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ANO ,XII • 16 DE FEBREIRO • 1989 

Antón Casal: -
'Contar 
o de Alúmina 
dará lugar 
a surpresas' 
Hai máis .dun ano que caiu o 
Comité de Alumina. Antón Casal 
Diaz, da INTG recebe a ANT no 
seu piso de Viveiro para talar do 
pasado, do presente e do futuro . 
do conflito, mesmo alén do 
remate do conflito, mesmo alén 
do próprio conflito e anúncia que 
no futuro moitas das revelacións 
que ainda están por facer poden · 
ser pedra de escándalo. 

(Páx. 1 O e 11) 

Secretários 
de Concello: 
un poder 
fáctico -
e polémico 
A utilización indebida do enorme 
poder co que ainda cantan os _ 
secretários dos concellos é algo 
que poucas persoas se 
atreverían a discutir. 
"Instrumentos do poder caciquil" 
ou "embaixadores do poder 
estatal na adminiStración local" 
son calificacións nidias do seu 
papel. Estamos ante unha figura 
funcionarial que, segundo 
algunhas fontes, mesmo coarta 
a democrácia e invalida dalgun 
modo a elexibilidade dos cargos 
a nivel municipal. A sua 
oposición frontal á galeguización 
da administración non é menos 
patente. (Páx. 7) 

Membros do 
EGPGC 
entrevistados 
definen a sua 
estratéxia 
Por primeira vez os presos do 
Exército Guerrilheiro do Povo 
Galega Ceive tan unhas 
declaracións públicas, recollidas 
na revista basca "Punto y Hora 
de Euskalherria". Nela asumen 
as ideas da "guerra popular 
prolongada" afirmando que o · 
seu nacimento "trouxo consigo 
a osixenación precisa para 
reanimar o proxecto liber9dor do 
pavo galega que se atopaba nun _ 
proceso d~ liquidación 
vertixinoso". . (Páx. 5) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 
Nº 375 • APDO. 1371 (VIGO) • 100 PTA. 

X. L. BARREIRO EXPLICA O "AFFAIRE DO XOGO" E X. M. BEIRAS os-PORQUÉS 
DA SUA ACTUACIÓN 

OS PAPEIS 
DE BARREIRO 

o a:: 

Fraga est~ba ·ªº 
corrente da 

concesión do 
xogo, segundo o 

atestíguan as 
. cartas; Villanueva 
Cendón agachou 
o libro de rexisto; 
Mariano Rajoy foi 

a Madrid na 
procura de 

'-'pape is" 
comprometedores; 

a concesión foi 
conforme á lei, 

avaliada pala 
· -Consellaria de 

Economia e 
coñecida polos 

Subsecretários ... 
foron os pontos 

fundamentais nos 
que se apoiou 

Barreiro Rivas na 
sua 

comparecéncia no 
. · Parlamento para · 

demostrar a sua 
non culpabilidade. 

/1 -
' (.) 

w n. 
w n. 

CADA 4 MINUTOS ... . 

·AEROL/M ~SARtíENT/NAS 
A CORUÑA RESE.RVAS TELF. 21 32 11 
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X. L. Barreiro explica o "affaire do xogo" . 
e x.· M. _Beiras os porqué~ da sua actu_ación 

Os • - . pape1s 
de Barreiro 

- · A. EIRÉ 

O coñeddo como "Caso 
· Barreiro" entrou nunha nova 
dinámica: Non só saltou as 
mar.xes do sub-iudice 
donde querian pechalo, 
senón que se ffxo discusión 
poi ítica aberta; grácias, 
entre outras causas, á 
acción parlamentária do 
BNG. A ·comparecéncia de 
X.L. Barreiro no Parlamento 
non só puxo de manifesto 
as feblezas xurídicas dunha 
acusación poi ítica, senón 
que parece o comenzo da 
"volta da tortilla", é dicer, 
de que tales acusacións se 
volten contra os 

Fraga estaba ao corrente da concesión do xogo, segundo o 
atestíguan as cartas; Villanueva Cendón agpchou o libro . de 
rexisto;. Mariano Rajoy fói a .Madrid na procura de "papeis" 
comprometedores; a concesión foi c·onforme á l~i, avaliada pola -
Cónsellaria de Economia e coñeéida polos Subsecretários ... fqron 
os pontos fundamentais nos que se· apoiou Barreiro Rivas · na sua 
compar~céncia ·no Parlament9 pa,ra demostrar a .sua 
non culpabilidade. 

acusadores. Hai dados que 
comprometen, cando 
menos politiéa'mente, a 
Villanueva Cendón, Mariano 
Rajoy·,· A. Mário Carreña, 
Morato e ao próprio M. 
Fraga. Pero este "affaire'~ 
pode salpioar a diversos 
partidos por mor da sua 
forfna de 'financiarse. As 
revelacións feitas até agora 
só son a ponta dun adibal 

!~1'11 
1111. 

é, a bon seguro,. vaise facer 
longo. 

Desde un comenzo ollouse como 
o nomeado "Caso Barreiro" se 
desenrolaba cal se dunha partida 
de cartas se tratase. Habia quen 
ia ·de farol, quen arrastraba de 
man sen ter nada, aquel que non 
facia baza pero gardaba os 
ases ... só os que estaban mergu
llados no xogo coñecian verda
deiramente as cartas que levaba 
cada quen, os demais, o máis 
qúe · podiamos facer era intuir, 
baza a: baza, algunhas das car
tas, tanto polos cantes e señas, 
como polo coñedmento dos xo
gadores. 

A comparecéncia de Barreiro 
no Parlamento, supuxo que é el, 

.,~ XUNTA 
REAFIRMOUSE 
VARIAS VECES NA 
LEGALIDADE DA 
CONCESION. AOS 
QUINCE DIAS DE --
AFIRMALO 
APRESENTABA A 
DENUNCIA 

NON ESTÁN TODOS OS QUE SON 
Desde que apareceu á luz pública o af
faire do xogo , os esforzos por implicar 

. só a Xosé Luis Barreiro Rivas e de redu
cir o escándalo a unha simples postura 
persoal, denunciáronse por si mesmos. 
Por todos os médios procurouse que a 
única impli.cación política existente f9se, 
exclusivamente, ·él da sua condición de 
home público de xeito que as acusa
cións non alcanzasen á militancia e ás 
implicacións orgánicas da sua responsa
bilidade no Governo Autonómico. 

Os denunciantes de Barreiro Rivas, os 
seus ex-compañeiros de Alianza Popu
lar, facian caer sobre del toda a respon
sabilidade. Esquecian a colexialidade do 
Governo e apresentaban o caso como 
un claro episódio de corrupción persoal. 
Todos os esforzos, desde a desaparición 
temporal do libro- rexisto· a, lo'go, den un-. 
ciar a sua falsificación, ian no senso de 
exculpar a ·todos os demáis compoñen
tes da Xunta e facer recaer toda a res
ponsabilidade no ex-vicepresidente. 

A aparición do libro do rexisto, a proba 
pericial que dictamina a inexisténcja de 
falsificación asi como o informe pasado 
aos subsecrétarios, ademáis da decisión 

compartida coa Consellaria de Economía 
na adxudicación das boletas, demostran 
que os membros do Governo tiñan cons- . 
táncia dos feitos denunciados. A corres
pondéncia con Manuel .Fraga proba, por 

· outra- parte, que f!O cúmio do partido 
tampouco o ignorabap. 

A postura dos populares, doidos polo 
que consideraban unha traición e inten
tando desbaratar a moción de censura, 

· é totalmente reprobáb.el e só se dá com
prendido como parte do seu xeito de en
tender a polítiGa. Esta actitude favorecia 
nidiamente aos seus intereses. 

Non é tan. comprensíbel xa o pos.icio- . 
, namento adoitado polo PSOE, . PNG e, 
mesmo, do PSG-EG. O intento de incri
minar a un político que eles contribuiran · 
a alzar, ainda que só sexa .por pasiva, 
obedece á estratéxia de se desfacer dun 
competidc;>r no espácio eleitóral. · 

Pero todo ist.o non abonda para expli
car o seu comportarriento político. Coi..! 
daban por acaso; cos dados que xa 'ti-

. ñan (pois existian), que só Barreiro Rivas . 
era culpábel? Por que· non .quixeron 
· aprofundar logo no caso revelando com
plicidades e responsabilidades que apa-

recian -como evidentes e renunciaron ao 
debate político das implicacións, ampa
rándose, teimudamente, na Xustícia 
como elemento definitório de algo que 
-non ia a probar ou reprobar? lsta o máis 
que vai é xulgar un comportamei:ito per
soal. 

Esta posición arredista só pode enten
derse desde un pacto tácito ou explícito 
(semellante ao protagonizado polo PSOE 
e_ AP oo Caso Flick), ou ao medo de que, 
depnovelando o fio, as implicacións fo
sen tan amplas que ~stes partidos se vi
sen enmarañados nelas. Vistas finalmen
te as próbas, semella évidente que no 
Caso Barreiro non estaba en xogo ~ ho
norabilidade -persoal dun dirixente políti- , 
co, senón a maneira de financiarse al
·guns · partidos. Aquí podemos mudar, 
sen dúbida, a frase e dicer: "se ·están 
exentos de culpa por que, desta vez, a 
maioria non tira pedras?" 

Recordemos, finalmente, o "Caso No
riega". For.on, precisamente, os.america
nos, coa anuéncia dos aliados, os quQ o 
denunoiaron por narcotraficante cando 
se opuxo. a sua· política. O 

agora, o encarregado de sair e 
levar, por primeira vez, a iniciati
va · na partida. 

Púdose ter concedido o · 
xogo 
Barreiro Rivas afirma .que a con
cesión do xogo era perfeitamen
te legal baseándose ~n que, 
unha vez transferida á Comuni
dade Autónoma Galega (CAG) a 
competéncia sobre do xogo, de
nantes de haber regulación legal 

· galega, podiase aplicar a lexisla
ción do Estado, por expresa dis
posición do Real Decreto i 067 / 
81. Normativa que invocaba a lei 
galega na Disposición Adicional 
Segunda. 

MANUEL FRAGA 
COÑECIAA 
CONCESION: 
RECOMENDOU POR 
CARTA A UN 
FAMILIAR 

Na data de entrada no Rexisto 
da solicitude da empresa peticio
nária do xogo do boletos, ainda 
non saira a Lei no DOGA, pero si 
no BOPG (Boletín Oficial do Par
lamento de Galicia) e fora san
cionada polo Presidente da Xun
ta. · Houbera reunións cos diver
sos portavoces dos Grupos Par
lamentários e cos sectores inte
resados no xogo durante o de
bate do Parlamento e tamén 
despois. 

Ainda asi, Barreiro Rivas non 
decide tramitar a concesión do 
xogo mentras se convocan e se 
celebran as eleicións autonómi
cas de Novembro de 1985, sen 
saber se el seria ou non o Con
selleiro da Presidéncia pois pudo 
triunfar o lraido e levado "Gover
no de Progreso"; contradecindo 
asi as acusacións de precipita
ción. 

Despois da toma de posesión 
do Governo Albor, Barreiro resol
ve a concesión do xogo citando 
a Lei galega e o Real Decreto es
tatal, e inscrébese o documento 
de resolución comunicándoo ao 
concesionário do Rexisto cie Sai
da da Conselleria da Presidén
cia. 

Este documento é o que será 
obxecto en Setembro do 1987 
da rocambolesca história da 
''aparición" primeiro en cópia en 
Madrid, "oferecida'' a M. Rajoy e, 
logo, "arrebatado" ao Director 
Xeral, Victor Soto, por A.M. Ca
rreño. 

Segundo X.L Barreiro a Lei 
Galega 14/85 distingue o prazo 
de designación do suxeto da 
concesión e o prazo dos cumpri
mentos dos requisitos, con posi
bilidade de revocación, no seu 
caso, tendo que terse en canta, 
ademais, que as concesións xu
rídicas e económicas eran as 
mesmas para todós. 

O documento de concesión 
(18/36/86) está rexistado na Di
rección Xeral de Xustícia e Admi
nistración da Conselleria da Pre
sidéneia o 2213186, constando ~ 

INTENTOUSE FACER 
DESAPARECER O 

· LIBRO.DE REXISTO; 
AO FRACASAR 
ACUSOUSE DE 
FALSIFICACION' DE · 
DOCUMENTO, PERO 
AS PROBAS 
PERICIAIS 
MOSTRARON o· 
CONTRARIO. O 
ARGUMENTO DA 
DENUNCIA VEUSE 
ABAIXO.· 
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X.L. Barreiro e Fernández Albor nos trempos nos que compartian governo e res
ponsabilidades 

·máteria a que se retire. Esta ins
crición rexistal é a que foi obxec
to, recentemente, da proba peri
cial oficial en Madrid para com
probar se estaba ou non manipu
lada. 

A releváncia política deste fei
to parece evidente: ao ser un do
cumento rexistado desbarata 
toda a campaña. Ou é unha 
montaxe ou o Governo Rajoy 
non sabia o que había no rexisto 
da Consellaria da Presidéncia da 
Xunta da que el , Mafiano Rajoy, 
era vicepresidente e Villanueva 
Cendón titular da Consellaria da 
Presidéncia. 

1 ntento de facer 
desaparecer o Libro de 
Rexisto 
X.L. Barre!ro acusou, tallante
mente, a Villanueva Cendón de 
intentar facer desaparecer o libro 

V1LLANUEVA 
CENDON E ACUSADO 
DE AGACHAR O 
LIBRO DE REXISTO 
do Rexisto da Dirección Xeral de 
Xustícia, para facer pensar que o 
ex-vicepresidente o tirara do 
meio porque realmente non era 
certo que estivese re.xistado o 
documento da concesión, o.u 
ben impedir que X.L. Barreiro pu
dese demostrar diante da Xustí
cia que o documento base da 
denúncia era un documento nor
mal, legal e con todos os requisi
tos de procedimento administra
tivo, mesmo formais. 

X. L. Barreiro acusa a Villanue
va Cendón de pretender facer 
unha nova denúncia xudicial 
para imputarlle logo a desapari-

ción do libro; libro que "Manan
cho" tiña agachado, dando mar
gha atrás diante dos comer.:ltários 
dos funcionários de que o libro 
"andaba por ali". 

Parece ser que, en vista de 
que fallou a acusación da "desa
parición" do libro do ~existo, in
tentouse levar a acusación ·polo 
feito da presunta' manipulación 
.na anotación rexistal. Pero a pro
ba pericial recentemente realiza
da en Madrid demostra que non 
se manipulou, en absol1,1to, esa 
anotación. 

Ademais, se o documento de 
concesión estaba rexistadó non 
ten senso talar de que "aparece
ron en Madrid" cópias del. 

Anulación da conce.sión 
En Abril do 1986, Victor Soto · 
sustitue a Pia Martinez na Direc
ción Xeral do Xogo. Co novo Di
rector Xeral cambiou o enfoque 
político-administrativo do desen
rolo da Lei do Xogo, propendo 
un desenrolo regulamentário aµ
tónomo da Lei a meio de Decre
tos, pois prestáballe .moita atén
ción á venda e pouco á adminis
tracipn do xogo de boletos, acor
dándose facer .un regulamento 
máis restrictivo e anular a conce
sión feita anteriormente. 
- X.L. Barreiro afirma que o novo 
regulamento, ademais de esta
belecer un prazo de caducidade 
que o anteriQ( non contemplaba, 
supón cancelar a concesión xa 
feita, para abrir un novo proceso 
de concesión e a posíbilidade de 
novas solicitudes. Esta forma de 
actuar, di Barreiro, contradi a hi
pótese de que se el tivese interés 
personal, -recalca "personal"
en que a adxudicatária do xogo 
fose a sociedad e na que recaer a 
a concesión x~ feíta, que el mes
mo cancelou para dar vía a ela
boración dun novo regulamento 
máis restrictivo, non teria obrado 
desa maneira. 

Xosé Manuel Beiras 

Ü . DIRECTOR XERAL 
MORATO 
RECOMENDA A 
CONCESION A UNHA 
"ASOCIACION DE 
EMPRESARIOS DO 
XOGO DE GALIZA". 0$ 
REQUISITOS SO OS. 
CUMPRIA A JEO 

Fraga coñecia a 
concesión 
X.L. Barreiro nega tamén que a 
decisión fose personal. Relata · 
que no consello da X.unta do 4/6/ 
86 constan informes sobre do 
xogo de boletos, senda a iniciati
va da aprobaCión conxunta_ da 
Consellaria da Presidéncia e da 
Consellaria de Economía. -Polo 
démais os informes elaborados 
sobre o xogo foron distribuidos 
aos Secretários Xeraís das ·dis
tintas Consellarias. 

Tamén acusa a M. Fraga de 
faltar á verdade, "u, dita en rigor, 
de mentir·, cando di que non sa
bia nada da concesión. 
· X.L. B'arreiro envialle unha car- _ 

ta a M. Fraga (15/9/86), como 
contestación ao agora lider do 
PP, na que se interesaba pala 
posibilidade da concesión - do 
xogo a un tal Sanjurjo, parente 
seu; na misiva de resposta X.L. 
Barreiro e_xplícalle que xa está . 
feíta a concesión e con que crité-
rios. · 

O l8/11 /Bff Villanueva Cendón 
asigna un documento dirixido ao 
Tribunal do Contencioso, no que 
a Co"nselleria se "reafirma na ·le
galidade absolúta da concesión 
feita'', facendo" unha argumenta
ción apoloxética da concesión di 
Barreiro, que "eu nunca fixen". 

O 7 /9/87 a Xunta de Albor con
~éstalle a unha interpelación do 

socialista F. Martinez reafirman
do a completa legalidade da 
concesión ·feita por Barreiro . . 
Quince dias despois, apresentan 
a denúncia. 

Anulación da concesión 
Mália todo iso, en Decembro a 
Consellaria da Presidéncia muda 
de atitude, e o Director· Xeral Mo-

. rato ant:Jla a concesión feita por 
Bqrreiro, tomando como pretexto 
que non se obtivera o preceptivo 
informe .do Ministério do Interior, 
tocante -á seguridade cidadán, 
cando legalmente, segundo afir
maba Barreiro Rivas, o único qüe 
pode facer o Ministério é proce
der á suspensión acordada, se o 
informe é negativo. Ainda asi o 
informe foi positivo, non reacti
vándose a petición anulada nen 
se fixo a concesión a nengun ou
tro peticionário nen se reabriu o 
proceso de aplicación da Lei ·do 
Xogo. De momente c:;abe we
guntarse un rotundo, ·por que? 

Morato recomenda nun ·infor
me que a. concesión debe facer
se a unha "asociación de empre
sários do xogo de Galiza", cunha 

· série de requisitos tais que só 
había unha. asociacipn .que os 
cumprise (a JEO, da que era re
presentante Serafín Pena) e só · 
·unha solicitude desas caracterís
ticas. 

Antes xa houbera numerosas 
rectificacións da acta, a instán
cias d? Morato, que, segundo 
Barreiro irian encamiñadas a atar 
cabos para anular a concesión. 

No fondo de· todo seica pla
nean 275 mlllóns de pesetas. Ba
rreiro · Rivas puxo os xustificantes 

.-do seú patromónio nas mans da . 
Audiéncia. Agora falta por saber, 
se houbo esa "donación" a don"" 
de forori ·. parar os millóns. No 
fondo de todo parece estar a fi-

-- nanciación do partidos políticos. 
A partida non fixo máis que co
menzar. Fagan xogo. O 

'A actuación do BNG no "Caso Barreiro" entra claramente dentro do Proxecto Comun' 
O deputado do BNG, Xosé Manuel Beiras explica a sua 
actuación e a do seu grupo político no chamado "Caso 
Barreiro" , o porqué da sua toma de postura, os pasos 
que foron dando, asi como as suas conclusións sobre 
todo este proceso ainda en marcha. 
Hai quen non entande moi ben 
a posición do BNG, e a sua en 
particular, no chamado "Caso 

Barreiro". Houbo bastantes crí
ticas e até acusacións de ami
guismo. 

A actuación responde á miña 
conceición, como reprE)sentante 
do BNG no Parlamento, dentro 
das coordenadas da política tác
tica que ten como eslogan o de 
"Proxecto Comun". Cando o ' 
BNG lanza a campaña do "Pro
xecto Comun pa-ra Gal iza", expli
ca, taxativamente, que o proxec
to de consecución da soberanía 
nacional, pasa pola consolida
ción e estabelecimento, no seu 
caso, dun marco político supe
restrutural próprio da Galiza, tan
to nas superestruturas instifücio
nais p8blicas e políticas como 
nas superestruturas partidárias 
ou da~ organizacións políticas e 
sindicais. A realización diso, na 
fase histórica na que estamos, 
esixe o artellamento .de todos os 
sectores e camadas sociais ob
xectivamente interesados nese 
proxecto, arredor dunha liña de 
dirección política dese proceso, 
e tendo como eixo a forma na 
que se manifestan ·na actualida-· 
de a contradición Galiza:-Estado 
e Galiza-CEE. 

'CANDO PROCESAN 
A BARREIRO XA NOS 
TIÑAMOS UNHA 

-OPINION MOi 
CONTRASTADA' 

Aí entra en xogo, no plano dos 
dirixentes políticos, a figura de 

en Barreiro Rivas. Un home que re
~ lanza o pro.xecto de CG e, sobri~
~ todo, un home· que na sua tra
~ xectória biográfica dentro da po
~ lítica, a partir dun determinado z -
<( intre, rompeu con ese. pasado de 

desempeño das suas funcións 
políticas ao servício dunha orga
nización estatal e pasou a facer 
un camiño Gara o relanzamento 
e ccmsolidación dunha opción 
poi ítica partidária, conservadora, 
pero autóctona. 

'Nos o QUE 
INTENTAMOS FOI 
QUE SE TRATARA 
POLITIGAMENTE O 
TEMA' 
É unha -posición nidiamente po
lítica entón? 
Evidentemente, o que pretendía · 
facer AP, coa anuéncia do PSOE 
era, liquidando políticamente a 
Barreiro, ¡nutilizar o proxecto po- . 
-lítico dunha opción partidária 
conservadora autóctona . que in
voca ao nacionalismo, ainda que 
sexa cuestionábel que o teña co
r.rectamente asumido dun · xeito 
pleno o que é en rigor, pero que . 
na -prática poi ítica tende a articu
lar a defensa dos intereses de 

· sectores conservadores galégps, 
que están abranxidos dentro do 
ámbito do "Proxecto Comun" · 
definido polo BNG. 

Per-o pode pensarse que o BNG 
o que estaba a facer. era~ ava
liando ou encobrindo a corrup
ción dentr-o da política galega ... 

Si, exactamente, e ese é un 
.. dos grand.es riscos que . habia 
que decidir se se corrían ou se 
non se corrian, e por conseguin- . 

. te, como se ia actuar dentro da 
política táctica do BNG. Debo di
cer que ' a entrada en acción do 

BNG, através dé min, como de
putado, pódese comprobar -in
cluso documentalmente no Diá
rio de Sesións do Parlamento e 
das iniciativas parlamentárias-, · 
que foi por pasos e gr9.dual. 

