesor que o autori -
. ' ce .. 
5. ·~ Os orixinais ·premia

dos pasarán a seren P!oprie-

ACTOS 

2."- Os temas dos Concur
sos da presente convocatoria' 
son os seguintes: 

a) Hórreos. C.atal9gación 

dos que se atopen ria área de 
influencia· do colexio, ou nun 
municipio . determinado, coa 
súa descripción: debuxos, fo 
tografías . planos sumarios -e 
notas sobre os traballos, tradi 
cións ·e literatura pqpular a 
eles referidos. 
MUÍños~ Catp_logación dos 

existentes , na zona ou nun 
municipio concr~to . . acompa
ñada de planos e -fot0grafías. 
e coa indicación da súa ubica
ción , nomenclatura das par 
.tes. número de veciños ós que 
sirve, proP,ietario/os. sisteméiL _ 
de rolda. estudo comparativo' 
da funcionalidade actual coa 
de antes. así como creencias. 
refrán s e demais literatura po
pular existente sobre eles. 

c) RetránS e cantigas i><>
plÍlares. RecoUeita dos re

. fráns e cantigas usados polos 
habitantes da z01;1a de ínfluen
_cia ou dun municipio, es-peci
ficando a época. lugares e 
Ócasións en que son dltós. 

d) Apeiros de labranza e/ 
ou aparellos de pesca. Cata- . 
legación dos aparellos tradi
cionais. xa . esquencidos ou 
ainda en uso , da zona de in
fluencia do centro , escolar. 
acompañada · dos· correspon
dentes .,debuxos e/ou fotogra
fíi;ls , índicando a denomina
ción de _tódalas pezas que os 
compoñen. materiais dos que 

- están 1eitos e referencias a 
usos. costumes. ditas e canti 
gas a eles referentes se as 
houbera. 

3."- Os traballos redacta
ranse preferentemente en lin
gua galega. 
· 4. ·-- En cada traballo pre
sentado coñstará o nome do 
Centro Escolar. o do Director 
do equipo e o dos alumnos_ 
que o cornpoñen. así como o 
enderezo e o curso a que per
tencen. 

5_·'-- Os orixinais premia-
- dos pasarán a seren propieda- , 

•"de ' da· Museo de Pontevedra . 
que poderá publicalos . 

6."- Os traballos remesa -

! ranse á Secretaria do Museo • Cruz p . Rubido e 1 tsatro Estudio .de Gijón repre- (apartado 104. 36080 Ponteve-
senta a obra de Paulovsky . Encontro "Histona de una cara·;. dra). ata o dia 15 de abril do 

vindeiw 1989. 
Na Galería Trinta. rua Ñova, 7. ·- O fallo do Xurado. que 
30 de Compostela . exposición • As alegres será inapelable . darase a co-
de 20 telas e unha série de 15 ñecer pola prensa e será co-
"papeis" O Encentro de gra- comadres dE? municado ós centros premia-
vados recolle unha carpeta de Windsor dos. 

• Enma Chacón O Patronato do Museo de Pon- Caporale. X. L -De Dios. Facal. 8. ·- Establécese para cada 
Obras de pintura. escultura e tevedra convoca unha vez Goznález Villar . Long . . Manir, O grupo de teatro "Ditea .. ce- apartado un primeiro premio 

, cerármca. na sá de arte da De- má1s os Concursos Escolares M. Mosqu~ra. L. Novoá, E. Or- níficará no Teatro Pastor Di¡:i.z de 25.000 ptas . e un accésit 
• Exposición "Otero legación de Cultura de Ponte- .. EmilJa Estévez Villaverde .. de t1z e Zacrisson . de Viveiro esta obra de Sha- de 15.000 ptas .. podendo 0 

Pedrayo" vedra acordo cos ance1os da msine A carpeta editada coritén 10 kespeare adapatado por A. · Xurado prbpo-la creación dal-

i: escntora por esperta lo mterés gravados sobre planchas de Ma_gán. Dia 18 ás 20 h. gún "Premio Esr~cial " ou dei -
Desde o xoves de N embro • LU)IOS do ~errol polo cultivo da escntura nos, zmc de 25x33 cms . realizadas xalos de.sertas se procede. 
na sá de expos1c1ón do Mu nasos escolares Estes Con polos artistas antesditos e es- · . 9. ·- A ·entrega de premios 
seudo Povo Galego stá aber Na Sá de Exposacións do Ate- cursos rexuanse palas segum- tampadas a man por Eugénio • Escala Dramática terá lugar no.Museo de Ponte-
t unh expos1c1ón organizada neu ferrolano ábrese desde 0 tes bases Moreirns . ' Galega vedra durante a "Semana das 
pota D1tecc1ón de Política de dla 4 unha mostra de libros Letras Galegas" no día que se 
Lmguís1tca e a Consell na de editados na cidade en colaba- l ·- Poderán part1cipar ne • Teatro de En Vilanova de Awusa o ven · avisará oportunamente . 