Desde a crise do Governo Al
bor, en Outubro de 1986, até o 
momento no que se leva adiante 
a moción de censura en Setem
bro do 87 a nosa situación foi ·ex
pectante no senso de que some
temos a observación ese proce
so. lsto conduciu a unha atitude 
de non agresión, e non pásou 
daí. Pera. compre recordar que 
no ponto final deste período, na 
moción de censura, o BNG non 
apoia a operación de governo de 
coalición, con Barreiro de Vice
presidente desa X~nta; mentres 
que, eri cámbio, op.cións que 
hoxe rachan as vestimentas co 
"Caso Barreiro", e que S? queren 
inibir e descolgar absolutamente 
de calquer caste de implicación 
no tratamento político dentro do 
parlamento deste "affaire do 
xogo", como EG, votaron a favor 
da formación dese governo tri
partito. 

Cando nós tomamos posicións 
nídias-é cando culmina o proce
so de discusión, explicación e 
lanzamento do "Proxecto Co
mun" 
Pero non deixaba de ser com-

. prometida a posición ... 
Por suposto que resultan com
prcmetedoras na medida eñ que 
xeran equívocos, de connivén
cia,. ainda que sexa só política, 
entre un deputado do Bloque e 
un señor que acaba de ser pro
cesado por índícios de culpabili
dade en soborno, o ·que se cha-
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ma o e cofeito e, con alguén que, 
d4rante todo o ano anterior, fose 
sistematicamente vapuleado nos 
meio~ de comunícación por. insti
gación de AP .e co siléncio cóm
plice do PSOE, até . convertelo 
nunh& espécie de paradigma dos 
ladróns da política na Galiza. 
Deben ·de manexar logo dados 
que lles permitan albiscar· un 
pouco o resultado final, senón 
até á posición estratéxica do 
BNG se pode ver danada .... 
Cando se dá a circunstáncia do 
procesamento xa nós estamos 
en condicións de formarnos 
_unha opinión moi contrastada, 
. sobre a verbsimilitude das incul-
pacións concretas que lle fan a 
Barreiro, e estamos en condi
cións de saber que is9 non ten 
fundamento. Polo tanto que a 
peripécia xudicial débese, sobre-; 
todo, .ao clima político criado, 
pero que hai o máximo de proba
bilidades de que ·o proceso, na 
tramitación do sumário, se vaia 
desinflando no senso de que pon 
se chegue, de nengun xeito, a 
atapar os elementos de proba 
que contrasten e, polo tanto, 
sosteñan, os indicios de culpabi
lidade de soborno, para empe
zar; pois a prevaricación sen o 
soborno, xuridicamente, resulta 
carente de causa e, polo tanto, 
pode .. converterse nunha mera 
irregularidade administrativa. 

NESTASEMANA 
------~~~~~~--&-----~~~----"---

nós acertamo!;). 
Era, digamos, un sacrificio mo
mentáneo, en aras do proxecto 
político ... 
O BNG e eu persoalmente asu
mimos o risco de aparecer tran
sitoriamente contaminados por 
sospeitas ... e· a<;;usacións que 
caié!.n sobre .' Barreiro, pero a 
aposta política que habia que fa
cer era .se se corría ese risco 
para obter o 9bxectivo político 
que era o de dar pasós a prol do 
"Proxecto Comun" e contra qs 
intereses políticos . de AP. ·e do 
pr'i>prió PSOE, ou por se, non co
rrermos eses riscos políticos bo
tábamonos tora dunha batalla 
que implicaba o ritmo e a· se
cuéncia da posta en marcha do 
proceso de artellamento da 
alianza. de clases· necesária para 
defender os intereses de clase e 
nacionais de Galiza. Intereses 
que teñen o seu centro de gra~i

. dade na~ camadas populares 
que son as que defende, en pri
meiro lugar e fundamentalmente, 
o Bloque Nacionalista Galega. 

Esa foi a aposta que se fixo, á 
altura de hoxe coido· que se 

. pode xa facer un balance positi
vo. Dentro dese contexto é no 
que cómpre entender a fase 
máis activa: o intre en que toma
mos a iniciativa de politizar, den

~ tro do parlamento, o "Asunto Ba
-~ rreiro"; de meter no parlamento º un "asunto" que era considerado 
o como xudicial , sub iúdice e que 
~ _ moi hipócrita e renartemente se · 

xurídicos procesais esfanse de
sinflando. Cando o fiscal em
prende a nova via, que qúedou 
neutralizada polo Maxistrado Ins
tructor, é cando se chega, ade
mais, ao paroxismo do relanza
mento da "Operación Fraga" e 
da manipulación por parte do 
PSOE do governo da Xunta da 
Galiza, e da seca que se impón 
nas institucións de autogoverno: 
amordazado o Parlamento, o 
Governo convertido nun títere de 
Madrid ... e .un desprécio absolu-

. to polos problemas sociais. 
A partir dese momento nós 

contribuimos · decisivamente a 
que no Parlamento se trate políti
camente un problema político 
que está excluido no seu trata
mento polos aspectos xudiciais e 
que se poña de manifesto de que 
o problema de fondo é que na 
Galiza vaise a afogar as alternati
vas autóctonas que pretendan 
xurdir como organizacións parti
dárias, e deixar máis unha vez 
isolada á frente, que é o BNG, e 
reforzar e consolidar nas próxi
mas eleición o bipartidismo esta
tal (PSOE-PP, secadra cun ter
ceiro partido estatal que viria ca
-zar ao coto de caza que lle teñen 
reservado se aniquilan a CG e 
PNG, quer dicer, ao Duque de 
vila e CDS) ou se neste país se 

Creo que o que ten acontecido 
cb próprio proceso de X.L. Ba
rreiro, desde entón até hoxe, pon 
de manifesto que ese sutnário se 
está desinflando. A últrma peri
pécia, iniciativa do fiscal, de in
tentar levar a cabo as cousas por 
outro camiño,. responde, sim
plesmente, a que, polo camiño 
do soborno, esé sumário vense 
abaixo ~. entón, a única maneira 
de continuar adiante con el e 

;...._-----"--~~----";..;__-__.;;..;;;.:.:::.._ _____ _, pretendía negarlle o aceso a el 
o swnário por esa via, demostra ao prpprio Parlamento Galega. 
que os nasos cálculos eran co- 'DEMOSTRASE QUE Cando tomo a iniciativa de reca-

· vai ser capaz de ampliar o espá
cio coberto por organizacións 
políticas que son de obediéncia 
estritamente galegas e que, por 
razóns obxectivas, teñen que xi
rar ao redor do eixo marcado 
desde o nacionalismo propria
mente dito; a contradición Gali
za-Estado, tal como a dirixe ou a 
veiculiza, como a interpreta para 
a sua actuación de poi ítica tácti
ca o BNG. 

rrectos cando as nosas previ- T-IN-AMOS RAZON O bar a siciatura de uns pouquiños 
sións nos facian pensar, . cos ele- · ' deputados máis, e actuan real..: 
mentas de información de que / FISCAL XA BUSCOU mente. por surpresa, no prazo de 
dispúñamos, que a vía xudicial . OUTRAS VIAS, PERO dous dias metemos esa iniciativa 
en . lugar de corroborar que Ba- pe solicitar que a Comisión do Hoxe estase a conseguir ese 

obxectivo. Xa está alarmada e á 
defensiva AP e xa está o PSOE 
na necesidade de calibrar por 
onde perde máis; se vendéndose 
a AP, cun xogo bipartidista e de 
relacións estatais, ou apostando 
a xogar políticamente cos seus 
coligados no Governo. O 

rreirn era "ese gran ladrón" iase T AMEN LLE Estatuto dos Deputados chame 
vir abaixo. Co cal nós non esta-· FALLARON' a comparecer-a X.L. Barreiro Ri-
bamos a facer nengun xuício de vas. 

. darlle unha fundamentación xuri!.. 
dica a unha acusación do fiscal 
seria, segundo o próprio fiscal: 
polo de falseamento de docu
mento. Unha vez que esa hipófe
se é rexeitada polo maxistrado 
instrutor, que se nega a ampliar 

valor nen toma de posición ·~o non se converte nunha presun- Por que actuou nese preciso 
BNG nen miña persoal- a res- ción de que, logo esa persoa, é momento? 
peito da persoa Barreiro pois que un auténtico anxo na sua traxec- Porque é o momento no que se 
non se lle encontre nada inculpa- tória. fai máis evidente que no proceso 
tório só significa isa e máis nada, Queda demostrado asi tjue xudicial de Barreiro os aspectos 

A DEMOCRÁCIA, O XOGO E O XOGO DEMOCRÁTICO 
Nunha recente entrevista, o prestixioso 
sóciólogo alemán Jurgem Habermas, de
claraba a respeito da situación política do 
seu país e máis concretamente sobre o 
caso Flick-o que segue: "( ... )lsto non con
siste na corrupción de membros do parla
mento, líderes de partidos ou ministros 
que se ·embolsan aportacións ilegais para 
favorecer os intereses do gran capital. A 
influéncia privilexi~da dos membros do 
capital sobre o aparato do Estado está 
asegurada a meio doutros· mecanismos e 
conexións. O fenómeno Flick revela a in
capacidade destes partidos para finan
ciarse asi mesmos( ... )" 

Estas declaracións coinciden sustan""' 
cialmente, ainda que en tempo e espácios 
xeográficos distintos, coas valoracións . 

. que ten feíto o BNG arredor de determina
d9s asuntos da vida poi ítica no Estado es
pañol e na Gal iza. A nosa ·organización · 
non considera que ff "ratio" ou a causa 
profunda, da corrupción económica en 
determinados ametos da administración 
ou no poder político, estexa na ".má" von-

' tade ou como diria Fraga "na degradación 
da moral pública". A reducción d1J fenó
meno da corr,upción a un problema de 
vontade índividual e de ánimo de lucro 
persoal, é unha falácia exculpatória da
queles que teñen que encobrer a verda
deira causa. O BNG, sen despreciar o fei
to da existéncia nalguns-·casos de razóns 
individuais, entende que as razóns derra
deiras atópanse nos mecanismos de base 
do funcionamento do sistema, e.concreta- · 
mente na actuación dos partidos que o 
sustentan e o defenden. Existen unha es
pecificas intencións e necesidades que 
convén analisar. 

En canto ás intencións atopámonos co 
feíto. da utilización do poder e dos seus 
mecanismos. para favorecer unha sorte de 
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clientelismo eleitoral que garanta o resul
tado apetecido nos comicios que se cele
bren. Desta maneira instruméntase unha 
determinada política de subvencións des
de o governo, facilítanse postas de traba
llo de libre designación na administración· 
pública, e recórrese á chantaxe no caso 

. de desacordo O!J rebelión. 
Bon exemplo do que estamos a dicer é 

a política do. PSOE desde o ano · 1983, en 
que conqueriu estabelecer unha ampla· e 
mesta rede de influéncias e dependéncias 
no seo da administración pública. A ideá 
de mesturar e facer depender o partido do 
aparato do Estado, chegando a confundir 
os campos de actuación de cada un de
les_, per.mítelle consolidar.o partido-institu
ción, asentado solidamente no poder, pui
do xa prescindir de calquer referente ideo
lóxico que non sexa o da autoxustificación 
na determinación do poder e o servizo das 
necesidades do sistema capitalista, ché
gase asi ª<il.. ponto en que o partido pasa 
de ser partido-institución a partido-siste
ma ... 

Xunto con estas intencións atopamos 
as necesidades, que axudan a entender 
o por qué dalgunhas aétuacións. A nece
sidade undamental é, como non podía 
ser menos, a· de dispar dos recursos eco
nómicos para soster o partido na institu
ción ou inxectarlle forza para chegar ao 
poder .. Hai que ser mui inxénuo para pen
sar que os grandes partidos que se gastan 
centos e miles de millóns nunha campaña 

· eleitoral que dura vinte dias poden fiñan
ciarse exclusjvamenté coas aportacións 
dos militantes ou a subvención do Estado 
polQs .,resultados das eleicións. As fontes 
reais de fiAanciación, conforman os "gran
des secretos", que se gardan celosamen
te pois a nengun deles lle interesa que se 
destape ou investigue. O pacto tácito, ou 

expreso, que se produciu entre os parti
dos españois a raíz do caso Flick, pode 
planear como unha longa sombra sobre 
os acontecimentos que se viven na actua
·1idade arredor do denominado "Caso Ba
rreiro", e outros menos coñee idos pero 
cicais de máis envergadura. Cando sae a 
flote, a modo de ponta de iceberg, algun 
destes asuntos, adoitan tomar a mesma 
atitude: individualizar ou párcializar, des
prestixiar aos mensaxeiros e botar terra 
sobre o problema. . 
· Nestes últimos días vimos asistindo na 
Galiza a unha série de acontecementos 
relacionados co denominado "Caso Ba
rreiro", que non terian unha explicación 
doada e c,arrecta se non se viran desde a 

.óptica que proporcionan os anteriores ar
gumentos. O procesame.nto do Sr. Barrei
co Rivas en si mesmo e por si mesmo, en 
canto se retire ao procesamento dunha 
persoa por presunta utilización de fondos 
públicos para o seu benefício, evidente
mente importa pouco no ámeto político. 
A resolución xudicial ·depuraria todas as 
responsabilidades co castigo que proce-
dese. · 

.-'P.. REDUCION DA 
CORRUPCION A UN· 

FENOMENO INDIVIDUAL E 
UNHA FALACIA 

EXCULPATORIA DE QUEN 
TE°ÑEN QUE ENCOBRIR A 

. VERDADEIRA CAUSA' 
Pero os feitos son ben distintos. Desde 

. o intre en qué se solicitou a comparecén
cia do Sr. Barreiro Rivas ante a cámara, 
as declaracións do - Partido Popular, do· . 
mesmo PSOE ~ incluso do próprio PSG-

EG, xunto coa actuación da mesa da cá
mara, conteñen indícios para pensar se
riamente en que non interesa de nengún 
xeito en que se aprofunde na cuestión. Val 
a pena deterse nalgunhas das declara
cións públicas, curiosamente concorren
tes, deses partidos. Díxose que o que se 
pretendía era exculpar no parlamento a 
Barreiro,- mediante un proceso paralelo 
que teria como fin derradeiro a sua reabili
tación política. Estas argumentacións con
trastan coa atitude mantida polo sr. Xuiz 
instructor e o Fiscal do caso, que-non só 
non se opuxeron a esa comparecéncia se
nón que a contemplaron como un médio 
probatório ou elemento importante no 
proceso. Semella asi que a atitude destes 
grupos era máis restrictiva que a da pró
pria xudicatura. O proceso persoal a Ba-

- rreiro, continua o seL,J curso xudicial que 
terá como conclusión unha senténcia con
denatória ou exculpatória. 

Entramentas o gran debate pendente, 
queda enmascarado e ofuscado. As de
cJaracións do noso deputado X.M. Beiras 
o mesmo día da. cómparecéncia tratan de 
abrir. este debate, formulando as pergun
tas que emprazan cando menos, ao último 
governo Albor e os ·seus responsábeis a 
contestar. 

A nosa organización está disposta a 
apresentar públicamente as suas cantas e 
responder sobre cales son as suas fontes 
de financiación. 

Estarian dispostas as outras forzas polí
ticas a someterse a ese proceso de acla
ración pública e no seu caso investiga

_ción? Todo fai pensar que a ruleta do 
xogo democrático está trucada; e a al
g uns non lle interesa que miremos o que 
hai debaixo c;ia mesa_. Nós iritentarémolo. o 
Eudósio Álvarez é ó responsábel de. Política Institucio
nal do BNG 
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D ECLARACIÓNS DESDE A.PRISIÓN 

Defínense pala combinación da guerrilla urbana e rurai 

O ·EGPGC v~lora 'a receptividade _ pasiva d~ povoación' 
ante as suas accións - · 
Por primeira vez os presos 
do Exército Guerrilheiro do 
Povo Galego Céive fan 
unhas declaracións 
públicas, recollidas na 
revista basca "Punto y Hora 
de Euskalherria". Nela 
asumen as ideas da "guerra 
popular prolongada" 
afirmando que o seu 
naclmento "trouxo consigo 
a osixenación precisa para 
reanimar o proxecto 
liberador do povo galega 
que se atopaba nun proceso 
de liquidación vertixinoso" .. 
Por outra banda tras as 
últimas detencións, para 
dez dos detidos foi dictada 
prisión incondicional, 
denunciando a meirande 
parte deles, e os pastos en 
libertade, tortura e maos 
tratos nos días de 
internamente policial. 

A novidade informativa supúxoa 
o comunicado do E.M.I. (siglas 
non explicadas) do EGPGC do 
pasado 6 de Febreiro. Nel afir
maban que todas as suas ac
cións teñen motivo político, mais 
no caso do sucedido en lrixoa 
"non era un objectivo político, 
pois nom se trataba de ejecutar 
a alguén, nem se perseguia o en
frentamento aberto e directo 
coas forzas represivas do Estado 
Espanhol opresor, trataba-se 
dumha operac;om clara e unica
mente com o objectivo de expro
pria9om de material e armamen
to, polo que o enfrentamento foi 
fortuito, ao falhar tecnicamente o 
dispositivo de reduc;om". O EMI 
do EGPC recoñece o duro golpe 
recibido mais afirma que ante a 
situación obxectiva que motiva a 
sua actividade '"a nossa capaci
dade de reprodu9om nom tem lí
mites mentre persista a situac;om 
de opressom e explotassom do 
nosso povo ( ... ) haverá fil/os do 
povo que estenhan dispostos a 
col her as armas ( ... ) sempre ha
verá un exército dos pobres, que 
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pasiva da povoación" . O espec
Jro nacionalista esbózano afir
mando que "ternos por unha par
te a· FPG ocupando un espácio

. independentista é revolucionário 
· e, por outra, o BNG e o PSG-EG 
ocupando o mesmo espácio m
formista. Para nós nor1 merecen 
nen mención Coalición Galega 
nen o PNG, ·criados ao amparo· 
do éxito dun PNV ou unha CiU, 
pretendendo aglutinar a unha 
burguesía galega· nacionalista 
que non existe por nengun lado". 

ras na montana (menos ainda zo
nas liberadas con infraestrutura 
própria), nén cidades capaces de 
soportar o pesó da infraestrutura 
clandestina da nosa organiza
ción. O tempo dirá." Para seguir 
afirmando á ·pergunta da revista 

· "Dentro da estratéxia da guerra 
popular prolongada, en que fase 
do conflito vos atopádes actual
mente?", que están "nunha fase 
de propaganda armada, unha 
etapa psicolóxica e de implanta.: 
ción". 

Orixes na LAR e "guerra· Escolma de Poesía e 
popu.lar prolongada" .obxectivos tácticos 
Na entrevista remitense as suas · Os presos do EGPGC reférense 
orixe~ á saida no 1983 dos últi- á apresentación dun manifesto 

• mas presos da Liga Armada Re- co rubro de "Nova Poesia Gale-
volucionª-qa (LAR) detidos no ga": "a eleición do título preten-
1980, "a fins do 83 é cando ma- de demostrar -ao contrário do 

,durando outravolta o. prox~cto, que fai o galeguismo culturalis-
danse os primeiros pasos para a ta- que non ·é dabondo con es-
criación do EGPGC. A experién- creber poernas senón-que se fa1 
cia da LAR permitiu fundamen- imprescindíbel levalos á práctica. 
talmente a comprensión de cer- En canto á eleición dos membre-
tas leis indispensábeis que rexen tes da Xunta como forma de en-
a loita_ armada". ·· vio, non é senón outra maneira 

Explican os presos do EGPGC m<iis de demostrar a nosa orixi-
que a sua idea de lanzarse ao nalidade, elemento este moi im-
monte "débese ao desexo de de- p0rtante na loita revolucionária". · 
senvolver un combate orixinal e Manifestan non. ter un progra-
absolutamente contexttJalizado, ma político como pode ser a al,. 
o que nos arrastra a recoller da ternativa KAS en Euskadi. "te-

~ nosa própria experiéncia os co- mos claramente definidos os ob-
~ ñecimentqs precisos ·para des- xectivos estratéxicos de inde-
~- plegar acertadamente a loita no pendéncia e~ocialismo. Será na 
!:::! sucesivo. Tratábase de compro- loita que se vaian . dirimindo e 
~ bar se a guerrilla antifranquist~ confeccionando os obxectivos 
~ dos anos 40-50 tiña ou ten vi- "programáticos" tácticos ade-

xéncia nos tempos ·actuais. Tiña- cuados a cada e~apa". 
mos que adeprender na práctica Na entrevista abordan cues-

Torre voada polos explosivos do EGPGC na Mon~e Pedroso 

loite pola independéncia e o So
cialismo". 

O comunicado remata adver
tindo "aos colaboradores hipó
critas que denúncien, delaten ou 
vendan a. algun dos nossos ir
máns que nom escaparám da 
justiza revolucionária" 

Entrevista cos presos do 
EGPGC 

Pola sua 'parte a revista basca 
"Punto y Hora de EuskalHerria 
recolle unha extensa entrevista 

cos presos do EGPGC na que 
esta organización resposta a un 
cuestionário moi amplo sobre os 
seus obxectivos xerais. Nese 
senso explican que o seu naci
mento "propícia a clarificación 
do panorama político galego ao 
provocar que todas as forzas na
cionalistas mostren o seu verda
deiro rostro", e respostá a un 
proceso de "liquidación vertixi
noso do proxecto liberador da 
Galiza", ante o cal "a acción do 
EGPGC convértese nunha ex- -
pectativa, nunha receptividade 

da n:iontaña, ae.svear o seu po- tións referidas á integración ºª 
·tencial para a nosa loita e a valí- Galiza na OTAN e na CEE,, a po-
dez táctica das suas entranas. sición a respeito das confronta-
Non partimos da asunción mimé- cións eleitorais -"o voto non vai 
tica, incondicional e exclusivista solucionar os nasos probl6mas 
da guerrilta urbana. Queremos pero sempre que axuden a avan-
facer a guerra en base á configu- · zar ao povo ben utilizadas están. 
ración social, xeográfica e -políti- · Sexa - como far corresponde á 

. ca-económica da nosa pátria . . É · Frente Popular Galega abordar 
por iso que "quizais" a loita ar, en cada momento a sua correcta 
mada na Galiza pase pola com- ··utilización"-, e sobre a sua po- -
binación da guerrilla urbana e ru- sición en canto á situación do 
ral. Pero, non obstante, non van noso idioma e a sua posición 
existir retagardas intocábeis, reintegracionista. O . 
omnipotentes, estábeis e seg_u- x.c. 

O eurocandidato galega será un membro do PASOC e da UGT 

Discrepáncias no seo de· Esquerda Unida 
~ asambleia celebrada o pasado 
fin de semana en Madrid nor:i 
contribueu a que decrecesen as 
discrepáncias no seo de lzquier-

. ~a Unida, polo menos no que 
respeita á Galiza. A eleición dun 
membro do PASOC, o. ourensán 
Manuel Villar, como representan-

. te ga.leg~, entre os dez primeiros 
candidatos ás europe~s. deixou 
ao PCG tora das listas. Por outra 
parte fontes do PCP.G declararon 
a A Nósa Terra que pode consi
derarse nulo o número de mili
tantes deste partido que perma
necen en Esquerda Unida tras a 
asambleia de fusión celebrada · 

· en Madrid o 14 de Xaneiro entre 
o PCE e o PCPE de lgnácio Ga-

llego. 
Como se lembrará o proceso 

de fusión de ambos partidos non 
foi aceptado por tOdos os mili
tantes. Segundo Quim Boix, res
ponsábel de finanzas do PCPE, 
o 40 por cento do Comité Central 
do que formaba parte lgnácio 
Gallego asumiu a fusión co PCE, 
pero "só un dous ou tres por 
cento da militáncia aceitou esta · 
·medida. Nalgunhas zonas como 
Galiza pode dicerse que nengun 
militante do PCPE: neste caso 
PCPG, se integrou no PCE". Iz
quierda Unida non recoñece ac
tualmente a existéncia do PCPE 
nas suas filas, polo que os que 
se consideran ainda integrantes 

desta formación quedan tora 
· desta alternativa unitária. Neste 

senso fontes do PCPE sinalan a - . 

Anxo Guerreiro dirixente de EU na Ga

liza 

expulsión dos seus militantes de 
asambleas de IU en diversas zo
nas e a celebración - de asam
bleas paralelas . 

Quirn Boix, sinalou a A Nasa 
Terra que a "fusión" dos dous 

. pecés "non foi máis alá dunha 
operación de imaxe" e mesmo 
"constitueu ·un paso atrás". 

Pacto co PSOE· 
Segundo Quim Boix a razón de 
marxinar ao . PCPE- de Izquierda 
Unida estaria no feito de que "o 
PCPE facia imposíbel a direitiza
ción de 1 U e a proposta de go
vernar co PSOE". Na sua opinión 
"IU rebaixou os seus priricípios 

políticos desde a sua fundación 
no l986 no camiño de buscar un 
acordo co PSOE". 

A respeito do PTE-UC de San
tiago Carrillo o dirixente do Parti
~do Comuñista dos Pavos de Es
paña sinalaria que "tamén neste 
caso, nós decimos si á unidaqe 
pero non para voltar ao euroco
munismo que . consideramos 
unha etapa de entrega e pacto 
so9ial. A respeito do papel so
branceiro de Carrillo nalgunhas 
tribunas nas últimas datas Quim , 
Boix lembroL.i que "as mesmas fi
nanzas boiantes do PTE-UC fan 
p~nsar nalgunha razón allea á 

. própria formación". o 
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. pROCESO A RIVAS FONTÁN 

Xuíc:o do Caso Silva en Pontevedra 

Novas investigacións d~ ·licéncias mentres 
se agarda a senténcia do xuício por cofei~o 
Duas ciovas investigacióos 
sobre irregulari'dades en 

. edifícios de .Pontevedra 
están sobre a mesa do ·· 
xuiz Luciano Varela . 
mentres o alcalde Rivas 
Fontán agarda senténcia 
tralo xuício pQ~ cofeito no 
caso do Edificio Silva, 
polo que o·fiscal pede tres 
anos de suspensión no 

·~ cargo, cen mil pesetas de 
· multa e o decomiso dos 

presuntos favores· 
materiais recebidos coma 
contrapartida duntia 
licéncia de discutíbel 
regularidade. Para os 
constructores pide tres 
anos de suspensión. 

A casualidade quixo que Rivas 
Fontán tivese que declarar na 
mesma mañá do xu ício sobre 
a represión contra os veciños 
de · As Pías-Lérez solicitada 
polo alcalde. O xuiz pedira.tes
temuño ao Gov&nador Cívil, 
ao mando da Poilicía Nacional 
que estaba á frente dos axen
tes que c;;ar:garon contra os ve
ciños e ao concellal de La Igle
sia. A denúncia fara apr.esenta
da pola-Xunta Veciñal de Mon
tes en Man Comun de Lérez; , 
gañadora en última instáncia 
dun xuício pala ocupación in
debida da Xunqueira, que en 
duás ocasións históricas xa 
defenderan os veciños contra 
a apropriación e as manobras 

· especulativas. 

Os · concellais Xermán de la 
Iglesia e Edelmiro Barreiro; os 
ex- concellais Rodriguez Pau
sada, Cortizo e Lago Quinteiro 
e os' constrüctores Victoriano e 
Básilio Rodriguez sentaron no 
escano ·dos acusados xunto 
con Rivas Fontán. Para Xaco
be Varela Feixóo, que exerceu 
a acusación, a· leira sobre a 
que se foi autOrizar a construc-

ción do Edificio Silva non ten 
.as· condicións précisas de -so
lar, -non pode presentar licén
cia e non pode ser obxecto, 
palas suas condicións, das 
obras de -urbanización previs
tas polo que se podía calificar 

, .a sua edificiaclón como cori
trária a direito ·e a s.ua própria 
existéncia como un perigo so
cial. De acusar a Rivas Fontán 
'dun delito de cofeito por recibir 

. ou 'solicitar un presente men
tres exercia cargo público, por 
governar en contra da lei, o fis
cal Gambiou a outra califica
ción menor "recibir agasallo 
por un actó de governo xusto 
pero non retribuíbel". O carpo 
desta acusación consistia na 

CONFUTO DE COMPETÉNCIAS 

eociña que o constructor Vic-
, toriano Rodriguez instalou no 
chalé de Xeve, propriedade do 
Alcalde, presumíbelmente
como compensación pola eón-

. cesión da licencia do Edificio 
Silva. · 

A cociña máis barata 
Hivas respostou ao fiscal que 

_ licéncia se -concedera cun in
forme do arquitecto municipal 
no que figuraban calificacións 
favorábeis para os accesos e 
a seguridade. Tampouco o se
cretário indicara nesa ocasión 
que se puidese dar_ ilegalidade 

· nengunha. Para · a instalación 
dá coéiña no seu chalé de 

Xeve, sobre a que se centraba 
a · acusación do fiscal, Rivas 
lembrou que levaba xa dez 
anos a construir esta residén
cia e que lle faltaba unha parte 
dq cociña por rematar. Sabe
dor de que no chalé do alcalde 
non deran completado a coci
ña, o constructor Victoriano 
Rodríguez ofereceuse a con
seguila a un précio máis eco
nómico pola sua condición de 
construc~or, ao que accedeu 
Rivas Fontán que pagaría o fa
vor deste intermediário con an
telación para poder desgravar 
na declaración da Facenda. 

Tanto Rodríguez Mourullo 
como Pais Ferrín,~avogados da 
defensa, fixeron alusión ao 
caos urbanístico de Ponteve
dra no que se cruzan ordenan
zas e critérios dispares e con
traditórios. Neste barullo urba
nístico calquera licéncia se 
pode axustar a direito,dixeron 
Pais e Rodriguez Mourullo, 
contra as testemuñas dos con
cellais López de Guereñu, 
Gama Calvo e Alfonsín Barrei
ro que se opuxeran á licéncia 
por considerala ilegal. O secre
tario asegurou que no momen'
to de se discutir a licéncia non 
estaba en vigor a normativa 
que obriga áo secretário a fa
cer adverténcia de ilegalidade. 
Pais Ferrín, defensor dos 
constructores tlo Edificio Silva 
resaltou que no xuício non se 
deran producido probas do 
cofeito denunciado e no seu 
parlamento aproveitou para fa
cer unha acusación de marelis
mo aos periódicos. 

O mesmo construtor Victo
riano Rodríguez é o centro de 
outras duas investigacións que 
está a seguir o xulgado. O pri
meiro leva o nome de Edificio 
Gaviota e está próximo ao Edi
ficio Silva. O segundo está na 
Avenida de Lugo e está adica
do a oficinas e pisos. O 

G.L.T. 

O Gove~no central pretende deixar sen financiación aos cabildos insulares 

Cánárias enfréntase co Estado-español 
O contencioso que enfrenta 
ao Governo central co 
auto~ómico canário, por 
mor da redución aráncelária, 
v-ai máis alá dunha simples 
disputa de competéncias, 
pois afecta e clarifica o 
chamado "Estado das · 
Autonomias". 

O Governo canário declárase "fi
del cumplidor do tratado de ade
sión do Estado· español á CEF' 
pero esixe que sexa o Governo 
central quen dicte as oportun~s 

. normas de · curnprimento deste 
tratado. Mentres tanto o Secretá- · 
ria de- Estado, Xosé Borrell, que 
viaxou o mércores día 15 ás illas 
para tratar de amañar ¡:i situa~ 
ción, següe a afirmar que é o Go
verno do presidente. Lore·nzo 
Olarte quen debe dictar a opor
tuna orden. 

-Está disputa, que podía pare
cer banal, -quén é o que dicta 
unha lei na que parecen estar.de 

' acordo ambos-, é de suma 
trascendéncia pois a pretensión 

dos ·insulares· é que o Governo 
de Madrid compensase ás cor
poracións locais canárias . por 
esta reduc;:ión do Arbítrio Insular. 

Desde Madrid viñéronse dic-
_ tando as . oportunas normas du
rante os tres primeiros anos de 
vixéncia do Tratado de Adesión, 
reducindó asi o arancel aplicábel 
aos productos cor:nunitários,_ ne
gándose agora a facer o mesmo. 
. A negativa tamén _,_ dos caná-

. nos, planteando que toda redu
ción debe ser expresamente re
collida nunha orde estatal que, á 
vez, determine a fórmula com
pensatória que proceda,. leyou a 
que ':1 CEE chamase á ·orde .ao 
Estado Español, pois a primeiros 
de Xaneiro debia de entrar unha 
redución do 15 por cento nos 
aránceis dos productos comuni
tár_ios. 
Conflito compet~ncial 

_ Prodúces~ ~ asi un conflito · com
petencia! sui generis, pois esta 
vez non-é por arrogarse compe
téncias, senón porque ambas 
partes en lítíxio as queren. 

Desde Madrid anúnciase que o 

conflicto será levado ao Tribunal 
Constitucional se ·no prazo dun 
mes o Executivo canário non res
ponde ao requerimento que se 
lle formula. Ameazando 'tamén 
con aplicar o artigo 155 da Cons
titución· Española,' en virtude do 
cal unha comunidade autónoma 
poderá ser obligada "ao cumpli
mer.ito forzoso" de determinadas 
obligacións. 

Oeste xeito a discúsión en vez 
de clarificarse embróllase máis . 

, país entra ·en xogo o basamento 
mesmo do "Estado das Autono
mías". 

Parece estar claro que Caná
rias· s~iu fortemente per:xudicada 
pola adesión do Estado espaifol 
á CEE. O E.E. compror:netuse a 
suprimir paulatinamente, antes 
de 1993, os arbítrios que teñen 
que pagar as mercadorias comu
·nitárias, principal fonte de finan
ciación de concellos e cabildos. 

O arquipiélago, forma parte, a 
todos os efectos, da CE, dispo
ñendo dun estatuto fiscal espe
cial polo que non se lle aplica o 
IVA, ~ fin de salvagardar a venta-

xas da sua posición como porto 
franco. A cámbio, os seus pro
ductos agrários, orientados pre
ferentemente á exportación, es
tán sometidos a continxentes e 
aranceles que os situan en des
ventaxa respeto a paises campe-

, tidores como Israel ou Marrocos. 

Todas as forzas políticas ca
nárias, que agora fixeron tamén 
frente común, mostraran daque
las a discrepáncia coa entrada 
na CEE, afirmando que sólle traía' 
perxuíios para a sua nación. 

Pero nada tiveron que facer 
pois era competéncia do Estado, 
senda iste quen negóia os trata
dos internacionais. ' 
- Chegadaa hora da· verdade dó · 
conflito, ponse taméñ de mani
festo como os chamados '~intere:... 
ses. xerais" irnpóñerise sobre os 
concretos das diversas comuni
dades ou nacións ·que forman o 
E.E. lste non -ten máis que reco- , 

, rrer a Constitución para "some
ter" calqu.er discrepáncia; por· 
algo a autonómia é unha compe
téncia outorgada, sen pactos 
nen igl;ialdade entre as partes. D 

.. ro; - 1 

• Galiza é unha das ca
tro comunidades autóno
mas que tio mes de xanei
ro pasado rexistrou un 
maior aumento do número · 
de parados, sendo o incre
mento superior ao 2 por cento. 

Na -Gal iza rexistáronse nese 
mes 4.244 ,.:>arados máis, obten
do a provincia d.e Ourense o 
maior incremento cun 2,75 por 
cento e 722 parados; seguida de 
Lugo cun 2 . .45 por cento e 551 
parados; Pontevedra ct:Jn 2 por 
cento e 1 .498 parados e, por últi
mo A Coruña, cun 1,98 por cento 
e 1.4 73 parados. 

O total do para rexistado na 
nosa nación, segundo o INEM 
ascende a 202.156, cunha taxa 
de povoación activa do 16,87 
por cento. 

Desde 1980 o ritmo de despi
dos na Gali:za manténse a unha 
média de dous por hora, mentras 
que cada sesenta minutos, se fir
ma unha contratación de carác
ter fixo. 

O indice de paro, sempre moi· 
inferior ao real debido ás condi
Qións especiais do traballo no 
seitor primário, foi aumentando, 
ainda asi na última década. 

Polo demais a maioria dos 
postas dG traballo criados, que 
non chegan para paliar os despi
dos habidos, son de carácter 
eventual, carecendo máis da mi
tade dos parados galegas de ex
periéncia laporal. O 

• Os nacionalistas cor
sos apresentaránse uni
dos as eleicións munici
pais a celebrar proximamente 
baixo o lema de "por un futuro -
corso". A unidade tamén se leva
rá a cabo cara as eleicións euro
peas de Xuño deste ano. 

A" Cuncolta" (Consulta nacio
nalistare a UPC (Unión do Povo 
Corso) respeitarán o princípio de 
alternsíncia entre os dous movi
mentos, asegurando tamén a 
participación de numerosos in
dependentes dentro do movi
mento nacionalista. 

O programa conxunto dos 
candidatos está direitamente ins
pirad0 nas proposicións formula
das polos nacionalistas, senda a 
loita institucional "non un parén
tese, senón unha prolongación 
dun combate cotidiano contra o 
sistema colonial e os seus axen
tes clasistas". 

No primeiro rango das propos
tas está unha xestión social 
transparente ao servicio dos in
tereses colectivos do povo cor
so, e tamén a denúncia dos frau
des e xogos suxos. 

Esta política de unidade nacio
nalista non se vai só limitar ás 
eleicións municipais, senón que, 
sobretodo vaise reforzar cara os 
compromisos e imaxen interna
cional. 

As eleicións europeas iran uni
dos, ocupando praza, o terceiro 
posto, na candidatura dos ver
des franceses, posta que ocupa
rá Max Simeoni. O 

• En once anos o sector 
lácteo· galego incrementou 
a sua caba·na nun 62 por 
cento, aumentando tamén a 
productividade, con seg u índose 
que as producións de leite paf 
hectárea útil millorasen nu,,n 94,7 
por cento, incrementándose os 
marxes brutos· obtidos palas ex
plotacións. 

Asimesmo aumentou · forte
mente o asociacionismo agrário, 
e a tecnificación do munxido, so
bretodo en canto a tanques de 
frio, 'estando, ¡lgora, nur:iha posi
ción moito mellor para c.ompetir 
·co· leite europeu, tendo ur'l mer
cado bas~ante asequ íbel a man 
como é o portugués, sobretodo 

·se se aumenta a transformación 
láctea na ·nasa nación. O 
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Transparéncia, eficácia e-galeguidade, 
conceitos ainda estranos é,l gran parte do carpo 

Secretários dé concello: 
un poder fáctico e polémico 
A utilización indebida do 
enorme poder co que ainda 
cantan os secretários dos 
concellos é algo que poucas 
persoas se a1reverian a 
discutir. "Instrumentos do 
poder caciquil" ou 
"embaixadores do poder 
estatal na administración 
local" son calificacións 
nídias do seu papel. 
Estamos ante u'nha figura 
funcionarial que, segundo 
algunhas fontes, mesmo 
coarta a democrácia e 
invalida dalgun modo a 
elexibilidade dos cargos a 
nivel municipal. A sua 
oposición frontal á 
galeguización da 
administración non é menos 
patente. Compre saber en 
todo caso se o carpo 
funcionarial dos secretarios 
de concello vai ser 
paulatinamente pe,meabel 
a democratización dos 
poderes fácticos que 
demanda a sociedade. 

Concello de Vilaga,rcia 

concello compostelán, Xoaquin nen sequer foron consultados, o AFNL: "Os Coléxios Provinciais 
Monteagudo. Na sua opinión a mesmo que se poden ver presio- poden ser calificados~ de corpo-
versión tradicional foi en 'grande nadas para que den o seu apoio rativistas e- mesmo de franquis-
medida válida, o caciquismo a ilegalidades. O seu papel é tan- tas ou .de verdadeiros sindicatos 
"permanece 'enquistado rieste · to máis difícil, canto están moito aníárelos". Na sua opinipn "os 
carpo", sen embargo "o papel de m_áis perta do poder político que secretários son funcionários con 
protagonistas que tiveron no pa- os funcionários doutras adminis- habilitación nacional que actuan 

Dicer que os secretários de con- sado, sofreu un gran cámbio, tracións". como embaixadores e· fiscaliza-
cello son un instrumento do po- mesmo polas reformas a nivel le- dores do poder estatal dentro do ·d· "Non é acertado afirmar, sinala der caciquil é unha afirmación gal. Antes era o asesor xuri 1co local, ainda que obviamente . - Monteagudo, que o alcalde e o 
que mesmo canta con bibliogra- da corporacion e tina a potesta- d 

1 
. haxa ex.cepcións". 

d d ·i po er e e1toral esteñan secues-
fia, algunha tan difundida como de e a abriga de a vertir as ' e- trados polos secretários· de con- Igualmente grave é para Xosé 
a do "Catecismo do labrego" d·e galidades nas que segundo el cella. Pode ser asi na Galiza ru- González o escaso papel que se 
Valentin Lamas Carvai·a1, onde poidesen incorrer os mandatá- reserva á comunidade autónoma ral, mais· tamén hai o caso inver-
esta figura aparece recollida ríos mµnicipais, o que de por si so de secretários novos con áni- neste terreo. "Mesmo as oposi-
como un dos maiores males que lles proporcionaba un enorme d . oións fanse en Madrid e a comu-

d P · t 1·d d mo ~mocratico que se ven pre-debe soportar o labrego. Feítos po er. ero 1so na a1.; ua 1 a e · d nidade autónoma non elabora . s1ona os polo alcalde". 
acontecidos en datas últimas, desdebuxouse. Agora e asesor sequer as bases". 
como a demanda exercida con- da corporación, pero só cando Corporativismo e Chama ademais a atención, 
tra Xosé González Martinez, esta o solicita" . A situación dos segundo. Xosé González, a s1,.1a 
membro da Asociación de Fun- secretários "é delicada, son res-· franquismo nos coléxios incompeténcia profisic;mal. Dase· 
cionários pola Normalización Lin- ponsábeis xurídicos e hoxe po- Para Xosé González Martíoez, a circunstáncia de que a maioria 
guística, a causa da sua ínter- · den ser acusados de complicida- funcionário municipal no canee- · dos concellos carecen de arqur-
vención nun programa de televi- de con decisións para. as que llo de Redondela e membro da vo. "Non existe, sinala Xosé 
s1ón dedicado a analisar o uso Gorizález, nen axilidade, nen efi-. 
do galega na administración; º O CERNE M UN I C I PAL . cácia, nen transparéncia e diso 
cruce de notas entre o Secretário son moi responsabeis o~ secre-
do Concello de Santiago, Xoa- tários. como coordenadores que 
quin Monteagudo e o Coléxio de A. limitación do papel ainda des9rbitado que a Lei dé Réxime Local Eieben ser destas funcións". 
S~cretários ou a longa polémica reserva aos secretários dé' concello, así como as portas abertas a "Os sécretários están faculta-
que cobre o concello de Noia, novos profisionais que poñan ponto final a unha casta autorreproduti- . dos para dar conta de. calquer 
entre o seu máximo representan- va e nidiamente conservadora, onde prime algo máis que os argu- . irregularidade e isto contribue a 
te municipal e o secretário do mentas de antiguedade, contribuirían sen dúbida a trasladar: a demo- poñer á corporación nas suas 
concello son sintómaticos de crácia a ámbitos nos que ainda non se fixo efectiva. · mans, ante a posibel inspección 
que estamos ante un conflito tan Os secretários como poder fáctico, coñecedor, as veces en exclusi- do tribunal de cantas ou da Uni-
vivo como tradicional: va dos pasos da burocrácia do concello, o que conleva unha escasa dade Básica de Adminisfración 
Unha casta que se transparéncia, constituen un elemento propício ás componendas ·cos Local, espécie de policía admi-
autorreproduce grupos de governo, en perxuicio do resto da corporación. · Por algo é nistrativa con que conta 0 Gover-

frecuente a "política de telas contentos" mediante bons salários ou a no Civil",. indica 0 funcionário e 
Os secretários de concello com- pervivéncia de complementos xa derogados como os de casa-habita- experto en administración redon-
poñen "unha rede caciquil que ción que poden alcanzar as 50 mil pesetas. . delán. . 
se leva ademais uns bons sol- Non só o rural é vítima deste fenómeno, ainda que sr de maneira 
dos, como os cinco millóns máis notória, .dada a auséncia doutros profisionais que poidan contra- Baremos· á sua imaxe e · 
anUais polos que lle sae o secre- rrestar o seu papel. En xeral, o secretário de· concello é unha peza semellanza 
tário ao concello de Noia", sinala clave na concesión de lic_éncias urbanísticas ilegais ou outras pézas 
o alcalde da vila Pastor Alonso, significativas da corruptela social. . Un dos elementos máis flagran-
unha das vítimas máis coñecidas Todo isto non se ve acompañado en cámbio q~ competéncia profi- tes du papel dos secretários é a 
deste poder fáctico municipal: sional. Aí están tantos concellos como rñostra patente de.desorgani- sua própria influéncia á hora de 
"Ti eStás no concello unhas ho- zación e lentitude burocrática. Todo o cal contribue a que a ·adminis- elaborar os baremos para 0 con-
ras, pero el está plí ·todo o dia, tración que está máis perta do cidadán funcione igual que as que curso de traslados, non é asi de 
controla todos os papeis e influe están máis lonxe. . estrañar as diferéncias entre os 
decisivamente na marcha do Como agravante encóntrase a caréncia, na maioria dos. casos, dun baremos de concellos nos que 
concelfo, as eleicións acaban por mínimo ideário autonomista. Se na Cataluña serviron de.elemento ver- gov~ma · 0 mesmo partido, po-
ser un teatro, o problema radica, tebrador da identidade nacional e chegaron a ocupar. cargos de relevo déndose sospeitar que en moitos 
a dicer de Pastor Alonso, en que nas instáncias autonómicas, aquí o seu papel tense amosado como o casos os baremos esteñan reali-
non o podes botar. A Dirección contrário. Os seus Coléxios Profisionais nas catro províncias encarre- zados ª imaxe e semellanza do 
Xeral de Administración Local gáronse.. de opoñerse frontalmente a aqueles· baremos de concellos próprio secretário. 
ten nas suas mans o expediente, que promoven o coñecimento ou difusión do galega, atitude senón Un repaso polo Diário Oficial 
P~ro non o tramitan". Na.sua opi- · tanxíbel si encoberta, que ven corroborar a sua belixeráncia pre-de- de Galiza recolle notas tan· curio-
mon compriria "uriha reforma da · mocrática contra o galega, en. contra de cuxo ·uso instan sutilmente sas a este respeito como que no 
administración de- maneira .· que nas suas publicacións; chegando á prática de informar negativamente concello da Garda puntue o "'ter 
estes cargos poideseri estar su- aos alcaldes ante mocións, mesmo as máis legalistas, en favor do desempeñado o posta de funcio-
xeitos a cámbios". galega. ' · nário en corporacións da costa 
Un grande cámbi'o Mentres, os partidos, incluidos alguns dos que se definen como ou fronteirizas" ou no de Dum-

progresistas, amasan a sua preocupación pala imaxe ante os eleito- bria, o mesmo "en concellos con 
Estas opinións non son de todo res, esqúecendo que os interiores do concello repercuten de forma encaros". O 
compartidas polo secretário do se cadta máis clara no cidadán. O · M.V. 