ducac1ón Trátase dunha ración coas Bibliotecas Muni- les tódolos escolares de Cen Paulovsky res 18 _no cine. Capital de A 10:'- o feito de participar 
mos tra 1ttnerant qu anterior c1pa1s P. Biblioteca General de tras da Comumdade Autóno lila, representarase a obra de no Concursos presupón a 
mente xa estivo noutras c1da la Zona MaritJma del Cantá- ma e das escalas da emigra O xoves 17 no Auditório Mu- ·Manuel Lourenzo "Como as aceptación das presentes ha-

des galega:~~.q~u====c=o=n=s1=s=te=====b=r=1c=o===========================c=1ó=n==========================n=i=c=11=)a=l==d=e==F=e=rr=o=l==o==gr=u=p=o==d=e==~=c=a=m=i=s=a=s=d=e==li=ñ=o=·· =. =============='s=e=s===================·==== 
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-ABOSA!IBBA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

----------~~~-~------REDACCION 
43 38' 86 

ABOSA!IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

TODOS OS 

NO SEU QUIOSQUE 

ABMfN1STRAC1o·~rf PuEI1CfoADE 
.43. 38 30 43 -36 24 

--.---~---FAx---------

PRov1soR10 /,/ 

43 36 24 

XOVES 
----~--~---~---------
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--:- IDEAS TRES EN RAIÁ 

UN.· INVESTIMENTO CON FUTURO-
· . MIGUE':J'. PÉREZ ·· 

A. Galiza ten moi bons empresários · 
pero precisamos .máis a curto, meio 
e_ longo pr.azo para promover u1;1 de

senrolo económico, armónico e acelerado. 
Harmónico, no senso de que as catro pro
_víncias que compoñen a nos·a Comunidade 
Autónoma(C.A.) sexan atractivas para o in
vestimento apróvado. Acelerado porque .de
bido á situación de atraso que apresentamos 

' en · ·case todos os indicadores económicos 
do ranking nacional e -case europeu,' non é 
dabondo que a Galiza medre, é precjso que 
no umbral do 1992 consigamos unha taxa 

, _de crecimento, un ritmo inversor superior ao 
das outras CC.AA. 

· Se ben estes son os nosos ·retos a curto e 
meio prazo, que debemos facer para abrir a 
nosa economia?1 Como podemos conseguir 
facer realidade algunhas mensaxes publici
tários como "Galiza, un lugar para a.sua em
presa", "Galiza, unha inversión para o seu fu
turq", que hoxe non podemos difundir? 

Partindo da excentricidade da nasa rexión, 
situada ·na periféria da Europa, as cinco ad
ministr.acións que actuan na nosa comunida
de teñen que facer un enorme esforzo· inver~ 
sor coordenado para acercarnos urxente
mente aos centros de decisión política e 
económica da Europa-dos cais, se non mu
dan rapidamente a~ tendén~ias, estamos 
cada vegada máis alonxados e córrese o ris
co de ficar totalmente incomúnicados. 

A CEE, através dos fundos comunitários e · 
a Administración central, através c;jbs .Orza
mentos Xerais do Estado, teñen a responsa
bilidade fundamental, os recursos suficen-· 
tes, para que a nosa economía se poda abrir 
á Europa coa.dotación de infraestruturas que 
por direito nos correspondeñ. Para iso os 
nosos políticos galegos, nesa frente comun 
a que nos referiamos, teñen· que utilizar a via 
negociadora adecuada ao momento presen
te. Unidade de actuación, através do único 
interlocutor válido que é a Xunta de Galiza. 
Proxectos, moitos proxectos, xa que a Ma
drid e Bruxelas non· se pode ir. chorar¡ nen a 
denunciar marxinación sen alternativas, nen 
a pedirxeralidades. Finalmente-facer "lobby" 
nos centros de decisión política e éconómi
ca. Non é dabondo facer plantexamentos en 
foros tales como o Congreso dos Deputados 
ou o Senado- e os meios de comunicación. 