• Aval popular á Iniciati
va de Montes .. Máis de trinta 
mil sinaturas permitirán a un inte
grante da iniciativa popular para 
a defesa das masas forestais au
tóctonas defender personalmen
te a proposición perante o Paria
mento da Galiza. A campaña que 
coniezou o verán pasado conse
guí u 30.000 sinaturas cando 
comprian so 15.00Q para viabili
zar a pro posta en forma qe . pro
posición de Lei. 

A iniciativa contén vinteun arti
gas, cinco títulos e duas..disposi
cións adicionais que prevén a 
desaparición das especies no
beis. A Leí estabelece que o Go- · 
verno deberá defender unha por
centaxe mínima do 20 por cen 
para as espécies .autóctonas e 
un 5 por cen á reserva bioló;xica 
integral. ·No texto considéranse 
património forestal as sebes así 
coma a separación de explota
cións agrárias a meio de illós de · 
árbores. _ 

Será esta a primeira vagada 
que se poña en práctica a inicia
tiva lexislativa popular, aprobada 
polo Parlamento Autonómico o 
15 de Nadal ·de 1987 a instancias 
do deputado do PSG-EG Fer
nando Martínez Randulfe. O 

• O Conselleiro de Eco
nomia, Fernando ·Salgado 
comprometuse nunha entre
vista oficial concedida aos res
ponsábeis das centrais sindicais 
1 NTG e CXTG- a elaborar unha 
memória explicativa dos rendi
mentos que producirán, en ter
mos 'de criación de emprego, os 
8 mil millóns de pesetas coas 
qu~ a: Xunta subvencionará dis
tintas iniciativas privadas. 

Os Secretários xerais das cen
trais nacionalistas, Manuel Mera 
e Fernando Acuña, manifestá
ronlle ao Conselleiro o seu dese
xo de participar na elaboración· 
do Plan de Desenrolo Rexional 
que, nestos momentos, perfila o 
governo galego, ainda que os 
sindicatos· non saben ainda se 
aceitarán ou non a sua petición.O 

• lnterviu esgotou duas 
edicións despois de publicar 
unhas fotografías coidadosa
mente conxeladas durant~ todo 
este tempo, de Marta Chávarri -
no centro dun affaire pseudo-fi
nanceiro- tomando unhas co
pas co seu ex-marido sen roupa 
interior. O curioso do caso e que. 
segundo os quiosqueiros, por 
primeira vez ~n moitos anos o 
70% dos clientes da publicación 
foron mulleres. o 

• Non ao cese de tareixa 
Navaza. O pomingo 19 á 1 da 
tarde está convocada unha ma
nifestación en Compostela para 
protestar polo cese de Maria Ta
reixa Navaza á frente do progra
ma Panorama de Ga.fícia . A pro
testa está asinada pola Asocia
ción Galega da Muller (AGM), a 
Coordenadora Nacional de Orga
nizacións Feministas (CNOF), o 
Bloque Nacionalista Galego, a 
lntersindical Nacional de .Traba
lladores Galegas (INTG}, o Parti
do Comunista de Liberación Na
cional (PCLN), ó Sindicato Gale
ga de. TrabaHadores do Ensino 
(SGTE), o Movemerito Comur:iis
ta de Galiza (MCG), Comisións 
Obreiras (CC.00), Galicia Nova, 

· LCR, Esquerda Unida, os Comi
tes Abertos de Faculdades e ou-
tras organizacións. . 

Na manifestación pedirase o 
cese do director do centro de 
TVE- . Galicia, ·José Maria Viltot, 
unha explicación pública das di
reccións dos centros de CRTVG 
e TVE-Galicia sobre o cese de 
Maria Tereixa Navaza e a sua re
posición á frente do programa 
Panorama de Ga/ícía. O 
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Empr~ganse expresións como "impoñ~r" ·o ga~ego ou "apreta.r" no seu uso· 

AS perguntas dun inqoérito de lntergallup cuestionan 
a necesid8de da Xu.nta e do Parlamento -da· Galíza 

, . . . 

A axéncia lntergallup está a 
realizar actualmente por 
toda a Galiza un inquérito 
e·n base a 1600 entrevistas. 
A sua lectura, como. adoita 
a suceder neste tipo de 
estudos, serve para coñecer 
a intencionalidade dos 
autores da proba, as1 como 
o tipó de ideoloxia que se 
trata de imbuir na povoación 

constitucional, que implícitamen
te, segun~fo os autores do inqué
rito, . caberia replantexarse. Tal 

sucede i'g9aJmente cando se . mento galega, ou polo contrário 
pergunta: "E necesária a existén- é algo innecesádo tendo .eir con- -_ 
cia d9. Xunta de Gáliza e ó Parla- ta O·diñeiro que custa?". lnterro-

gante absolutamente capciosa, 
dado que nesa liña poderia un 
perguntárse ·se é util a Casa Real 
dadq o diñeiro que custa ou o 
próprio governo español. 

e o resultado obtido. - · 

· 'Os autorés da prbba _amósanse 
especialmente preocupados, a 
xulgar pala frecuéncia das per
guntas, por temas como as co
municacións, as cuotas . lácteas, . 
os meios de comunicación públi
cos galegas e a política forestaL 

-O sesgo das perguntas inclue 
dentr:o desta última, e necesaria
mente, ás.· celulosas, como se a 
repovoación de. eucalipto fose a 
única política forestql posíbel. 

No terreo industrial propóñen
se como antitéticos a industriali
zación de Vigo ~ Ferro! ou a glo
bal de Galiza, o mesmo que a 
promoción de grande$ iridústrias 
apreséntase como opción ás pe
quenas ou medianas, como se 
houbese que ~lexir entre unha 
causa e outra. 

. Son perxudiciais as fol-
gas? . 

A respeito das folgas, fíltrase a 
clásica pergunta reac9ionária de 
se son beneficiosas ou perxudi ... 
ciais. Obviamente unha folga 
nunca é literalmente beneficios~ 
pero en todo caso é un direito 

BANCO CANÁRfO-SAHARIANO 
Sá de sesións do . parlamento gal ego en Fon~:leca _ 

A pergunta_ sobre o fomento 
do galeg,o é igoalmente significa
tiva. As opcións apresentadas 
son: "impoñéndoo ou como algo . 
optativo". Sobre o ritmo oferéce
se: "ir pouco a pouco, apretar 
máis ou prescindir do obxecti
vo"; vexamos como a segunda 
das opcións plantéase de forma 
claramente pexorativa. 

Cuestiónase . tamén a lexisla
ción sobre o uso do galego· nas 
corporacións locais estabelecida 
polo Parlamento, coa pergunta 
de se é bon ou mao. Coa mesma 
pergunta xérase a dúbida ou a 
idea de que pode ser algo repro
bábel, cando interrogantes se
mellantes non se estabelecen 
para o uso do castellano ou para 
aqueles ámbitos onde o galega 
é discriminado. 

Promoción do CDS 
No tocante ás perguntas' sobre 
partidos políticos, o CDS apare
ce sempre en terceiro lugar, se
guido de Izquierda Unida, pesie 
á sua escasa representación na 
nosa comunidade e seguindo mi
méticamente o esquema central. 
O PSG-EG aparece unicamente 
como .EG, pesie a que si aparece 
en ocasións o PSOE como PS de 
G-PSOE. 

Como políticos obrígase a op
tar entre Laxe e ~raga , dando 
por segura a preséncia destes 
dous candidatos. O 

SITUAGIÓN ACTUAL E ANTECEDENTES DA LOITA 
POLO CONVÉNIO COLECTIVO 

Durante-o pasado ano, a Qpinión pública 
do Estado español tivo amplo coñeci
mento .do conflito ·que quizais, no sector 
dos traballadores do mar, foi o máis im
portante dbs últimos cincuenta ªflOS. Es-

-támonos a referir á loita pola consecu-= 
ciórt-do 1 Convenio Colectivo para os tra
balladores do Banco Canário-Sahariann. 

Despois de trinta e nove días de-folga 
e de duros enfrent?m~nto~ coa policia 
que nos custou aos traballadores unha 
cuarentena de detidos, asi como algun 
ferido grave, encontrámonos-negociando 
este 1 Convéni'O Colectivo, · ao que que
damos comprometidos ANACEF e traba
lladores. 

Este conflito ademais do seu carácter 
virulento, vense caracterizando polo seu 
amplo coritido ge · t;>a_se e asambleário, 
cu(lha representación ·directa da asam
blea de mariñeiros que é o que constitue 
a Comisión dé Flota. Esta, composta por 
cinco tripulantes eleitos demoqratica
mer:ite pola asambleia, encóntras~ unha 
vez 'rematada a folga, con duas monta
~as que nun princípio criamos, quizá por 
falta de experiéncia, qu~ serian doadas 
de escalar. ·A primeira, composta palas. 

. centrais sindicais chamadas maioritárias, · 
· CCOO e UGT, .. conseguimos -remontala 

despois· de moitos esforzos e cai~as ao · 
vacio, xa que non querían recoñecer á 
Comisión de Flota como lexfüma repre
sentante dos traballadores, pésie a ser a 
sua ~leición democrática e transparente, 
mesmo coa participación e preséncia de 
_ampí;is q$ ,quas ce,ntrais. · 

XOSÉ ANTÓNIO TORRES CHAPELA 

A segunda montaña, mellar dito cordi
lleira, está composta por unha patronal, 
ANACEF, anacrónica que non pode con
cebir que o expólio, tanto social como 
economico, se vaia erradicar dunha Vez 
por todas neste caladeiro. ~ste anacro
nismo troglodita comeza nun princípio e 
seguen á facelo ate esta data co intento 
de abato económico aos membros da · 
Comisión, incumplindó o pactado no 
Preacordo de Convénio Colectivo, asina
do palas partes en data 2 de Agosto de 
l988, convertendo o abono de salário 
real en salário garantido aderriais do 
pago de dietas ·míseras. 

As negpciacións despóís de moitos 
atrancos- comezaron o dia 2 de Setem
bro sendo a data prevista de remate o 
31 de Outubro do pasado ano. Motivado 
pol? lentitud.e premeditada da Directiva 
de ANACEF, esta data foi prorrogada ate 
o 15 de Decembro na cal tiñ.~mos prea
cordo .un número de ·trinta articulas dun 
total de setenta e seis anexos. 

Nesta última data acoraouse a instári
cias de ANACEF, afastándose por estra
téxia as centrals CCOO e .LJGT,' a reanu
dacjón das negociacións o día 1 O dé Xa
neiro do presente ano~- Nese mesmo dia 
a Comisión de Fl0.ta, · urxia de ANACEF 
unha. data definitiva para .a sinatura, pro
poñendo o dia 28 de Febreiro, ao que 
ANACEF se negou alegando a satura
ción da axenda por viaxes ao extranxeiro 
en busca de novas Galadeiros, para sol- -
ventar a redución da flota do Banco Ca

l 

nário-Sahariano. Esta negativa foi apoia
da . pQla Central Comisións que optou 
pala inasisténcia á devandita reuñión. 

-'0 PRIMEIRO ATRANCO 
FORON AS CENTRAIS 

CHAMADAS MAIORITARIAS 
E O SEGUNDO A 

PATRONAL' 

clusións claras, non-sempre aqueles que 
din defender e representar á clase traba
lladora corr~sponden o seu discurso coa 
sua prática. Lamentábel! _ 

Os armadores através da sua asocia
ción patronal seg u en· sen querer ver as 
razóns históricas que nos moveron a tra
guer os barcos a porto e que nos move 

·para seguer a pelexar por dinificar as na
sas vidas. Seguen ancorados no pasado 
onde sobrancea a paifoca superexplota
ción sen ter en· conta os máis mínimos 
dir~itos dos mariñeiros, boicote.ando, .di-
latando e, ao cabo, saboteando anego-

Nestas mesmas datas estase a pasar ciáción preacordada, chegando a burdos 
o pior"momento das negociacións pois á intentos de mercar a nosa fidelidade á 
intransixéncia premeditada da Patronal · , asamblea de tripulantes da flota. 
súmanselle os.intereses qLíe ~n nada te- Os mariñeiros do Banco Canário-
ñen a ver coa-defensa dos .nasos mari- Sahariano e a Comisión da lota ao frente, 
ñeiros, das Centrais Sindicais menciona-· estamos seguros de que o que nos pro-

. das, ·que apresentan Demanda de Confli- ., puxemos coa convocatória da nosa fal-
to Colectivo por interpretación do prea- ga, segue. plenamente presente, por iso 
~ordo, e en función da apíicaéión da Or- non doblamos o cóbado na mesa de ne-
deanza de Conxeladores en lugar da de gociación, por is9 todos os mércoles de 
Arrastreiros ao fresco; proceder que coi- todas as semanas estamos en asamblea -
damos extemporáneo e sobretodo feíto como uriha piña cps compañeiros en alta -
sen o coñecimento da Comisión de Flota . mar, por iso todos os días estamos a pa
·pero si de ANACEF, vindo a representar tea.ros peiraos do· Porto .da Luz cóbado 
na prática unha cárrega de profundidade con cóbado.cos nasos compañerros; ga-
á dinámica reivindicativa e de1oita que legos, alicantinos, canários, vascos ou 
qrrodea esta negociación estante tinxido andaluces, pois esta xusta loita afeqta a 
ademais dun marcado tinte demagóxico. todos por un_ igoal. 
Onde estaban as centrais CCOO. ·e UGT · 
antes de. se plantear este conflito? Por- · Xosé António Torres Ohapeta, . Lorenzo Figuereu 
que non reivindicaron antes da aplica- ~guitera, ~~sé Lu!s Caiño qosta~, Xúti~ Prego Rabu-

. ción da devandita Ordeanza? Tristemen- nat. e f\nto~10 Enrique Pere1ra L:o1s, as1.n~!1tes do an-
. tenor escrito, son membros da Com1s1on de Flota 

te c.ori e$tes.feitos t~mos . Ql.l~ . ti~r;\lf 1f1Q.r.l:-. '· Aó Banc;o Qanário:-$?ha(jc¡no, ' . . " ... 
' " ¡ 



GALIZA E MUNDO 

RESÍDUOS SÓLIDOS. URBANOS 

Europa xa cáseque non ten en conta as incineradoras debido ·aa se~ alto custe, 
pero os · fabric~ntes se.guen querendo vendel~s 

A COTOP e o MOPU agasallan aVigo e A Coruña 
con vertedeiros de lixo que impeden ·a reciclaxe 
A decisión da Consellaria 
de Ordenación do Território 
e Obras Públicas de instalar 
duas plantas de incineración 
de refugallos sólidos · 
urbanos provocou xa no-seu 
dia unha certa 
incomodidade entre 
ecoloxistas e institucións 
que tiñan preparadas outras 
alternativas para a 
eliminación e tratamento 
dos lixos que producen. 
Vigo e A Coruña son as 
duas cidades "agraciadas" 
con cadanseu queimador 
de desperdícios, no marco 
dun plan que prevé médida 
dúcia delas en todo o 
estado. O elavadísimo 
investimento previsto fai 
pensar en certos sectores 
que detrás desta decisión 
"experimental" suxaz unha 
sorte de "necesidade 
importadora", xa que as 
políticas máis avanzadas de 
Europa nesta matéria 
apontan á reciclaxe e ao 
reaproveitamento dos 
refugallos como matéria 
prin:ia. 
A mancomunidade coruñesa de 
concellos recorreu, por decisión 
unánime, os plans da Consella
ria, consistentes en instalar, por 
conta da administración central, 
unha grande factoria térmica que 
producise enerxia eléctrica ao 
tempo de facer desaparecer os 
resíduos de toda a comarca, que 
abranxe unha povoación de máis 
de 300.000 habitantes. Xa a 
mancomunidade de Ferrolterra 
tiña posta en prática unha alter
nativa que si contaba co placet 
dos ecoloxistas, e que se recolle 
no plan nacional apresentado o 
pasado mes de Xaneiro por An
tolin Sánchez Presedo en meio 
dun grande aparato propagan
dístico. 

Tratábase de dispar dun lugar 
controlado para realizar as verte
duras, e ir instalando ao seu re
dor plantas dedicadas á clasifi
cación de matérias e á sua pos
terior reciclaxe. Un plantexamen
to de características semellantes 
fixéra o concello de A Coruña hai 
alguns anos, e isa, xunto coa 
presión exerc_ida potas autorida
des municipais de Oleiros, moti
vou que se elavara á COTOP o 
escrito de recurso en base fun
dament.almente, a tres moti~os: o 
primeiro deles, que a mancómu
nidade non for;a consultada; se
gundo, que a proposta da Xunta 
non oferecia máis alternativa que 
unha, seh posibilidade de. elei
ción; e terceira, que se trata.dun 
proxec_to que hipoteca 0utro tipo 
de. tratamento dos refugallos, 
po1s a instalación prevista ven ' 
señdo unha espécie de central 
térmica alimentada con lixo. 

Segundo Jorge Tinas, delega
do de Meio Ambiente do Conce·
llos do' Madrid, o problema que 
plantexan as incineradoras de re
fugallos para o seu aproveita
mento enerxético hoxendia non 
~tanto a contamin-ación· at~os-

. férica que xeran, que está tecni
camente ~esolta, senón un asun
to de· costes: "Os lixos domésti
~C!s non teñen capacidade calo-
nf1ca suficiente . como para che
garen a . ar-Ger -por ·-Si mesrnqs. 

Precisan engadir fuel e iso resul
ta un coste difícil de suportar. De 
feíto, a incineración no mundo 
estgtse a utilizar naqueles lugares 
onde non hai outras solucións. 
Por exemplo, no Xapó11, onde 

· non teñen terreos. Non teñen lu
gares or.de verter nen ond_e facer 
compost e por iso queiman un 
70% do lixo que producen. Mais 
estou convencido de que se dis
puxesen de terreo nen as quei
marian polo ·custe que supón. 
Ainda que se xere electricidade, 
a incineración segue a ser o sis
tema máis caro". 

Ante estes dados, os ecoloxis
tas pergúntanse várias cousas: 
"Para que producir máis enerxia 
nun país que xa a exporta?; Ape
sar da garantía de que non se 
xeren fumes nocivos para a saú
de pública, e tendo en conta os 
deficientes sistemas de controlo 
medio-ambiental que aquí exis
ten, como se pode garantir a sua 
inocuidade total? Se é certo que 
contan con boas fórmulas anti
contaminantes, non será ainda 
máis perigoso que xeren unha 
contaminación apenas perceptí
vel e, portanto, Q1áis danosa a 

longo prazo? Unha vez que este
xa en funcionamento, non pode
rían - ser utilizadas tamén · para 
queimar resíduos tóxicos indus
triais tendo en conta que a cén
tral máis próxima prevista para 
eses cometidos está perto de 
Oviedo? E a relación que esta 
instalación ten coa polítiqa fores- · 
tal, ao hipotec~r para a posta en 
prática de instalacións de . reci
claxe ás duas melrándes xerado
ras de refugallos .do país, isto é, 
as duas grandes áreas urbanas? 

Por o_utra banda, cóntase que 
o principal argumento que man
tén a Consellaria para non plani
ficar a fabricación de abonos a 
partires do refugallo orgánico é 
que este novo e eficaz xeito de 
fomento da produción agrícola 
chocaría coa mentalidade tradi
cional dos labregos. Os ecoloxis
tas estiman que os dados · que 
manexa o governo son contradi
tórios coas políticas que por E_u
ropa adiante se. están levandq a 
cabo para a eliminación do refu
gallo. Un ·documento da Asam
blea Parlamentária europea en
viado ao ConseHo, invitaba aos 
governos a "coordenar as suas 

Será Matisse · quen decida? 
Víñase comentando que unha 
das empresas europeas pon:.. 
teiras na incorporación de no
vas fórmulas para a ·incinera
ción dos refugallos urbanos é 

_ propriedade do barón Thys- . 
sen, artífice da cesión ao Es
tado español dunha das cole- · 
cións de pintura contemporá-

- nea máis valiosas do mundo. . 

A · ninguén convencia o feíto 
de que fosen os unánimes en-

- cantos da sua dona, Tita Cer
vera, nen-a agradável compa
ñia que para unha colección 
destas características supón 
o Museu do Prado, os .únicos 
condicionamentos da deci
sión do artistócratá, tan multi
·nacional como os seus diñei
ros. 

O certo é que, sen querer, 
en determinados círculos·eco
loxístas· non se atopa máis 
xustificación que esta, algo 
folclórica e maquiavélica, pero 

· que adquire outrco •valor cando 

se fata de que cada unha das 
centrais a instalar na Galiza 
supón u·n investimento de 
3.500 millóns de pesetas, e 
non son as máis caras .:_a de 
Sevilla, por exemplo, sobre
pasa os 5.500. As 2.240 tone
ladas de refugallo que diaria
mente produce este país está 
a incrementarsé conforme 
avanzan os usos impostos 
pota sociedade de consumo. 

·. O montante total da operación 
da COTOP .ascende a 8.600 
millóris a financiar polos dife
rentes administracións. .Ade
mais da planta de reciclaxe de 
Ferrol e as duas incineradoras 
de A Coruña e Vigo, construi
ranse outros · 15 · vertedeiros 
controlados, unha medida que 
os ecoloxistas consideran 
acertada, ·xa _que deixa aberta 
a pósibilidade de qúe no futu
ro, estes verteé:ieiros podan 
complementarse coa constru-. 
ción de novas plantas de tra
tamento. . D 

ARQUIVOANT 
investigacións no ámbito inte.rna
cional coa, finalidade de pór a 
ponto as melloras técnicas que 
perrñitisen, primeiro, reducir a 
produción de refugallos, e, lago, 
tratalos do xeito máis eficaz po
·sível, ao considerar que os resí
duos s.on un recurso para a reci
claxe e ·para a reutilización no 
proce-so- de produción". Ade
mais, "os programas ' de trata
mento de refugallos -di Peter 
Hardy nunha ponéncia elevada a 
ese organismo-:- deben estar 
plenamente inseridos nas políti
cas de rñédio ambiente, os resi
duos p_oden proporcionar maté
rias primas e permitir· unha eco
nomía enerxética, e cada cida
dán debería participar oa recupe
ración dos refugallos". As medi
das· recomendadas polos orga
nismos inter.nacionais para o tra
tamento racional dos lixos do
mésticos incluen tamén o esta~ 
belecimento dun índice de recu- · 
perabilidade dos mesmos; o de
senvolvimento de mecanismos 
de recollida por separado e a sua 
reutilización nos ciclos produti
vos do papel, o vidro, os ._ plásti
cos, e os recipientes· de alúminio 
e o _aperfeizoamento das cáma
ras de combustión para a P,arte · 
con:tbustível dos refugallos. E así 
que boa parte dos resíduos que 
produce a Galiza n·on ·serán tra_
tados do xeito máis recomenda
do. potas políticas internacionais 
do médio ambente. En opinión 
de Guillermo ·Fernández-Obanza, 
concelleiro de meio ambiente en 
Oleiros; "a decisión da Xunta . 
surprehde .porque en Europa xa 
cáseque non se construe.n plan
tas dest~ tipo dede 1-976, e en 
cámbio si aumenta a utilización 
dos verquideiros controlados e 
é;lS factorías de recidaxe": 

• · Álvaro Cunhal, lider do 
Partido Comunista Portu
gués, permanece desde hai 
seis semanas na Unión Soviétic;a 
donde convalece dunha grave 
doenza. A demora no retorno do 
Secretário-xeral mantén á direc
ción do PCP nunha situación de 
desorient~ción ªº ron ter chegá
do· no· recente Congreso a un 
consenso sobre a sua sucesión. 
. Desplazado nun principio para 

"uns días de descanso", o Dou
tor Cunhal someteuse a un che
queo- xeral do que resultaria o 
diagnóstico indefinido como 
"gravemente enfermo". 

Várias reunións dos organis
mos dirixentes foran posterga
das á espera de. contar coa pre
séncia do vello lider comunista, 
finalm·ente foi decidida a convo
catória dunha xunta do Comité 
Central nos dias 16 e 1 7 de Fe
breiro. A sucesión de Gunhal po
deria ser un dos temas de trata: 
mento ur:.xente ·á vista da gravi
dade da doenza. Entretanto foi 
adoptado o sistema de rotació_n 
dos dirixehtes nas tarefas de re
presentación do PCP. 

Entre os membros da direción 
dó Partido Comunista mellor co
locados para a sucesión na Se
cretaria-xeral destacan - Domin
gos Abrantes, único que integra 
os dous principais organism0s 
executivos do Comité Central; 
Angelo Veloso, que fora candida
to á P.residéncia da Rep~blica; 
Octávio Pato, con poder no con
trólo das finanzas do Partido; e 
Carlos Brito, de prestixioso. labor 
institucional. Unha solución de 
consenso pasaría por apoiar a un 
brillante e xoven Luís Sá, mem
bro do Executivo. Non se des
carta a imposibilidade de conse
guir os 2/3 do Central para pro
ceder. á sucesión, neste caso a 
opción recaería rio sistema de 
secretaria colexiada. · · ·O 

• Caz·a · de bruzas na 
fronteira USA. Os funciona
rios do Servicio de Inmigración 
dos Estados Un.idos proibiron a 
entrada polo aeroporto de San 
Francisco a Nina Hutchirison, 
membro da coordenadora da 
Campaña para a Retirada de. 
Tropas Británicas do · Ulster 
(TOM). Os axentes_da alfándega 
insultaron ·a Nina e obrigárona a 
pasar a noite entre reixas, antes 
de mandala de volta a Inglaterra. 
Nina, que viaxaba de vacacic;)ns 
desde Londres para visi~ar á sua 
família que vive .en California, ob- · 
servou que un funcionário intro
ducía o seu nome nun ordenador 
e irT'ediatamente a chamaba de 
indesexábel porque na ficha apa
recía relacionada con grupos te
rroristas. Estes grupos resultaron 
ser o Canse/lo· Nacional Británico 
para os Direitos Civis, a delega-

0 problema, segundo .·pensan eión en Londrés do ministerio de 
os oposíto.res a este plan da · Educación Británico. (Nina Hut-
Xunta -ao que tamén recoñe- chinson é mestia), a Asociación 
cen un feíto moi positivo: a plani- para a Defesa dos Minusválidos 
ficación da xestión dos resí- de Greenwich, e a própria coor-
duos- é un asunto de fondo, de denadora da Campaña, que está 
conceición da sociedade: "Está a legalizada e conta co apqio · de 
proba a sensibilidade médio-am- destacados políticos de todo o 

· bental dos que deciden · nun mundo. Cando a Hutchinson ex-
a~unto tan espiñento como o presou a sua vontade de talar 
que facer co lixo. A re_utilización eun avogado, os funcionários 
das mesrnas no proceso de pro- colocáronlle unhas alxemas e ca-
dución de bens é un dos · máis chéárona. Antes de encerrala, 
vellos posicionamentos do movi- . obrigárona a ficar tres horas de 

- mentos ecoloxista internacional. , pé, no médio do mostrador da 
ANTóÑ--PRtEl".OJA.~ORUÑA- -:.-al.fár.lciega,-coas alxemas _post.as. 
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Os traballadores segueri cobrando irregularmente os seus saláribs despois 
dunha senténcia que declarou o seu ·despido ."nuJo radical" 

O 'incénd·io do .-Hotel Niza 
últirno aGto dun /conflito laboral-
O pasado dia 9 ardía 
parcialmente o abandonado 
edificio do Hotel Niza, no 
mesmo ce.ntro . da cidade de 
Vigo. Segundo o xefe de 
bombeiros da cidade os 
iodícios apontaban á 
intendonalidade coque se 
completa ·un novo e escuro 
capítulo do conflitivo proceso 
no que están im_ersos os 
traballadores e os novas 
proprietários do local desde 
Xullo do 1986. 

As lapas ql:.le na mañánciña. do dia-
9 eran combatidas polos bómbei
ros iniciáronse no abandonado 
imóbel da rua . Maria Berdiales, 
onde . hogano funcionou o Hotel 
Niza, levantado hai máis dunha dú
cia de anos sobre o abandonado 
Cine .Niza. Con motivo dos sucesi
vos embargos de bens, exercita
dos poi.os traballadores en cum'pli
mento das senténcias d51 Maxistra
tura de Traballo,-o e.dificio estaba 
sen corrente eléctrica e sen água 
pole que a socorrida hipótese des
tes casos -o cortocircuito....:..... non 
pode ser aducida. A investigación · 
subsecuente de ofício deberá inda
gar _:_como na hipótese manexada 
nos numerosos incéndios ocorri
dos en Cataluña no sector textil
en que beneficios, e para quen, .se 
poden tirar do sinistro. 

Un longo conflito laboral 
o Hotel Niza foi comprado en su
basta en Xullo do 1986 por 80 mi
llóns. O inmóbel atópase no cora
zón de Vigo, onde o terreo edificá
bel é máis caro. Os antigos donos, 
Oteral S.A. , arrendaran en Xaneiro 
do 1985 o Hotel Niza a Hotelera 
Galaica S.L. -en cuxo nome actua 
José Mánuel Barbosa- unha em
presa .que non se ·constitue nota
rialmente até case catro meses 
despois de realizado o arrendo, e 
faino por un prazo de 15 anos. Bar
bosa xa tiña ostentado cargo de. 
Xefatura en Oteral S.A., e é d Admi
nistrador único da inicialmente fan-

• tasmal Hotelera Galaica. Nese mu- · 
dar de mando os 27 traballadores 

non sofriron merma'nos seus direi- · 
tos. 

A Caixa de Aforros de Vigo ·insta 
posteriormente un proceso contra 
Oteral S.A. e 'celébrase unha su
basta do edifício destinapo a hotel
residéncia, que foi adxudicado 
pola cifra antes mencionada a 
Adriano Rodríguez, Luis Lopo, 
José Luis Rodríguez Lapo e Alber-
to Rodríguez Lopo. . 

Adriano Rodríguez é proprietário 
único do Hotel Ciudad · de Vigo, un 
dos poucos de catro estrelas con 
que canta a cidade maiormente 
deficitár'ia en prazas hoteleras. A 
negociación estabelécese a tres 
bandas entre traballador_es, Adria
no Rodríguez e Hotelera Galaica 
para procurnr seguir a actividade 
do hotel. 

Desde o momento da senténcia 

LJ RBANIZACION DE'COR"fiEGADA 

Posíbel contradición coa Lei de Costas . - . 

O ~oncello agacha o expediente 

a peripécla laboral ven ser a de co
brar os salários, para o que se pro
ducen· sucesivos ~embargos sobre 
os bens· tanto do Hotel Niza como 
das acc'ións das empresas que po
sue Adriano Rodríguez (ademais 
do Hotel Ciudad de Vigo, Granxas 
Louriña, ... ), labor no que se teñen 
introducido todos os mecanismos 
retardatários que permite a byro
crácia da máq-uina xudicial (desde 
os nomeamentos de procuradores, 
até a ·singularización dos embar
gos, · as auséncias nas notifica
cióris,etc ... ). 

A pmposta empresarial procura 
facer descansar: o peso do funcio
namento do hotel nos traballado
res. A non aceitación por parte 
destes e a inseguridade do seu fu
turo laboral misturadas. coa imposi
bilidade dun acordo negociado 

, i \ 

· e pretende ampliar "º prazo de comezo da obra 
O Proxecto de urbanización da illa O grupo governante no Concello 
de óortegada toi entregado a co- de vrtagarcia vai levar ·ao pleno 
mezas deste mes no concello de esta modificación. Mentras tanto a 
Vilagarcia de Arousa pala empresa Comisión Cidadán pro Defensa de 

- Cortegada S. A. Pero o concello · Cortegada está a levar a cabo di
segue na sua práctica oscurantista versas mesas redondas sobre o fu
acochando os plans que ten pre- tura da illa. Partiaos políticos na
vistos para esa paraxe natural de cionalistas e de esquerdas pronún
indubidábel· interés. cianse contra a urbanización e dan 

Cando 0 concelleiro do BNG, propostas alternativas para o seu 
Carlos Méndez, solicitou ver 0 pro- uso, pretendendo convertila, a 

maioria, nun parque natural. 
xecto, o alcalde denegoullo, por o cabalo de batalla vai estq.r na 
decreto, ainda que si lle foi entre- legalidade da prórroga por canto 
gado a outros concelleiros, como 
0 de Esquerda Unida. pudese afectar á mo.dificación a Lei 

22/88 de Costas, que nas suas dis-
De todos os xeitos, cumplidos posicións trar:isitórias di que os 

os prazos do convénio, Cortegada plans parciais aprobados con ante
s.A., ven de solicitar unha prorroga rioridade á sua publicación-e que 
até o 28 de Febreiro de 1990. Esta non se t iveran levado a cabo nos 
prórroga teria que trar:rJitarse como prazos previstos, deben adaptarse 
unha modificación pontual do Plan ás disposicións marcadas pola ci
Xeral de Ordenación Urbán seguin- tada lei, s~mpre que as causas non 
do os trámites previstos no Artigo foran imputábeis para a Adminis-
41 da Leido Chan. tra:ción. O 

polo empecinamento emporesarial, 
provoca a folga ·a resultas da cal 
se produce un despido que, tras a 
sua resolución én Maxistratura ioi 
declarado "nulo radical ". 

En meios sindicais da CXTG -
que levou o confl ito e que palas 
mobilizacións promovidas veu a 
vários dos seus dirixentes en pri
·sión- non se alcanza a ver a inten
cionalidade dun conflito laboral 
que só reporta perdas á empresa 
mentres o hotel , rendábel segundo 
todas as estimacións, non inicia 
_actividade algunha, e o précio dun 
acordo, ao que os traballadores 
estaban dispostos a chegar desde 
as .primeiras negociacións, era 
moito máis barato do que até ago
ra teñen desembolsado. O 

x.c. · 

'Cando .isto. remat~pode 
algl)nhas revelacr;s ser 

Antón C. 
Voceiro da INTG no,espec 
O Tribunal Supremo ven de 
ratificar a procedéncia do 
despido do Comité de 
Empresa de Alúmina
Alumínio ditada pola 
Maxistratura nº 2 de Lugo, 
desestimando o recurso 
interposto por este e case ao 
tempo de tamén desestimar 
o recurso de casación 
apresentado pola empresa 
contra a senténcia xudicial 
luguesa, que a condenou a 

• HERNAN NAVAL 

"Ben despedidos", segundo o 
Supremo, finaliza a loita, remata 1 ¡.....;..o-'---=~ 
o conflito? 

Non remata máis que outra etapa i ;::..;:,.:_.:._;__;; 

no camiño de esgotar a xurispru- E SAIA 
déncia estatal antes de irmos aos 11-----

tribunais internacionais. Fícanos o San Cibré 
Constitucional, perante o que ameazaba 
apresentará un último recurso o produció 
letrado don Joaquín Ru iz Jiménez, ibi 'dade e 
ex-Defensor do Povo, continuan· can o o 1 
do co seu comportamento altruis- co unica 1 
ta e desinteresado, que demos- it , a pre 
trou en todo intre desde que os an Cibrár 
fixo cárrego, hai meses, da coor- fábr:ica. Pe 
denación da comisi.ón investiga- ta un hor 
dora non oficial. Pero, _ sincera- g ' e, que 
mente, non podemos agardar dife- a eira. E 
rente atitude á do Supremo polo rnmais corr 
Constitucional. A última senténcia tJo máis ca 
deixa un escaso marxe da mano- cabo do a 
bra argumental. Sabíamos que o is ória; ter 
Supremo non falla ria no nos o fa- a ter o 
vor, habida canta da parcialidada e princípi1 
da senténcia da Maxistratura de ogo, cos tr 
Lugo. Un exemplo que o demos- o terian c 
tra: é feíto probado que o "Galer- on é qt 
no", o barco que carregou os bi· ol to das 
dóns en San Cibrán, estaba fon- ió do Ce 
deado .máis perto da fábrica que ut os pror 
donde estaban estacionados os e te, se , 
camións que os portaban; no bar· o ecuén1 
co os bidóns andaron saltos , men· os as. 
tres que nos camións estaban fi· Cándo te 
xos; e o barco non podia sair, por- a~emos e 
que nos constaba que estaba sen 
gasoil , sen víveres, sen xefe de 
máquinas (requerido a terra pala 
muller). Negándonos a entrar non 
fixemos máis que defender a inte
gridade física dos nasos represen· ; 
,tados perante o evidente perigo. 1 o ~overnc 
Para a Maxistratura luguesa e 01 claro é 
para o Tribunal Supremo están remos coa 
correctamehte despedidos. Do ~u panor 
Tribunal Constitucional non cabe ara Alúm 
agardar diferentes atitude. Se ca· prevé pare 
dra sexa o intre de que desvee, sin icais n 
de que desveen, alguns aspeitos Para analis 
da cara oculta do conflito, sen calismo en 
cautela palas consecuéncias est confli 
dunhas declaracións explosivas. atrás. Lerr 
Ténsenos dito que non fumos sufí· que 400 "T 
cientemenj:e comedidos nas no· esta palab 
sas declaracións públicas:' talvez función dir 
porqt-re en todo intre dixer.nos zos que e 
quen e~an os verdadeiros culpá· P?r integra 
beis do acaecido. Ternos moitos fhto ven de 
dados comprometedores, pero di ~ mo, canta 
fíceis de probar. Por iso ainda he1 Estan feito 
manter certa prudéncia. Persoal- í!1olde. <?m 
mente sei quen mandou traer os trnta sena 1 
bidóns para San Cibrán, e por sa- ev~cuamo~ 
ber quen é, ainda me doe máis. Motos del 
Direino cando só esa persoa pod.a So~p.eron 
ser a perxudicada porque se sa1- anod1co dé 
ba. _ · non avisar. 

A Moñita ao director da fábrica, resa. Por 
sempre· o deixamos á marxe das condecoro 
nosas acusacións, pero sen em· economic-a 
bargo é un dos principais respon· cear ~ · co 

· sábeis de · todo. Se Monteiro, o ue drn qL 
hom'e do machete (asi se lle ~~a- a man 
maba a Monteiro cando el d1nx1a ª elabon 
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1at¡ poderemos dicer todo o que sabemos e 
tci~ : s serán pedra de escándalo' . 

~ : al, Roque 
no espedido Comité de Empresa de Alúmina-Alumínio 

ie 

ªº )ar 

a 
3.1 
a 

eadmitir aos 111 operários 
a factoría que incumpriran . 
s servícios mínimos ditados 

· ola direcciór:i cando o 
esaloxo da fábrica 
romovido pala 
presentación dos 
a alladores perante a 
rmanéncia nas instalacións 
San Cibrán dos bidóns 

xicos que portaba o buque 
e són", embarrancando moi 
· n e de ali, en Fisterra. Hai 
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os o San Cibrán e constantemente 
que am azaba con cortar a enerxia e 

;o o a pmdución diante de calquer po
mez, sibirdade de conflito), é o director 
uan- an o o 12 de Decembro se lle 
ruis- o unica telefonicamente ao Co
nos- it · a preséncia dos bidóns en , 
e os an Cibrán, eu non vou nen pela 
:cor- fáb ·ca. Pero confiamos en Moñi
tiga- ,ta, un home teoricamente dialo
::era- ¡gante, que nos émbarcou de mala 
dife- a eira. Se os seus princípios 
polo o ais como persoa tivesen pesa
~ncia do áis ca o diñeiro percebido ao 
ano- cabo do ano, outra teria sido a 
ue o istória; teriase que ter prantado e 
o fa- a ter o compromiso adquirido 
dada e principio co Comité e, xa que 
a de g , cos traballadores: os bidóns 
mos· o terian entrado na fábrica. 
ialer· on é que me arrepinta en ab
s bi· ol to das decisións e da actua-
fon· ió do Comité, que eu e alguns 

. que utros promovimos, pero, sincera
s os e te, se coñezo previamente as 
' bar· on ecuéncias cargo os bidóns ás 
men· cos as. 
sn fi· Cándo todo isto remate de vez, 
por· abemos dicer todo o que sabe

:¡ sen o , e algunhas informacións 
e de o stituirán pedra de escándalo. 
pala o agora, por non frear posíbeis 
non aí as .negociadas, ainda que coi-

inte- o que pasamos a ser os vintetrés 
:;sen-1 ri ~iros represaliados laborais 
igo. 1 o governo español. O que si teño 
sa e moi claro é que, ao cabo, non fica
~stán ~mas coa culpa. 
. Do Qu panorama sindical se albisca 
cabe , ara Alúmina a curto prazo? Que 
e ca· revé para as próximas eleicións 
svee1 sin icais no complexo? 
1eitos Para analisar a situación do sindi-
' ~en cali mo en San Cibrán non serve 
~c1as est. conflito só, hai que ir máis 
1vas. atras. Lembrar, antes de nada, 
; sufi- que 400 "Traballadores" (e ponme 
5 no· esta. palabra entre aspas) son de 
talvez fun ion directiva. Pésie aos refór
er.nos zos que o Comité viña facendo 
;ulpá· P?r integrales no co·lectivo, o con-
1oitos fhto ven demostrar que non poaia
:ro di· mo contar eon eles para nada. 
ja hei Est ' n fei.tos doutra pasta, neutro . 
rsoal· ~olt:Je. ~on outra atitude sua~ dis-
1er os tinta sena hoxe a situación. Cando 
Jr sa· eva_cuamos eles ficaron dentro. 
máis. Mo1tos deles mintiron 'no xuício. 
pod.a So~p.eron con tempo que o plan 

e sa1· anod1c~ das cubas fora erguido e 

1 

no av1sar.on ao Comité de Em-
1brica, presa. Por todo iso, a empresa 
e das COndec~rounos, compensounos 
1 ern· econom1oamente e invitounos a 
spon· cear ~ · canta ~o erário público, 
iro, o l'.llle din que nós minguamos. Fo-
~ cha· a man executora da trama ne-
dirixia elaborada para parar Alúmina-

máis dun ano que caiu ese 
Comité, a primeira 
representación legal dun _ 
colectivo de traballadores en 
conflito liquidada, con sinxela 
alevosía, pela administración 
"socialista". Un ano, longo, 
no que o Comité realizou 
varias xestións a distintos 
níveis e desenvolveu unha 
tímida série de mobilizacións, , 
palas que deu tirado 
particularmente Antón Casal 

. 'SEi QUEN MANDOU 
TRAER OS BIDONS 
PARA SAN CIBRAN. 
DIREINO CANDO SO 
SEXA ESA PERSOA A 
PERXUDICADA POLA 
REVELACION' 
Alumínio de San Cibrán. 

A senténcia non refrexa, ade
mais, que a empresa apresentou 
testemuñas falsas que dixeron re
coñecer a membros do Comité 
que supostamente lles impediran 
a entrada á fábrica e que foran an- . 
tes ensaiadas con fotografias. Se 
o recoflecera, teria que ser de sig
no contrário. Por iso digo que as 
sucesivas senténcias albíscanse 
viciadas palas anteriores. Dos tres 
maxistrados do Supremo, dous 
votan a senténcia de Lugo e o ou
tro emite un voto ·particulár que 
contempla, por exemplo, algo que 
desde o Comité dixemos sempre: 

Diaz, da INTG. Un tipo tan 
·normal que ~e peiteou 
demasiado para a fotografía 
e aoque ainda lle restan 
ánimos para ir xogar ao · 
futbiño ao pouco de .sair dun 
outro pleno do·Comit$ e 
esnafrar unha perna. Por iso 
recebe a ANT no seu piso de 
Viveiro para talar do pasado, 
do presepte e do futuro do 
conflito, mesmo alén do 
remate do conflito. 

que a empresa, coñecendo a res
posta das séries de electrotise da
nadas (información da que carecía 
o Comité), decidiu fundir todo e 
botarnos a nós a culpa. Os outros 
dous eran sabedores da verdade 
refrexada polo voto particular, 
pero non a votaron porque nol) 
quixeron ou non· lles deixaron. Até 
a OIT, que debera contar con ou
tras referéncias, limitouse a ditar 
resolución en base a unha sentén
cia recorrida; na contra nosa; cla
ro. 
E agora, aparte do ~onstitucio
nal, que? 