En relación con Bruxelas, seria comenente 
facer unha ·aproximación coa Flexión Nqrte 
de Portugal para apresentar proxectos con
xuntos ~nte a CEE. Cara os proxectos· dos 
qous países en acciáns trasnfronteirizas de · 
rexións ademais pobres, a Comunid.ade Eu-
ropea é moi sensíbel e.receptiva. , 

Finalmente a Administración Autónoma, as 
Deputacións e os Concellos, teñen que facer 
nos próximos anos uri esforzo invers·or coor
denado, ·en infraestruturas tanto físicas 
como humanas. 

Entendemos por infraestruturas físicas as 
referidas - a transportes, comunicacións e 
enerxia, sobre as caréncias en es~radas, por
tes, aeroportos e ferrocarrís non é preciso 
facer maiores pontualizacións porque son de 
todos coñecidas. 

No campo das telecomunicacións as -no
. sas limit.acións son evidenfes. No 1983 a Ga
liza tiña 21 tel.éfo:ios por cada 100 .habitan-

ciedade ao obxecto· de non formar para o 
paro. . 

· . Tamén ño ~eo das empresas ternos que 
· desenrolar, con cargo ao ·Fondo Social Euro

peu e através do INEM, un plan de formación 
e reciclaxe integral para que se pudesen in
corporar as n<;>vas tecnoloxias ás empresas. . 
Na década dos .noventa e no ano 2.000 pre
cisamos· un degrau de profisionalización e 
motivación moi elevado para que as nosas 
empresas sexa competitivas e ·se podan di
mensionar e desenrolar en función das nece
sidades dun mercado áberto e moito máis 
rápido como é o espácio único europeu. 

Dentro do campo estrictamente empresa
rial .as institucións e organizacións empresa
riais,"' léase COnfederacións e Cámaras de 
Comércio, teñen que elaborar programas e 
desenrolar accións que favorezan o coñeci
mento primeiro e o acercamento despois en
tre o empresariado galega. Através de fre
cuentes reunións de órganos de governo e 
sectoriais inter-provinciais, viaxes colectivos 
para asistir a cpongresos, feiras e misións 

~-- comerciais ao estranxeiro e outros eventos 
'¡ empresariais, favorecerán a meio e longo 

A ponte internacional" de Tui 

tes, mentres que a · média española situase 
no 35/j OO. No 1988 en Ourense existen máis 
de 650 núcleos de povoación con máis de 
50 habitantes que non teñen teléfono. 
. En matériá de enerxia poderiamos talar de 
electrificación rural e do gas natural, que 
axudaria a rebaixar os custes das nosas em
presas facéndoas máis competitivas. 

Sobretodo o anterior· só quera facer unha 
pontualiz~ción importante. Na Rex_ión Norte 
de Portugal está a saida natural do empresa- -
riado á Europa é Galiza. Que a transeuuro
pea, que os tréns rápidos e o gaseoducto 
entra en Portu~al atrávés da Galiza. Talvez 
nunha acción d~ste tipo e nun labor. de "lob
by" en Bruxelas intérésanos contar coas po
tencialidades .dunha Rexión pobre, transfron
teiriza e excéntrica como a nosa. , 

Oütra infraestrutura física importante para· 
a implantación da iniciativa privada é -Oispór 
de chan industrial ben ·dotado. Na Gal iza 
e-xi_sten grandes caréncias neste . terreo e 
urxe porl.le solución ao obxecto de que aflore 
a inversiór:i esóxena .e apresentemos unha 
oferta ~tractiva ao inversor foráneo. 

lnfraestruturas non físicas, senón humanas 
son ·todas aquelas que se orientan tt criación 
de capital humano através do· desenrolo cul
tural-e mellara da calidade do ensino. 

Neste eido, e dentro do estrictamente em
presarial, existen enormes caréncias a todos 
os níveis. 

No campo da formación profisional, EXB 
e ensino universjtário é preciso e-urxente un 
r:eplantexamento integral para que a forma- . 
ción dos xóvenes se axuste ás demandas· ou 
á oferta de traballo que a curto,·meio e lopgo 
prazo, podan plantexar as empresas e a so-
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~ prazo,ps agrupacióñs de empresários g~le- · 
5 gos para mercar, vender e nun futuro mo1 lo
~ nxano a constitución de empresas mixtas 
0 entre empresários que actualmente estamos 
~ afincados dentro da nasa Comunidade autó
~ noma. 
--' Personalmente e dada a situación actual 
~ galega teño máis confianza a curto e meio 
~ prazo no desenrolo local, na$ iniciativas dos 
=> empresár(os implantados actualmente na 
>< Galiza, asi como nas novas xeneracións de 

empresárlos galegas que na posibilidade de 
. atraer inversión esóxena. 