Iniciativas políticas nas tres tren
tes parlamentárias: en Fonseca, 
en Madrid e en Estrasburgo. No 
Parlamento . galego as trazas son 
boas: se as forzas-que se repre-

. sentaron na comisjón investigado
ra, todas excepto o PSOE e CG, 
son c;;oerentes c;;os postulados do 
informe, ternos maioria para unha 
iniciativa institucional no noso fa
vor; pero a ver que fai o PNG, 
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'A Central Sindical Única 
·· e Galega é imprescindíbel' 

Este correspondente ordeou 
·como ·soubo as longas e ricas in
tervencións do "Roque" na con..,. 
versa. Fican en arquivo moitas 
reflexións. Sen máis orde nen 
concerto que o imposto pola imi
néncia xórnalíst!ca, trascrebe-

. mos neste recadro a xénese dal
gunhas: 

La Voz eje Galicía e El País 
acusaron á comisión investiga
dora de non ser imparcial. Carlos 
Luís Rodríguez, d? Voz, el si .que 
n,an é imparcial. E o testaferros
dun grupo de presión {FENOSA, 
detrás da Voz) que factura a Alu
m í nio máis de 10.000 mi11óns de 
pesetas ao ano. Escrebe de ou
vidas, vai de inteirado, para sa
ber o que ocorriu en San Cibrán 
hai que vivilo". 

"Foron caindo as autoridades 
de cando esta,lou o conflito: mi
nistros do Interior, lndústria e 
Transporte, governador civil da 
Coruña, Director Xeral da Marina 
Mercante. Tamén caiu o Comité. 
Pero bai unha diferénciá: eles es
taban e están moi ben remunera-

'No PARLAMENTO 
GALEGO AS COUSAS 
ESTAN AO NOSO 
FAVOR ... A VER COMO 
SE PRONUNCIA O 
PNG' 

nese governo a tres. Toda a oposi
ción pedirá no Congreso de Ma
drid un xuiz especial que estude 
as co'nsecuéncias do embarranca
mento do "Casón", e máis unha 
amnistia laboral para nós ... Confio 
en que outravolta sexan confirma
das as teses sostidas por A NOSA 
TERRA desde o comenzo: Alúmi
na beneficiouse coa parada da 
produción, que subiu o précio do 
alumínio. No Parlamento Europeu, 
todos os grupos, agás o socialista, 
solicitarán a criación dunha comi
sión investigadora internacional . 
que ao cabo nos faga saber de 
donde viña o "Casen•) e a donde 
ia: sospéitase que. co que levaba 
fabrícanse armas químicas e que 
pudera dirixirse a unha fábrica lí
bia. As compañias ~seguradoras 
da empresa andan a investigar ta
rnén iso, e por certo; séguense ne
gando a pagar. 
Mobi li1zacións? 
Non hai posibilidade de mobiliza
cións, fóra das xerais ás que nos 

, sumamos. Neste tempo tampouco 
se fixeron moitas · e as habidas 
houbo que facelas de xeito folcló
rico, conscentes de antemán das 
poucas posibil~ idades de lles tirar 
froi:tos concretos. só para que o 
conflito non morrera publicitaria
mente. E menos mal: ás veces 
houbo que loitar máis dentro do 
próprio Comité para sacar adiante 
algunha acciór:t que traballo .nos 
levou, ao cabo, a sua organiza
ción. A ecuanimidade do Comité 
cara o exterior era totalmente in-

'HA1 400 
TRABALLADORES CON 
FUNCION DIRECTIVA E 
O CONFUTO 
DEMOSTROU QUE 
NON PODIAMOS 
CONTAR CON ELES 
PARA NADA. MOITOS 
DELES MENTIRON NO 
XUICIO' 

·dos por ocupar aqueles cárregos 
ou semellantes, cobraron por ac
tuar cómo actuaron; nós non co
bramos pela representación dos 
trab·alladores através do Comité, 
e por riba perdimos o pasto de 
traballo". 

"Con Galiza desmantelada, o 
futuro ·laboral depende ~fa forza 
das mobilizacións que os traba
lladores sexan capaces de de-
senrolar". - . 

"A posibilidade de solución 
política dos problemas deste 
país virá dada pola un_ión de cla
se e nrn:1 . pela simple alianza de 
forzas cun G detrás". 

"A Central Sindical única Gale
ga é impres~indíbel.. O problema 
é que a INTG e a CXTG respon
den., quéirase que non, a 'proxec
tos políticos diferentes, polo .que 
a fusión ou reunificación sobre 
bases sólidas, e non para rachar 
ao pouco, semella realmente difí
cil entanto non haxa. certa unifi
cación de critérios políticos e 
nos esquezamos de vez de per
soas e persoalismos". O 

certa. A certa unidade coa que 
sempre nos apresentamos non se 
mantiña por vontade colectiva, se
nón por necesidade. Dos vintetrés 
membros, só uns poucos, moi 
poucos , permanecimos empeña
dos en tirar para adiante dun xeito 
ou doutro, con xestións e, cando 
o logramos, con mobilizacións. A 
outros, alguén lles contou unha 
película de promesas a cámbio dq 
siléncio e de ficar quedos. Como 
só era unha película, hoxe na rua 
estamos os mesmos. 

.Por suposto, hai honrosas ex
cepcións: por exemplo, a_do pre
sidente do Comité /de Empresa, 
Ánxel Pérez, hoxe despedido. ós 
1 .200 empregados restantes son 

. tra:balladores Pnoi especiais, con 
- moi baixa conciéncia de clase, · 

como se demostrou no conflito. 

Cando nas situacións de tensión 
dos pri'meiros di as nos berraban a · 
consigna "Co Comité, nen un 
paso atras", nen un ha só voz s~ 
ergueu discordante á hora de levar 
a termo as decisións da asamblea; 
só houbo unha intervención dis
crepante, a dun indivíduo de fun:.. 
ci6n directiva, o 15 de Decembro · 
· ás 20 horas, co proceso produtivo 
parado. Agora vemos que aquel 
apoio era ficticio._ Ou .sexa, o que 
houbo, hai e haberá sindicalmente 
en San Cibrán é de·cór negro pola 
determinada dase de traballado
res aí ocupados. Cun problema 
engadido: moitos dos líderes sin
dlcais netos que puderan xurdir 
acabarán abandoando o labor, 
queímados. Xa ten acorrido. Pero 

_ hai que seguer. 

Que máis queda? Carroñeros 
agardando a comer o cadavre sin
dical e levar de novo á fábrica an
tigas práticas sindicais caracteri
zadas polo constante pacto coa 
empresa de costas aos traballado
res. Áí ven o convénio único para 
todas as empresas do grupo, que 
pode ser bon para San Cibrán ou · 
malísimo para San Cibrán, segun
do quen o negócie. 

Un pronóstico para as pró"ximas 
sindicars? Non me atrevo 3 aven
turalo. Supoño que a atitude das 
distintas centrais durante o confli
to terá sido clarificadora para os 
empr~gados , pero xa dixen arites 
que estes son moi especiais ... A 
INTG seguérá nª sua coñecida 
liña, por máis que non .lle resulte 
moi eleitoralista. 
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UNIÓN SOVIÉTICA 
------~~~~~----~~~~~ 

·· Boris leltsin foi nomeado en 
Decembro de 1985 prirrieiro 
secretário do Comité 
Urbano do PCUS en Moscu. 
-Impulsor da perestroika, 
caracterizouse sempre polo 
seu orixinal estilo de 
trabalio. O pleno do Comité 
Central do PCUS celebrado 
~n Febreiro de 1988 
aceptou a renúncia de Boris 
leltsin ao Buró Político. 
Pouco despois foi ·norñeado 
primeiro vicepresidente do 
Comité Estatal para a 
Qonstrucción, con .rango de 
ministro. leltsin foi 
entrevistado polo xornalista 
leton Alexandr Olbik 

De vostede cóntanse case len
das. Din, por exemplo., que can
do era primeiro secretário en 
Moscu, amosaba o seu rexeita
mento aberto a todo elitismo·." la 
ao traballo en transporte públi
co, frecuentaba colectividades 
laborais, cousas que en épocas 
recentes non se estilaban entre 
os altos .dirixentes. Que· motivos 
o guiaban a atentar contra a 
imaxe que se tiña dun funcioná
rio da nomenklatura? 

Ter unha conduta democrática 
nón é un invento 1'neu. A revolu
ción socialista de 1917 endexa
mais teria trunfado se os bolche
viques non tiveran ido ás masas, 
se fuxiran delas e non tiveran 
comprendido os seus problemas 
cotidians. Pero creame que non 
pretendía ter unha actitude desa
fiante, que a miña conduta non 
era artificial, senon que era a ma
neira normal, habitual de me 
comportar. Como prtmeiro se
cretário do PCUS en Sverdlovsk 
visitaba practicamente todas as 
empresas e mantiña estreito 
contacto cos obreiros. · 

O que un obreiro pode dicer 
ao carón da sua máquina ferra- · 
menta, difícilmente · o dirá nunha 
recepción oficial. t\los lugares 
públicos (er:i · especial onde hai 
grandes masas directivas), está 
acostumado: a gardar silénció ou 
aplaudir e non porque sexa pasi-
_ vo e inconscente, senón porque 
durante decénios inculcár.onlle: o 
importante é que nos apoies, 
que o resto xa o taremos nós 

.mesmos. 

Na XIX Conferéncia, un compa
ñeiro calificouno de -persona 

'Se non se mellara ó nível de- ·vida 
a perestroika. pode afogarse' 

Boris leltsin 

'SoMos 
FANTASTICAMENTE 
RICOS,_,PERO NON SE · 
SATISFAN MOITAS 
DAS NECESIDADES' 

dura, mesmo cruel. Pero se é 
verdade, non anula este rasgo 
do seu carácter todas as boas 
intencións que vostede ten_? 

~ando eu era primeiro secretário 
do Partido en Moscu, traballaba 
desde as 8 da mañá até as 12 
da noite: E tamén esixia o máxi
mo esforzo dos demais. Moitos 
rion o resistían. Alguns comeza
,ron a protestar-e a culparme de 
crueldade. Podo recoñecer que 
até certo ponto son duro no que 
as esi~éncias se retire, pero en 

· ner:igun caso cruel... . 
As veces acorsellábanme que 

fora máis .tranquilo, máis mode-

DEBATE DO ESTADO DA NACIÓN · 

rado. Lenin era un home moi 
emocional e apaixoado, sen que 
iso lle impedise resolver proble
mas grandiosos. 

.Adornar a fachada 
En tempos pasados preocupá
bamonos máis de ador.nar a fa
chada que de habilitar os locais 
internos da nosa casa comun ... 

Foi por iso. que o atractivo do so
cialismo opacouse tanto nos últi
mos deqénios, causa que debe
mos ter moi en conta. 

'~COSTUMAMOS A 
XENTE A AFOGAR A 
SUA OPiNIÓN 
UNAN,IMEMENTE QUE 
NON A UNANIMIDADE' 

Acumuláronse moitos proble:
mas no país. E alguns deles son 
tan agudos, que a menor demora 
na sua solución voltárase sim
plesmente perigosa... Somos 
fantasticamente ricos, pero non 
se satisfán moitas necesidades 
da povoación. Pare~e que es
quecemos a nosa abriga de lle 
oferecer ao povo un nível de vida 
tal que poida competir con ou
tros paises. Se o logramos, a au
toridade do socialismo estará 
asegurada e recuper:arase o · 
prestíxio do Partido. 

Meios de difusión 
Na XIX Cónferéncia moitos ora
dores criticaron aos xornalistas, 
afirmando que por culpa deles 
comexara · un ha confrontación 

. perigosa entre os de enriba e os 
.de embaixo... -

·creo que os nosos meios de di
fusión son os que reestruturaron 
a sua labor da maneira máis ope
rativa. -Cando a fins de 1986 me 
encontrei co corpo xornalístico, 
aconselleilles que non trataran 
d~ equílibr'ar os materiais positi
vos e os negativos. Porque ape
nas se comence a contar cantos 
artigos críticos e cantos positi
vos se publicaron, poderemos 
dar por morta a glásnost. Se os 
xornais, a rádio e a tv non resis
ten. todo recuará deseguida. Ou
tra cousa é que actualmente a 
prensa · se afeizoa demasiado 
polo pasaao e non sempre se 
decata dos agudos problemas 
dQ dia de hoxe. Pero, en xeral," 
apoio o gran desexo que teñen 

os xornalistas de decirlle a ver
dade á xente. - · 

Na Conferéncia vostede expre- . 
'sóu dúbidas en canto á raciona- ' 
lidade de conxeniar as funcións 
de primeiros secretários de co
mités do Partido e de presiden
tes dos soviets, Cambiou a sua 
opinión ao respeito? 

Como militante do .Partido, debo 
obedecer a decisión que se to
mou: Pero ~orno simples eleitor 
podo dicer o seguinte: o princi
pal é que tal combinación se ma
terialice nunha persoa intelixente 
e instruida. Compre que coñeza 
á perfección toda a actividade do 
soviet. Pero se non a coñece? Se 
avanza pola superficie sen afon
dar? Lamentabelmente, tamén 
entre os primeiros secretários hai 
quen non ven nen queren ver 
nada máis alá do seu naris. Sen 
falar xa dun enfoque criativo dos 
asuntos! 

Ainda que podemos supoñer 
que os sovits reformados e de
mocráticos reflexarán coma nun 
espello o nível de tal dirixente. 

A xulgar polas cartas dos leito
res, a xente anceia que a peres
troica se vincule á xustícia so
cial. Non é un secreto, por 
exemplo, que debido ao famoso 
abastecimento especial, o valor 
adquisitivo do rublo de algun di
rixente ou burócrata que frea a 
perestroica é moito maior que o 
dun obreiro ou enxeñeiro ... 

Os princípios da xustícia social 
non se r:niden só co rublo, unha 
dacha ou unha prestixiosa viaxe 
ao estranxeiro. Claro que tamen 
isto importa, pero quera referir-

. me a outra cousa. Acostumamos 
á xente a afogar a sua· opinión 
unanimemente que non á unani
midade. Acaso é socialmente 
xusto? Esmagamos o espiritual 
na persoa, afogámola co peso 
de autoridades falsas, ardes e 
disposicións inapelabeis, un sen
número de resolucións, etc. 

No tocante ao abastecimento 
especial de certos grupos da 
nosa povoación , neste campo 
sobra traballo. Ternos capas que 
poseen soldas nor;i balanceados 
entre si . Un traballa máis e perci
be menos. Outro vive subvencio
nado polo Estado, sen facer o 
menor esforzo. Se na nosa so
ciedade escasea algo, compre 
que o sintan todos_ O 

A coincidéncia no plano social propícia.o acordo político .do PSOE co PP 

Acab.ouse O· modelo . de con.certaci.ón . social-
O debate sobre o "estado 
da nación" xirou arredor das 
peticións dos sindicatos, 
atacados duramente por 
Felipe Gorizález, que 
buscou un consenso 
político,. acadado co Partido 
Popular, _ao tempo que 
interitaba contentár a certos 
sectores da povoacion, 
apróbando as mesmas 

· ofertas apresentadas no 
debate parlamentário do 21 
de Decembro: aumento da 
cobertur~ do desemprego, 
equiparación das pensións 
ao salário.mínimo e estudb 
do caso concreto dos 
funcionários~ 

O debate protagonizado no Par
l¡:imento español oficializou a 
ruptura de- .P.SGE ·c~a - política 

que o levou ao Governo no 1982, 
asentada no apoio sindical, so
bretodo da ÜGT, blanco principal 
e case único, dos ataques de Fe
lipe González ne.sta sesión, na 
que a aéusou de facer imposíbel 
un acorde económico~sociaL 

Coa concertación soéial xa 
desbotada totarmente, o PSOE 
voltou os ollos e encontrou a un 
Partido Popular que se desmar
.cou totalmente das peticións ca-

. nalizadas polos sindicatos,_inten
tando imprimir unha direció·n po
lítica própria que coincide, nos 
temas sociais, co PSOE e coa 
CEOE -que se ne-gou a valorar 
o debate ''.pois non se falou das 
empresas"-, acordando pór en 
marcha a Lei de Folga e o Con-

. sello Económico .e Social. Péti- · 
ciór:is dos populares que intenta
rán recortar o papel dos sindica
tos aumentando, _poJa contra, o 

- da patmnal. . -_· - - --·- - .J 

Sintonia PSOE-PP 

Os acordos do PSOE co PP non 
supuxeron que o Executivo 
avanáoase a liña de arrogáncia e 
autoritarismo que caracteriza a 
sua x-estión desde hai anos. Esta 
postura seria, segundo diversos 
portavoces, nomeada.mente Ni-

. colás Sartórius (IU),' a que impe
diu o acordo sindicafos-:-Governo 
despois do · 14.:.0, pois o PSOE, 
desde que está no poder fixo 
todo o posíbel por hon dar unha 
imaxe de ceder en-tema algun. . 

Felipe González, pola sua ban
da, afirmou que a "concertación 
social . fíxose imposíbel desde 
que a dirección da UGT decidiu 
que ese modelo xa se tiña esgp
tado". 

O xefe do Executivo repetiu 
numerosas veces que as nego
ciacións sociais fracasaran por 
cDJpa~ dps .. ~indj~ato~ ·. 

se queaou aí, senón que os acu
. sou, repetidamente, de pór en 
perigo a "paz social". 

Nicolás Sartórius contestarialle 
. que se O· Governo cumplise as 

demandas sociais pouco importa 
que os sindicatos firmen ou non, 
pois as protestas acalarianse; 
que .non era un problema de fir
mas senón de necesidades e, de 
non ser os sindicatos, outros as 
canalizarían. 

Pór parches 

sións e revisión da soldada dos 
funcionários. . 

Estas promesas non foron óbi
ce para que tanto Izquierda Uni
da como o Centro Democrático 
e Social pedisen a dimisión de 
Felipe González e a convocatória 
de novas. eleicións antes de 
Xuño .• 

O resto do; debate, · donde a 
brillantez oratória non foi unha 
das características, mantívqse 
nun ton tecnicista a voltas, máis 
unha vez, coas cifras macroeco-

Para acalar no posíbel as protes- r:1ómicas, querendo · levar o Go-
tas sociais, ~o tempo que inten- verno a evidén.cia, irreal, de que 

' taba dar unha imaxe dialogante, a sua é a única política posíbel. 
Felipe Gdnzález, anunciou a sua Os demáis temas estiveron 
vontade de levar adiante o mes- como cónvic::tados no gran deba-

, mo esquema que mantivo o 21 te con un Senén Bernárdez CG) 
de Decembro diante do Pleno que, esta vez, mostrou o ton ga-
donde se -debatían as canse- leguista denunciando as desi-
cuencias da folga do 14-0: equi- gualdades existentes no estado, 
paración das. pensións ao salário donde se prima a certas áreas en 
mínimo, aumento da cobertura detrimento doutras ·e avogando 
dcLd.e.~~rr:m.!@Q, fil1:l'.2!2ª~d<!~_QgfJ-;: ~-- ~q_r y_n acheg.am~!:!~2 -"'! ~o~u_gal. __ ; 
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~AL.IZA E MUNDO· 

LJNHA REIVINDICACION LATINOAMERICANA . ---- . 

a G. LUCA DE TENA .' Hai govern<?S e~ropeus que .a?<udan ·por. un· lado e 
Os cincocentos anos pasados 
de~de a conquista non son dis
táncia para esquecer senón 
para traer ainda máis o tema 
dos direitos . humanos dos indí
xenas americanos. 

Evidentemente. porque a con
quista non consisti.u nen moito 
menos en chegar a unha terra, 
sen máis. Através da conquista 
hai toda unha amalgama de efei
tos que garante11 a dominac.ión 
pero en todo ese espectro o ele
mento dinamizador é o cultural, 
comezando polo tema da língua. 
Pero todo isto é posíbel grácias 
á colaboración da lgrexa católi
ca. Como ben sabemos: no sé
culo XVI e XVII o estado teocráti
co só se entende considerando 
aos frades parte da administra
ción pública. A forma de consoli
dar a conquista a médio dunha 
dominación foi a própria cultura: 
as escalas, a língua, a relixión e 
todo o que permite rachar coa 
comunicación interna. 

A espada e a cruz 

Sen a espada e a cruz non hai 
conquista. 

É certo que non é simples sim
boloxia senón realidade profun
da. En México, as tres cartas 
partes de terra cultivábel eran de 
propriedade da lgrexa. Pero todo 
isto estaba enmarcado nun pro
xecto de império que non arran
caba únicamente da referéncia 
da unidade nacional , porque xa 
sabes que esa cruzada fíxose 
despois dun extenso periodo de 
loita contra do poder islámico 
que impón o valor cultural do feí
to cristián. Aquilo habiase utilizar 
como unha forma de domina
ción. 

A violéncia física da conquista 
produce un _problema de identi
dade que chega até hoxe. 

venden - ar~as polo· outro' 

Carlos · Gómes· e Pepe Mejia 
Un guatemalteco e un peruano 

· contra a celebración do V Centenário 
Hai unha solidariedade de 
idq e volta que consiste en 
axudar persoalmente desde 
países europeus á tarefas 
do desenvolvimento ainda 
que eses mesmos governos 
que asinan contratos de 

Carlos Gómes, á esquerda, e Pepe Mejia 

No Peru estamos a reivindicar a 
auto-organización dos campesi
ños e das masas, implicados nun 
proceso máis amplo de libera
ción. Queremos ser nós mes
mos, e seguir o naso próprio 
proceso que hai cincocentos 

axuda vendan armas, 
formen ax entes para a 
represión ou levanten -
cárceres. Pepe Mejía; da 
Comisión de Defensa de 
Direitos Humanos de Peru 
falou para A NOSA TERRA 

anos quixeron torcer. No Peru fa- -
lamos sempre d9s dous Peru. Un 
Peru profundo e outro público· 
está o parlamento, a capital , ~ 
xudicatL;1ra. .. Eses mecanismos 
pouco queren dicer para nós. 
Reivindicamos esa auto-organi-

Axudas ao Governo de "Cerezo 
·merciais. 
Este é un dos feítos que esta~ 
mos a denunciar. Cando a rña-

dos ~moveme.ntos indíxenas 
·da América perante a 
celebración do V Centenário. · 
e da-solidariedade ·das 
estados europeus coa 
situación actual de . 

· Latinoamérica. 

zación e auto-estima. Nese as
pecto é onde en'tra a cuestión do 
neo- colonialismo que dicias an-

-tes: agora están a ver;idernos o 
eufemismo da coiaboración, da 
cooperación . e do desenvolví-

cio Cere?'.o ao poder, anún
cianse axudas ao govern.o ·e 
resulta que son 15_0 radio-pa- . 
trullas e 12? motocicletas para 
a policía. E isto unha axuda? 
lsto _sería incrementar máis a 
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mento tecnÓlóxico. ··Hai pouco 
denunciabamos un proxecto da 
CEE no. que · está implicado Es
paña para a extracción de ferro 
en zonas de Brasil xunto dunha 
res~rva de. indíxenas. lso non· se 

· pode vender como · cooperación 
porque o seu obxectivo é preci
samerite quitar as terras. A defo- · 
restaci.ón da Amazónia é sim
plesmente criar pasto para gado. 
A carne sae 9espois polos circui
tos de comercializacion das mul: 
ti-nacionais das hamberguesas -
para _Europa. Agora quérese cori- . 
donar parcialmente a débeda 
con España, pero o que nón din 
é que queren reinvestir a débe
da. Así que ternos o caso da Ar
xentina, ·onde che compran a Te-

. lefónica que é unha institución 
central para a economía e a pro- · 

· ducción de c~lquera país. En 
qosta Rica españa acaba de 
comprar a TV. 

Sáldase o sector ·púnblico para 
pagar a débeda. 

Exactamente. Estamos renun
ciando á nosa soberania nacio
nal, á soberanía sobre -os f\OSOS 
recursos. Este é un colonialismo 
con pel de año. E no tema cultu- . 
ral o 1 nstituto Cervantes, - por 
exemplo, é a potenciación do 
castelán en toda América en de- · 
trimento das línguas autóCtonas. 

Unha débeda altea 

Despois ·está o da. débeda ex
terna 

A débeda externa dos países 1á- ,_ · 
tinoamericanos é difícilmente 
nosa. Nós non a contraimos. De- · 

· sas cantidades nada chegou ao 
povo. Por isa decimos· que nen 
unha só moeda chegou a estes 
campesiños . Contarei un caso 
moi concreto: o da empresa Gu
tierrez y Valiente que asinou . 
acordos para a constrµc:ión de 
cárceres no Perú. O-Penal de Lu-

- rigancho fara constrúido por esta 
- empresa Guvasa en tempos do 

governo democrático de Suárez. 
Pois beri: oas cláusulas do con
trato figuraba importar a area de 
España, import~r sábanas e im
portar .madeira para as cadei~as 
do comedor e as mesas: Pero 
ainda por riba, ó contrato era 
abusivo. Pois este. tipo de con
trato apreséntase na prensa 
coma axuda ao desénvolvimen
to. Pero isto son' só alguns as.:. 
pectas pórque o co'i11jsário Ba
llesteros viaxa unha ou duas ve
ces ao ano a Perú para dictar 
cursos de adestramento. Hai ofi
cia.is da policía, do exército e da 
mariña recebendo instrucción na 
escola_de Áv!la: Cal é o resultado 
desta cooperación? Desapareci
dos, foxas comuns, carpos calci
nados. Pero todo isto foi apren
dido de inst~ucfores españois 
con acordes asinados por gover

·nos dxemocráticos que din que 

O problema je identidade é cer
tamente real desde o mesmo 
momento no que haí un roubo 
cultural. Non podemos talar de 
reencontro, encontro, cultura en 
plural ou comunidade. O proceso 
comeza coa intención de con
quista, segue coa de domínio 
dacordo cun plan que procura 
arrasar, aplastar esa identidade. 
Cal era o primeiro elemento? O 
relixioso, o cosmogónico. Nós ti
ñamos vários deuses, pero che
ga o home branca e dinos que 
só hai un deus: que non só é úni
co, · o único que ten poder, senón 
q~e por rib·a é branca! Despois 
dinos que hai un rei cando na or
ganización social non habia tal 
cousa, senón comunidades de 
campesiños de máis de cen per
soas nas que as decisións son 
colectivas. · lmposíbel concebir 
esa autoridade dó Papa e do Rei, 
que a nos impartábanos ben 
pouco. O cultural, o social e o 
antropolóxico era un todo: a vi
sión da arte, da música da cria
ción non era a mesma que a eu
ropea, que a do español do sé
culo XVI e XVII. 

Carlos Gómez é membro do 
Comité de Unidade Campesi
na de Guatemala (CUC) e visita 
tamén a Galiza para faJar den
tro dun ciclo de conferéncias 
orgé;lnizado pola Comisión 
Contra o V Centenário. 

. sacre de 39 persoás na embai
xada de España no ar:io 1980, 
España rompera relacións di ..: 
plomáticas con Guatemala, 
pero o que nunca fallara foron 
as relacións come¡ciais. Por 
-<we non as romperon? Porque 
Hispanoil _está no Petén, tiran
do petróleo e este crudo vén
d~se ,aos Estados Unidos que 
o refina .e o vende de volta a 
Gua~emala. ·cando entra Vini-

represi<?n e o asasiñato porque =--
neses veículos especiais- se
cuestrarán aos nasos dirixen-

desa maneira están · axudando a 
c.onstruir .a democrácia neste 
país. O tema dos direitos huma
nos ten que . tocar directamente 
as conciéncias. E que dicer da 
venda de armas?- Agora está a 
ser ·un x9go tri'angular coa em
presa MBB alemá e CASA, que 
xuntaménte vendeñ helic-ópteros. 
De aqui ao noventa hai ·contratos 
por valo.r de ·200.000 millóris. O 

o neo-colonialismo maniféstase 
en propostas - economicistas 
q~e repeten o esquema de de
pendéncia. 

En relación coa solidariedade, 
pódese observar que hai xen-· 
te nova de toda Europa acude 
a arrimar o · hombro mentres 
os seu$ governos depredan 
por médio. da explotaciór de 
rec~rsos ou de tratapos co-
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tes e ao noso povo. E cal é a 
colaboración da _$uiza? Pois 
mandar os avións Pilatos que 
están agora a bombardear as . 
comunidades en resisténcia da 
zona norte de Quiché. o 

somos coñecidós· 
na Galiza inte~ra, 
pola _nosa 
es pecializáción 
en libros 
gal egos 
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C ARTA S 

'SANTOS E VÍRXENES 
É argumento habitual, entre per
sonas que inte_ntan colexir a .pre
visíbel evolución das preferén
cias públicas, o que fai referéncia 
á fluidez da situación política ga
lega. Sale opinarse, co efeito, 
que esta carece de estabilidade 
e, por tanto, tende a derivar~ de 
aí a plausibilidade dunha perda 
de .influéncia do táridem AP
PSOE asi como -co inevitábel, 
voluntarista e frecuentemente 
cego optimismo· que parece ser 

Xl;SUS CAMPOS 

../ característico de certos secto
res- a posibilidade de que esa 
baixa do aprécio popular seña 
reverquida en benefício das dis
tintas opcións sedicent~mente 
nacionalistas. Elas, desde -ese 
ponto · de vista, parecerian estar 
.chamadas a facerse, .. máis ou 
menos rápidamente, coa repre
sentatividade da povoación. Dei
xando á marxe o lado máis ou 
menos -. fabulatório e tonificante 
(en particular para as certamente 
-sofridas militáncias respectivas) 
dunha interpretación deste tenor, 
a verdade é que haberia que 
continuar a botar xerros de água 
fria sobre expectativas que. non ' 
só son, probabelmente, desafo
radas e desacertadas senón que, 
máis fundamentalmente, tenden 
a pasar, demasiado fácilmente, 
por alto as difipultades con que, 
verosímilmente, esas opcións 
tropezarían. 

Parar a atención nelas non é 
signo de debilidade (antes o 
constitúe de fortaleza) e, precisa
mente, esixe ·a serenid~de e o 
espirito de pressing sen o que 
nada de alentó pode ser realiza- -
·do. E entre esas dificultades non 
se cantan só as ·qu_e son· exter
nas respecto da próprjá configu
ración desas forzas senón ta- . 
mén, moi decisivamente, as que 
teñen que ver coa conformación 
do discurso político que elas p9-
súen. e, en particular, coas condi
cións que esos discursos han · 
cumplir se queren convertirse en 
expresión das demandas da so
ciedade galega. Se sé dá por 
sentado -como é o meu caso e 
por razóns que teño argumenta
do no pasado- que é desexábel 
un pronto acceso do único na
cionalismo fiábel hoxe por hoxe 

en tanto que nacionalismo . -o 
de esque·rdas--:-- ao poder, e que, 
podanto, isa sglicita (por razóns 
que · tamp9uco veñen ao casq 
pero entre as que se cantan tan
to a medida de consentimento 
ao nacionalismo das . xentes do 
país canto·o reducido nível com
petencial e, máis alá, e ·como r_e
sultante, o programa de moder
nización factíbel na presente co
nxuntura) unha direitización xera
lizade -dese ámbito;. entón debe 
concluirse, claramente, que a au
toconCiéncia actual deses gru-
pos -e, polo tanto, · da sua p9r 
certo que relativamente limitada 
base social- constitue un obs.:. 
tácu1o para esa finalidade. 

Naturalmente, este plantea
mento ten perigos óbvios e, en
tre eles, que ~e reafirmen asi, im
plicitamente, ·as pautas e qrité
.rios ·extren:iadamente pragmáti
cos aos que obedece a actual re
presentación polítiGa das clases 
medias españo1as e que se tiren 
pola borda os valores que han 
acompañar, nec_esariamente, 
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todo proxecto de transformación 
social. Ou sexa: que se repita iso 
de arroxar ao cativo xunto coa 
água'i'suxa~ Pero non xulgo que 
non aeba expresarsé, con toda a 
rudeza mais con toda a sinceri
dade, o dilema enriba apontado: 
.ou renovar as posicións, ánalise 
e retórica ou ·ficar condeado . á 
inoperáncia (cando menos relati
vamente á velocidade dos pro
cesos de todo tipo actualmente 
en curso en Galiza). Polo demais 
pode insistirse, recurrentemente, 
no feito constatábel, -e, desde 
esta perspectiva, saudábel- de 
que, de feito, esa apoiatura so
cial . que fornece as estructuras 

· desas forzas ten cbmportamen
tos e formas de vida moito me
nos comprometida do que ama
rian recoñecer os que nelas se. 
insertan e que, polo tanto, poden 
ser aggiornadas (como recentes 
exemplos evidéncian) con maior 
rápidez do que poderia crerse se 

, -un se limitase a evaluar as pala
bras con· indiferéncia para os 
seus contextos ~e _inter.preta?ión 

·········· 
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(pois, como é fácil demostrar, ás 
veces ser moi de ·esquerdas con
-siste en non ser nada en· absolu
to). 

· Hai que· recoñecer, sexa comó 
for, que toda esta forma de abor
daxe da situación posúe un ár 
inevitabelmente · "funcionalista" 
que se corresponde en _moi es
casa medida con eses grandes 
modelos de renovación do· social 
que salen oferecer as ideoloxjas. · 
Mais a verdade é que no nacio
nalismo galega (tamén. na área, 

· aínda que, evidentemente, con 
máis moderación, do que hoxe é 
o PSG-EG: non só me retiro ás 
que están á sua esquerda) tense 
abusado -tanto, e tan impruden
temente, das ánalises cheas de 
. simpleza pero .abundantes en . 
exuberantes referéncias aos ob-
xectivos finais ; tanto dos este
reotipos e- das grandes ideas en
tusiasmantes (utilizadas con tan
ta frecuéncia para embaucar aos 
inxénuos); tanto das albas de 
glória e das exaltacións marmó
reas,. que unha cura de circuns
pección e timidez non lle viría 
mal a ninguén. Nun retábulo tan 
cheo de profisionais da esaxera
ción hiperbólica e de promesas 
de exaltantes éxitos futuros sem
pre convén introducir unha mi
guiña de profana sensatez e de 
sentido das proporcións -ta
mén das históricas. Aínda que só 

· sexa porque, como poderia di
cerse moi ecumenicamente: De 
santos e vírxenes líbrenos o Se
ñor. O 

ANTÓN BAAMONDE 

O POMBAL DO FARAMELLO 
Os Pombais, forman parte da ar
quitectura popular galega o mes
mo que outras moitas constru
cións: casas, caneiros, cruceiros, 
cemitérios, canastos, pontes e 
paredes en xeral. Pareden a ver
sión en pequeno das vellas to
rres galaicas. 

Pombais famosos, e incluso 
monumentais, hai vários, asi a 
Enciclopedia Galega nomea 
<;orno importantes o de Oca na 
Estrada, o do Pazo de Trasalba 
de D. Ramón Otero Pedraio en 
Ourensé, .o de Camota etc ... Ta
mén menciona o pornbal de Gui
llar, en Outeiro . de Rei (Lugo) . 
como un dos máis fermosos da 
no~a terra, que se ergue tachen-

doso, (parafraseando ao poeta 
Manuel María desa terra), á beira 
da estrada Madrid-Coruña. Pois 
ben, este pombal tivo a sorte de 
non cair r:ias poutas demoledoras 
das máquinas na reforma da es- · 
tracia, gracias 'á súa defensa por 
parte dos paisanos e tamén dun
ha dona da Coruña que, ao me
nos publicámente, mostrara o 
seu agradecimento na prensa 
aos organismos competentes 
por conservalo. Posibelmente 
non teña esta sorte ·o pombal de 
Vilar do Médio (enriba do lugar 

' do famoso pazo do Faramello), 
na terrados Vilares de Tea (Co
ruña) , ali onde se xuntan case to
dos os vilares posibeis: Vilar de 
Francos, Vilar de Arriba, Vilar de 
Abaixo e Vilar do Médio. Neste 
lugar e con motivo das obras do 
"desvio do Faramello" da estrada 
Coruña-Vigo o MOPU quer de
rrubalo por mor dun camiño de 
~ervício que substitua ao desa
parecido polas mesmas. 

Este p-ombal é de planta circu
lar duns cinco metros de diáme
tro, e de cantaría encasillada a 
dicir polos danos, ainda que non 
o aparenta ero estar caleado e 
convertido incluso na sua parte 
superior en depósito de águ~ 
non sei se nun procéso de de
gradaciónn do "palomar" , que 
teria a ver incluso co costum.e 
dos anos cuarenta de subvencio
nar o caleado das casas, cosen
tio da uniformidade peninsular e 
romper coa sua estética: popu
lar, rústica, auténtica e diferen
ciadora. 

Cando estes pequenos monu
mentos se destruen indícase, 
cando menos, que a sensibilida
de e a tenrura xa o están, porque 
os pombais son un símbolo e fo
ron feitos para a morada e repro
dución das pombas voadoras 
que anúncian a vida e a liberda
de. 

Este pombal non debe des
truirse, acondicionalo seria o 
ideal, é un dos poucos que o pa
seante poderia contemplar, xun
to con outra ponta de pedra (so
bre a via nas suas imediacións), 
desde esta estrada no seu per
corrido de A Coruña a Vigo pa
sando por Compostela. O 

A. C. NORTEAR 
(Teo-A Coruf\a) 
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CULTURAL 

Joam Trillo~ Director da Xoven Orquestra 

'A Orquestra Nacional da Galiza · paréc~me uriha utopía' 
Nado na parróquia de Aro, 
Concello de Negreira, 
comezou os seus estudos -
musicais no Seminário de 
Santiago, trasladándose 
posteriormente á Itália, 
onde adquiriu unha longa 
experiéncia na aprendizaxe 
musical , que durou 11 
anos, primeJro estudando 
música sacra no 
Conservatóiio do Vaticano, 
despois Composición no 
Santa Cecília de Roma; 
posue ademais 
coñecimentos de canto 
gregoriano, musicoloxia e 
órgao litúrxico. Con este 
"curriculum" de previléxio 
na música galega, Joam 
Trillo , prefire suportar o que 
el chama "morriña italiana", 
renunciar a ofertas 
mteresantes que recebeu 
de fóra do noso país , illarse 
dos centros de debate 
musical enriquecedor, e 
aportar a sua experiéncia 
na docéncia m~ical , ben 
nas aulas do Conservatório 
Superior de Vigo, ben 
dirixindo a "Xoven 
Orquestra da Galiza", da 
que foi ademais o seu 
mentor. 

• XOÁN M. ESTÉVEZ 

Trillo. refuga , contado o que 
rnoitos agaradariamos del: velo 
á frente dunha hipotética "Or
questra Nacional da Galiza", 
"como músico activo estou lo
nxe desta idea; non creo nas 
"orquestras nacionais", porque 
veñen séndoo dunha localidade 
en concreto: a "Orquestra Na
cional de España" ven senda a 
orquestra de Madrid; traela des
de ali á Galiza , por exemplo, re
sulta tan custoso como calquer 
orquestra europea. O de "O.N." 
paréceme, porén, un camelo : 
pagámola todos os contribuín
tes , pero nen moito menos to
dos os cidadáns do Estado dis
frutamos dela . 

Paréceme moito roáis positivo 
que na Galiza todas as cidades 

'~ BRILLANTE 
REALIDADE DA 
XOVEN OROUESTRA 
EVIDENCIA A 
DEF1CIENTE 
SITUACION MUSICAL 
DO PAIS' 
que disfroitan dunha dinámica 
cultural própia, dispoñan cada 
unha da sua Orquestra, apoi?da 
pola Administración central ; 
trataríase dunha colaboración 
das Corporacións Locais con ou
tras Institucións Públicas. O da 
"O.N.G." paréceme unha uto
pía, xa que, á marxe desta pos
tura ideolóxica, seria unha Or
questra con músicos de fóra , 
dada a escasez de profisionais 
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disponíbeis no noso país Habe-
- ría que criar primeiro unha can

teira de músicos autenticarnen
te profisionais, non dilett,antes; 
e un profesorado cualificado 
para. sq.tisfacer esa necesidade. 
Despois xa vfua a Orquestra, ou 
Orquestras, qve a própria diná
mica xere . 
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Cl8:fo que es-te problema de 
centralismo ao que .aludía, ta
mén son conscien~e que se dá 
en certa medida COé;l. "X. O."; 
inda que por definj.ción unha 
iniciativa deste. tipo non ten 
unha sede fixa, acaba localizán
dose, no naso caso en Santiago 
por ratóns óbvias . Ir:ida asi , o 
noso reto é dar saída aos profi
sionais galegas cara a sua for
mación como profesores , e en 
tal 1:1entido non é tan grave a sua· 
localización xeográfica". 

Unha .política 
de convénios 
"Por 0utra banda, capa vez que 
elaboramos un novo programa. 
tentamos facer unha xira ao.lon-· 
go do país, que-ten 'que s~r for
zosamente curta por vários mo
tivos: nós non .queremos regalar 
os concertos,. xa· que se os ofere
cemos regalados, non son apre
ciados ·(claro que falo nun con-_
texto de economía de mercado); 
tamén pretendemos que os or
ganizadores se comprometan 
con aquilo que programan, non 
con algo que lles chega subven
cioh.ado e aproveitan a oportuni
dade; avog9mo$ por unha rela
ción máis directa, dun iriterese 
real polo que se contrata e dun
ha ·opción por unha cultura me
nos consumi~ta Naturalmente. 
a nasa postura neste sentido é 
fiexíbel : se nos chaman dunha 
Asociación Cultural con poucos 
meios , .sabemos qdaptarnos ao 
seu orzamento. · 

Tamén tentarnos concertar 
convénios corno o firmado co 
Teatro Principal de · Santiagb, 
onde a "X.O ." ten un compromi
so dun concerto mensual; isto 
cria 1.mha seguridade e unha ga-

. rantia de programación a longo 
praio. Gostáríanos qúe esta ex
peréricia se re_petise ao longÓ de 
toda a xeografia galega" _ · 

O" tempo dirá o que dá si ésta 
"X.O. u; polo de agora parece 
un proxecto consumado,· que 

: está por riba de cQnxunturas 
políticas. 
"A idea foi asumida polo ante
rior Govemo da Xunta, dándolle 
o actual a -estabilidade que dis
froita hoxe en di¡;L AB bases que 
eu propuxen no seu ·dia foron 
aceitadas, e por elas rexémonos , 
inda señdo susceptibeis de se
ren modificadas, ben pala admi- . 
nistración, ou ben pór min mes
mo ; todo depende da dinámica 
que o tempo xere" . 

A brillante realidade que é · a 
"X.O." evidéncia paradoxica
mente a deficiente situación 
musical do aoso país. O pulo 
que supón para as mais novas 
promesas contrasta coa preca
riedade dos recursos . 

Os humoristas galegas teñen outravolta revista 
Para a semana próxima reapareqe Can sen Dono 
Partindo dunha jmportante tra
dición de revistas especificas, 
entre as que destaca O Tío Mar
cos da Portela . o humor gráfico 
ten o seu momento cimeiro no 
primeiro tércio do século XX. 
Nomes tan importantes como 
Cebreiro; Labarta, Torres, Pa
din, Prada ou o mesmo Carlos 
Maside desenvolven unha in- · 
tensa. actividade en publica
ción's como Resol, El Pueblo Ga
llego, Yunque, Nós, A Nasa Te
rra ou Vida Gallega , xunto a 
Castelao . O nacionalismo inci
piente , as ideias de modernida
de ou o costumismo - segundo 
cada caso- foran a forza · motriz 
capaz ,de xerar unha obra am
pla. A Guerra do 36-39 frustrou 
as espectativas de termos unha 
xeneración en plenitude criati- -
va. proxectad~ no tempÓ. Des
coñecidos hoxe os autores de 
humor gráfico do período ante
rior á sublevaGión franquista, 
desaparecidas case todas as ca~ 

beceiras nas que publicaron, 
sen actividade realmente meri
tória nas décadas da ditadura 
até os últimos anos , a realidade 
presente non pode ser r'náis que 
iniciática . 

Aos Quesada, do Faro · de 
Vigo , e Xaquin Marin, A NOSA . 
TEMA , seguiron Siro, X osé 
Lois. X~sús Campos e .Pepe Ca
rreiro ·con obra que hoxe é xa 
importante. Nesta ·recuperación 

. do humor gráfico -literário en 
menor medida- tivo unha. par- · 
te destacada a revista Can sen 
Dono· , que reaparece na próxi
ma semana. 

No ano 1983 saía o primeiro 
número do que era a recupera
ción de publicac'ións humorísti
cas. Can sen Dono viña da man 
de Pepe Carreiro, Gogue e An
tónio Mascato. Colaboradores 
fondamentalmente gráficos 
como Mam,1el Gulin, Kukas, Phi
_lipot,· Fragoso, Alberté. Fem~iro , 
Gonzalo . 'Vilas, Fran Jaraba ou 

Ca)rosilvar 90~ outra xent~ mais 
coñecida oomo Quesada, Ca
rreiro, Campos, Marin ou Siro e 
Xosé . Lois. Desde o comenzo 
mantivo a publicación a tendén
cia a mostrar que un humor fei
to aqui poderia ser' "competiti-

, vo" nunha: prensa ateigada ·de 
viñetas de axéncia. Nunha épo-

Picho Suárez, novo director de,Can 
sen Dono 

ca na que os xornais editados 
na Galiza non incluían entre os 
seus colaborad.ores a humoris
tas galegas, nun tempo no que 
os Ohumis-chumez . "editoriali
zaban" desde a multicopista 
descoñecedora da nosa realida"' 
de. A época inicial do "Can" du
rou até 16 números, a colección 
é ha>.e procurada como rara avis 
, os s~us responsábeis deixaron 

- de editala cansos de tanto esfor- · 
'.40. -

Tres anos despois a equipa 
directiva anterior aceita únha 
proposta de dotar á revista dun
ha estrutura comercial qu~ nor- . 
rnalice a pl:l.blicación, constitue
se unha socied9de anónima e 
piocúrase unha rede · de colabo
radores compensando na . parte 
literária as caréncias da etapa 
anterior. Mantense a, cabeceira
e sobretódo o critério da liberda
de absoluta, da independéncia, 

' que nori é neste caso unha sim: 
ples declaración de conduta. 