Por iso a Confederación Empresarial de 
. Ourense, que desde hai pouco máis de dous 

anos me honro en presidir, fai grandes esfor
zos coa sua única mensaxe "n unidade em
presarial". 
- A partir de aí .todo é posíbel. Abrir a nasa 
economía provinicial ao éxterior, dotar aos 
nasos empresários dun talante máis interna
cional e receptor ás ñovas tecnoloxias. Todo 
iso conséguese en base a mellorar a infor
mación e comunicacrón sectorial, facilitar os 
contactos con institucións empresariais dou-

- tros países·. Até o momento a nosa actua
ción centrouse en Portugal pero proximame
mente reali7.aremos un proceso de aproxi
mación a Centro-europa e América. 
. Ollamos polo expostó qt:Je na economía de 
mercado aberta como a actual, "Comunicar 
e vender". 
·. Todo esforzo que fagamos no mundo das 
comunicqcións mellorará as vendas, a pro
moción industrial e comercial e polo tanto a 
economía rexional. 

Naturalmente en todo iso xoga un papel 
moi importante a Leí de Incentivos Económi-

. cos Rexionais, os beneficios fiscais e econó
micos que a nosa Administración Autónoma 
poeta deseñar, así como un talante eficaz 
para a tramitación administrativa áxil e flexí
bel dos novos ·proxectos empresariais. 

Se entre todos asumimos a 11osa respon
sabilidade para construir unha Galiza con
temporánea, ao dia, estamos seguros que a 
iniciativa privada endóxena · cor:nprenderá 
que xa podemos publicitar aquelas mensa
xes "Galiza, un lugar para a sua empresa,, , 
"Galiza, un investimento con futuro". O 
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A decadencia da cultura política 
pode conducir á máis absolu
ta das indiferencias ou a unha 

sorte de obscena promiscuidade. o 
horizonte das eleccións máis anun
ciadas da era cristiana está levando 
á política galega cara a segunda vía, 
de maneira que se ben os cidadáns 
asistimos a un cerco dos políticos 
que procuran o noso favor e voto, 
non é menos certo que, nunha inver
sión da dialéctica, os políticos están 
senda acosados por unha sociedade 
vampirizada que .se apropia ata da 
súa onomástica. E asi que a sensata 
adscripción a correntes pol íticas 
como serían o nacionalismo modera
do) o nacionalismo socialdemócrata 
ou o despotismo populista, é sustitui
do pola simpatía emocional cara o 
barreirismo, o camilismo ou o vaz
quismo. bs políticos son desposeí
dos de algo tan instransf erible como 
é o propio nome ou apelidos para ser 
elevados a categoría política. Nesta 
insana promiscuidade, a política per
de a súa noble indumentaria, que a 
ten, para semellarse a unha tenda de 
vaidades ou nunha simbólica orde re
lix iosa. Que eu saiba, no Estado es
pañol , só Felipe, co felipismo, e Pu
jol, co pujolismo, conseguiron sentar 
doctrina polo santoral ou polo rexis
tro civil. O que pasa é que eles repre
sentan o seu papel en sociedades 
monoteístas . En Galicia, paganos 
como somos, hai unha pluralidade de 
deidades domésticas que merecería 
un novo tratado das ideas políticas. 
¿Que tería que dicir Jean Touchard 
sobre o coucismo, esa dereita grou
chomarxista? ¿Que escribiría Mauri
ce Duverger do cacharrismo, esa de
reita paleadora? Tras de cada apeli
do da política galega non hai un pai 
inocente senón un modelo de socie
dadé. Quen queira saber como vai 
ser a Galicia do futuro xa pode estu
diarse a guía telefónica. O 

VOLVER AO REGO 

A nos atrás nen os quintos se 
inteiraban do ~eu _sorteo: ~go
ra ocupa pnmeiras pax1nas 

dos meios de comunicación, conver
téndose, este ano, en tema estrela, 
con parafe.rnália semellante a un de
ses grandes sorteos de lotaria. 

A .sua publicidade foi medrando ao 
mesmo tempo que o facia a oposi
ción ªº servício militar obrigatóri,0 e 
as protestas de pacifistás e obx~cto
res. · 

Mentres, siléncianse as cifras ofi
ciais: cada dous dias un soldado so-· 
fre un accidente, cad.a 'dei: dias suicí
dase un militar. O 