Tradición musical 
própria 
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"Desde un princípio vimos tra
ballando con p~ofeSO(eS cheeos; 
isa danos pé a que , por un prin
cipio de hospitalidade, nos na
sos programas . incluarnos con 
moita frecuéncia compositores 
daquel país, de distintas épo
cas . 
· Na Galiza ternos unha produ
ción musical moi longa no tem
po (cinco catedrais producindo 
música constantemente) , 'que· 
D-ª sua . meirande parte veñen 
senda composicións para canto. 

Compor obras instrurnentais 
por encargo é un feíto ·recente 
no noso País, e só podemos es
coller entre tres ou catro auto
res . 

De todas formas , un dos eixos 
fundarnentajs que centra a nosa 
actividade é a divulgación· da 
tradición musical galega; aqui 
ternos o problema que veño de 
referir: grande parte dese lega
do é musical vocal, e resúltanos 
dificil dispor de coros e solistas 
necesários para .a ocasión . En 
canto a autores contemporá-

·neos , pensamos facer encargos, 
e .niso estamos negociando coas 
autoridades políticas . Tarnén é 
posibel que estrenemos algurma 
obra de Roxélio Graba _ En cal
quer caso. a nasa teima· de in
cluir algunha composición de 
autor galeg,o· nos programas é 
constante. e na medida do posí
bel, levámola. a cabo". 
Tan pronto como se come
zou a __ fal~r dela, a "X.O." 
trasluciu unha lameritábel 
situación taboral, q\le afec
tou á nómina de vários dos 
seus componentes. , 
"Foi unha situación circunstan- · 
cial , debido a un retraso na 
aprobación do orzamento; unha 
'complicación burocrática máis. 
Iso é debido a que todos os 
componentes da "X.O.", incluí-

. do o director, non somos fundo
. nários da xu'nta, dependendo 

do Orzamento do Parlamento, 
·que o ano pasado foron aproba-. 
dos con tres m~ses de retraso. 
Este ano · a situación normali
·zouse, e a pontualidade na 'per
cepción dos salários apenas .sofie demora" . o 

Muda o director por expreso de
sexo de Pepe Carreiro, pasando 
a responsabilidade a Picha Suá
rez, que villa exercendo a coor-· 

· denación dos Encontros de Hu
moristas e _do Festival de Poesía 
no Condado. Coa colaboración 
confirmada de asinaturas de pri
meira arde entre os que estarán 
Cláudio López Garrido, Margari
ta Ledo. 'Alberto Avendaño, Ma-. 
nuel Rivas, Antón Reixa e Mén
dez Ferrin e debuxantes da cali-

. dade de Xesús Campos. Silvaí, 
Carreiro .- Xosé Lois, Rocama
dour , Quesada, Hartas .. . 

Cun elevado índicE? de ventas , 
unha natural capacídade para 
servir como plataforma unitária 

~ do humorismo e a política .-non 
· crmdicionaqa." sustentada no 

cntério da calidad e , a revista ~ 
Can sen Dono poderá proseguir 
o camiño lúcido que iiiiciara hai 
xa algu:r;:i.s anos. D 

A.M. 
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'DEBE SER· A NOSA CULTURA UNNE·RSAL, URBANA, 
. APOLÍTICA, ERUDI'r A E NORMAL? 

- Conceitos tan frecuentes como 
- os éxpresados no título , parecen 

condear ao que escrebe a repe
-tirse en polémicas xa dadas ou 
a ·déterminar , ao fin, . princípios 
que son óbvios. E, sen embargo, 
a. nosa cultura amasa; á primei-

. ra axexada, os erras inevit.ábeis 
e numerosos, os tropezóns e as 
pausas, próprios da sua situa
ción de interiorización e liberda
de 'vixiada, disposta a andar cos 
seus pés, pero dubidosa de con
seguiio, confusa entre. o que é a 
sua auténtica imaxe e o reflexo 
deformado e mimético que até 
agora se ofereceu dela . · 

Dilemas , falsos oú reais, sina
lan em:rucilladas que non por 
cotidianas fumos capaces de 
traspasar definitivamente . O es-

. tuda erudito desenvólvese sen a 
análise . interpretativa qué lle· dé 
senso. O universalismo apresén
tase como mercadoria que en
frentar a un nacionalismo de por 
si asediado. A TVG organizou 
mesmo un debate no que se 
confrontaban literatura urbana e 
rural. Un tema como o compro-

' !Diso. sus'cita dúbidas, provoca 
resent·mentos e se moitas veces 
se considera superado é porque 
se dá como supos~ a oaréncia 
do- mesmo, ou a sua existéncia 
en sentido inconfesábel. 

Actuemos como se 
estivésemos nun país 
n·ormal . 

Como -criadores actuemos como 
se estivésemos nun país normal, 
exponse cal máxima operativa, 
frente a tantos autores que ao 
parecer fan ou fixeron novela 
"concienciadora" ou "socioloxia 
sobre si mesmos" (como teñen 
criticado Suso de Toro e Xosé 
Ramón Pena respectivamente). 
Tal princípjo serviríanos, abofé, 
se talásemos unicamente da ca
lidade, requisito óbvio de toda · 
pbra de arte. E ainda no noso 
caso compriria deterse -ante o. 
valor. de_exp9riéncia$ imaduras, 
pero que apontan un proxecto , 

tanto no plano individual (escri
tores xóvene$), éomo inseridas 

. nun dos · vários rexurdimentos 
da nos.a cultura; asi, traballos 
que en r:noitos casos non pode
riamos cruificar de verdadeiras 
obras de arte, ~i foron úteis 
como base necesária . -rriesmo 
por _reacción- d~ -obras poste
riores : 

. No plano da orientación, ac
tuar como se estivésemos nun 
país ·normal pode dar lugar a 
e_quívocos . .Certamente a cultu
ra, a arte, -deben ser libres,. no 
tocante a temáticas, estilos etc 
(a estas alturas parece inecesá
rio espaventar os demos do rea
lismo socialista) . Ninguen pode 
crer inapropiiado situar, por 
exemplo , · unha novela galega 
nun ambiente exterior á dahza 
(non sabemos por iso contra que 

-M.V. 

· muiños de vento apontaba Ma
nuel Rivas hai alguns _dias nun
ha reseña dedicada á última no
vela de Vítor Freixanes) , ainda 
que só fose porque h~li narra
cións situadas fara que lle po
den dicer moito aos galegas e _ 
outras situadas dentro que po- -
den non dicerlle nada e, nomea
damente, porque a cultura fala 
dá persoa, conceito prévio e · 
máis esencial que a nacionali
·dade na que se insira . "La vanguárdia es el mercado". Mostrá de Arco 85 

En to_do caso o sospeitoso se
ria a necesidade mesma de tal 
afirmación. En primeiro lugar 
por representar un acto de vo
luntarismo, ante unha realidáde 
que non é normal, se por tal se 
-entende a de países soberanos, 
normalizados linguística, cultu
ralmente, etc. Poderia suceder, 
por outra parte, que os que fu
xen de certas censuras estive
sén a impar unha nova: a de 
non tratar os confütos que su
postamente nos afastan deses 
países normalizados . 

Un cos no.sos mellares narra
dores, ~ nese senso un dos máis 
"normais" , Blanco Amor , non 

_ deixou de siualar "as especiais 
condicións en que terá que de
senrolarse a- prosa narrativa -ga-

. lega respeito á fala real , ainda 
por un tempo indetermiuábel" . o 
que fai preciso un compromiso 
~oas "letras pátrias nun senso 
exemplarizador e taníén polémi-

. co, abrigas inerentes á realiclade 
e realización da nosa,..eséncia e 
da nosa existéncia corno povo". 
Compromiso "bastante rnáis 
ob.rigante que a nasa adesión 
como escritores galegas a calis
quer escala mostrenca ou abs
tractarnente universalista". 

Obra urbana versus rural 

Obra urbana versus rural é outra 
das artificiais polémicas que 
nos retrotrai ao debate sobre .a 
obra normalizada. O complexo 

Unha nova serie de Lingua Galega para EXB 
Libros na vangarda da renova.ción pedagóxica e da 

galeguización do-noso sistema educativo. 

Dende a gramática normativa e 
descriti'va do galego ata a historia 
da ·nasa literatura dende as súas 

orixes. Exercicios prácticos. 
Lecturas axeitadas a cada tema. 

Guía. para o comentari·o dos -
-textos 1 iterarios. 

~" ~----.---~~--c.;.__ 

'PüDERIA SUCEDER 
QUE OS QUE FUXEN 

- DE CERTAS 
CENSURAS 

ESTJVESEN-A Th/IPOR 
UNHANOVA' 

de ruralismo nasce da interiori
zación de modelos dos que so
mos dependentes. 'Gafiza é en 
gran parte rural e faino en maior 

. medida, léxico pois que a nasa 
arte rec,rie ambientes próprios e 
distintos. Tampouco unha cul
tura urbana pode ser edificada 
por decreto. O enxebrismo ou o 

----~----EDICIÓNS XERAIS DE GALl·CIA ~~~--~~~~~~~~~~---' 

bon aldeano foron, por outra 
parte, irpaxes tan falsas como 
externas, nas que tivo a sua.boa 
contribuc_ión a mirada paternal 
a províncias desde o centro ilus
trado. A caricaturizaC:ión, o xan.
bolismo, veñen na' equipaxe do 
colonizador formando parte do 
proceso de · inf eriorizaciórr. 

/ 

Universalismo e 
diferéncia · 

Sempre cercana a esta, encón
trase tamén a vocación ·univer
salista, . entendidc. como aposta 
a unha conceicion nacional. Pó
dese lembrar aqui a un dos na
sos mellares fotógrafos, Xoán Pi
ñón, engaiolado palas suas ima
xes de edilicios de Nova Jorque , 
sen dúbida os máis percorridos 
palas cámaras do mundo. É de 
supor que un neoiorquino ante 
esas imaxes non padecerá, pro
babelmente; máis que un inevi
tábel tédio. Maior interese sen
tiría, de certo, ante unha ignora
da batea , descoberta polo ob
xectivo dun fotógrafo desprexui
ciado. 

A tradición aristotélica sinala 
que a eséncia é, precisamente, 
a diferéncia específica . Eco ten 
indicado que ser aberto a múlti
ples traducións implica a ausén
cia dunha necesidade interna. 
Ser máis igual a outros, non 
converte en máis universal, se
nón en inecesário. O universa
lismo resulta ser logo un -cume 
rnáis que unha orientación, ao 
que se acede através da calida
de e non do desígnio persoal. 
Teirnando en fuxir das estreite
ces do nacionalismo, adóitase a 
cair no provincianismo vulgari
zador e mimético e , afiñ de can
tas, no supérfluo. 

Conceicións estas que eran 
ben nídias en Risco cando afu-

·maba que "o que os extranxei
ros han estimar máis en nós ha 
ser o carácter nacional , o gale
guismo, o enxebrismo da nosa 
arte e da nosa literatura, pois 
iso é o que ha ter novidade para 
eles, e o que eles, se nós fague
mos causas boas , chegarán a 
imitar". 

Eruditismo e abertura 

Unha última confrontación cabe 
sinalar. neste ca,so no terreo da 
análise: o eruditismo frente á in
terpretación. Tendéncia, a pri
meira, caracterizada. nunha boa 
porcentaxe de casos, pola sua 
inutilidade social e, case sem
pre, pala sua función de conser
vación dunha casta. O detallis
mo erudito, ausente de signifi
cación, require unha enorme 
disposición de rneios, a utilizar 
logo nas autorreprodutivas e re
servadas ceremóriias iniciáti
cas . Interpretar significa, en 
cámbio contextualizar, sen ne
gar a orientación rigorosa que 
debe posuir todo traballo cria
dor. 

En que consiste, xa que logo, 
a orientación criadora que pre
cisa a nasa cultµra? Albert 
Wendt, escritor da Samoa Oci
dental, analisou o carniño a se
guir, de acordo coa sua própria 
realidade: · "Non hai un estado 
de pureza cultural que non ~m: 
trañe unha decadéncia; é ·o uso 
o que determina a auteri.ticida
de( .... ). A nosa búsqueda non 
debe ser a pral dun renascimen
_to das nos as culturas pasadas. 
senón da criación dunha nova 
cultura ·que estexa ceibe do co
lonialismo e feña sólidas raíces 
no noso pasado". O 
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Diglósia e texto 
N unha sociedade como a nosa, 
neocolonial e envolta nun con
flicto político, social e lingüísfr 
co tan abrumador, as diserta
cións sobre o tema da diglosia 
non sempre van acompañadas 
dun tratamento orixinal que 
axude a encontrar novas vías e 
dilúa canto de id?alización' e vo
ÍuotariSmo existe, ben sexa de
fendendo posturas de coheren
cia ideolóxica, ben asumindo o 
papel da víctima agónica, 'co 
que esta sempre teQ de necesa
ria virtude e imposíbel defeito. 

Se ben o tema é central en to
dos os nasos ensaístas, en canto 
o drama da identidade se nu
clea arredor da pervivencia da 
lingua, analisando desde todas 
as perspectivas que permiten as 
disciplinas humanísticas, pou
cas páxinas ten dado a análise 
da diglosia desde a perspectiva 
da recepción do texto literario 
Ben é certo que só duns anos a 
esta parte a crítica literaria se 
ten decantado pala banda- do 
lector como elemento impres
cindíbel na comunicación litera
ria . A chegada das teorías de 
Reman lngarden e os seus discí
pulos Hans Robert Jauss e Wol
fang lsser as nasas terras é ain
da recente e por isa a recepción 
do "texto" e do "texto literario" 
escritos en galega non poidera 
aínda dar lugar a toda a medita
ción que ocupa as páxinas des
te Diglosia e Texto de Antón 
Figueroa . • 

Convén dicir que para ache
garse ás páxinas <leste ensaio, 
escaso de palabras pero tremen
damente cheo de contido, o lec
tor clebe partir do coñecemento 
dos entresixos da comunicación 
literaria· en galega . Se así far , as 
ideas que Antón Figueroa apun
ta neste volume , han resultarlle 
tremendamente interesantes e 
as posteriores conclusións a que 
esas ideas podan dar lugar un 
motivo o suficientemente claro 
como para. replantearse as fun
cións da nosa literatura e a nasa 
relación coa lmgua en tanto tex
to escrito 

Para o autor dos feitos claves 
da recepción da nasa literatura 
é o que el , seguindo unha idea 
de Kristeva, denomina "arqui
vismo". A literatura galega non 
se le tanto como se arquiva . O 
libro é, por tanto, en grande me
dida, un obxecto máxico que 

·posúe a identidade nacional, 
símbolo, pois, da orixe, e a rela
ción que o lector mantén con el 
en tanto obxecto é, cert'amente, 
fetichista . Resulta evidente que 

Antón ·Figueroa 

.este feito acontece só na Galiza 
e en paísE;Js de lingua ameazada. 
A relación que un lector de Ma
drid mantén cos poemas de 
Garcilaso non é a mesma qus 
un -lector galego mantén con Re
salía. 

Esta actitude arquivista le:va 
á confusión entre "texto" e wtex
to literario'', feíto que mesma
mente pode. atinxir. ao autor e 
que leva á conservación de 
obras que non serían conserva
das en circunstancias normais. 
Mesmamente, moitos textos ca
recen de nivel estético e son 
confundidos, tanto polo autor 
corno polos lectores, con reco
lleitas etnográficas, folclóricas e 
míticas. 

Non é extraño, pois, que de
terminados "críticos" valoren 
negativamente -unha obra "por- · 
que non é galega" . As manifes
tacións de Manuel María, por 
exemplo. con respecto aos no
vas creadores. teñen insistido 
reiteradamente neste punto e, 
memo, certos críticos "radicais" 
manteñen unha concepción da
tradición literaria na que ausen
cia das referencias populares se 
fai notar como carencia. 

DIGLOSIA 
E TEXTO 

X EFlA1S 

GuieirQ 
. CULTURAL 

A ine~tabilidade da · norma ·e 
o descoñecemento (ou mal co
ñecemento) da ling~a implicaii. 
a inexistencia do estilo en tanto 
que o esLilo é, tamén, recep
ción . Os escriLores en linguas 
normalizéldm; pódense per.mitir 
rexisLros éHCélizunLes ou desvia
cións irónicéls (pénsese, por 
exe·m plo. na esc ri tu xornalística 
dun Umbrnl) Q!Je os escritores 
géllegos, se os empregaren, dific 
cilmenLe Leré'.ln él certeza de se
ren· entendidos . 

A partir do que Hans Robert 
Jauss denomina "horizonte de 
espera". isto é, "a experiencia 
previa que o público ten do xé
nero. a forma e a temática das 
obras anterio~es das que presu
pón o coñecemf?nto, e a oposi
ción entre linguaxe poética e 
lingup.xe práctica, entre mundo 
imaxinario e realidade cotiá" 
Figuer-0a deseñá _o boriz~nte d~ 
espera desta época, tendo en 
canta que este, nunha situación 
de linguas en conflicto, sempre 
está en cons/des/trucción. 

O perigo da filoloxización da 
lectura e da escrita, a situaéión 
do escritor en lingua non nor
malizada perante o "lector implí
cito non representado", isto é, a 
creación· paulatina dunha litera
tura para especialistas nesá lite
ratura, as dificl:l.ltades 12ar;::t dar
lle ·verosimilitude á obra litera
ria, o desprazamento do sentido 
lúdico do texto cara o que Pi-

- card denomina "delirio paranoi
de identificatorio" , son algúns 
dos temas que a aguda percep
Gión de Antón Figueroa pon so
bre o tapete, para rematar con
cluíndo que "os problemas para 
o funcionamento do texto non 
veñen dados polo f eito de que 
unha lingua sexa ou non rural 
ou urbana, calificativos que por 
outra parte son teoricamente. in
sostenibles, senón .e sobre todo 
pala mentalidade .coa que unha 
determinada lingua é asumida 
ea función da situación socio
cultural na que se usa, e tamén 
polo feíto máis xeral de que o 
signo lingüístico se constitúe na 
práctica do falante a través da 
súa propia expeñencia" .. 

En conclusión, a diglosia está 
sempre a actuar sobre o texto li
terario ainda que est_e sexa 
unha proposta de esquecela e o 
escritor, como protagonista e -
como victima, flutúa arredor do 
seu centro, ben escriba novelas 
ambientadas na Constantinopla 
medieval , ben poemas sobre a 
forma das cidades en Australia, 
ben relatos sobre a festa do co
cido de Lalín. 

Un libro para os escritores, os 
lectores e os críticos. ' " O 

Diglosia e Texto de Antón Figueroa. 
Xerais Universitaria. Vigo, 1988. 

MANUELFORCADELA 

Gorilas na néboa 

Continuando a explotación do 
filón afriéano aberto por "Memó
rias da África" e seguindo á tó
nica última dos filmes con ani
mais, este filme, abocado aos 
Osear, aparece disposto como 
un producto de fácil consúmo 
onde todo é dado cunha prévia 
.mastigación que' o faga accesí
bel a -toda a farnília e non esixa 
esforzo algun na sua compren-
sión. -

Así a causa, lo§o se deduc:i:fá 
que a fita deixa un case nulo 
marxe á emoción, sendo o de
senrolo e desenlace da história 
facilmente predieíbeis. Este 
"bfopic" da investigadora que 
pasou viñte aos estudando aos 
seus amados gorilas , renuncian
do por eles ?te 'ao amor (ao hu
mano) tamén npn oferecia pers
pectivas moito máis prometedo
ras. Unha medida dose de exo
tismo e outra pinga tje ecoloxis
mo, cun leve espí:rito patemalis
ta tardo- ºcoloni8..l, serve de ·en
voltura á actuación de Sigour
ney Weaver. convincente actriz 
especializada en afrontar situa-

. cións complicadas. Á Weaver, 
afeita a aturar aos teros "aliens", 
deambula _pala selva africana 
como tal cousa, en todo caso 
presta unha agradecíbel presén
cia que soporta. bastante ben o 
peso da fita. Os gorilas fan ta
mén un sóbrio traballo, o mes"' 
mo que as xentes nativas; -co 
que, entre a axeitada labor -de 
produción e unha narración fun
cional pero, cando menos, clara 
e non pretenciósa, ternos final
mente un · filme apañado. Ao 
que lle falla, por exemplo, apro
fundar na relación da muller cos 
gorilas, pois é de supoñer que 
en vinte anos desenrola'se algun 
sentimento admirativo máis 
complexo que o expresado pola 
repetjda frase "que preciosida
de ! ! ". Pero que dentro da sua 

alta coñvencionalidade, chega a 
prender dabondo para deixarse 
ver, ainda' que se alguén a califi
ca de anoaina tampouco o irnos 
contradicer. O 

Colors 
Dennis Hopper, que iniéiara · a 
~ua andanza cinematográfica 
cun discreto papel de gamberro 
mozo en "Rebelde sen causa" , 
dirixe-agora un fil.rrie coas ban
das xuveriís e as suas liortas 
cómo fondo. Mais as pandas 
deste ano, ainda que rexidas 
polos vellos códigos, substitui
ron o ·alcool pola droga dura e o 
"rock" polo "break" ante o ollar 
impotente dos veteranos, aqui 

. incluido un maduro "poli" , espé
cie de papá de todos eles. Estes · 
grupos de "pandilleros" (en en
xebre apelativo naqueis dobra
xes híbridos sudamericanos) 
aparecen div~didos en duas co
res distintivas pala °banda dos 
negros, que xunto coa dos chi
canos a.cabarán nunha apoteose 
violenta, á que se chega con 
máis ou menos coeréncia se
gundo o decorrer da históría. 
, Ao relevo xeracional das ban

das dálle contraponto, e serve 
de médilla argumental, a rela- · 
ción entre _ un Robert Duvall -

, poli-de- volta-Cl.e-tod~ e o seu 
nervoso e inquedo ·cole'ga novo, 
un relambido Sean Penn. Por 
distintas razóns · os dous dan 
boa .réplica dos papéis enco
mendados : ·o.D,uvall, sobrado de 
táboas ante a cámara, e o Penn 
prestando a sua face de pataca 
nova a· unha personaxe que o 
demanda. 

Entre al'gun que outro tópico 
(a aprendiza.Xe vital do poli 
mozo a costa do vello , entre 

- senténcias lapidárias -e bastante 
a esquecer), a ·película discorre 
discretamente en mans dun . 
Hooper demasiado ocupado de 
asegurar o resultado -comercial, 
conseguindo algo de ·nervo, por 
momentos, pero senda destell0s 
que logo se funden no ton con
vencional que finalmente predo
mina. D 

GONZALO VILAS 

ANÁLISE SOGIOLÓXICA DA OBRA DE ROSALIA ·DE CASTRO 
A presente obra ven encher · ~n ostentoso 
valeiro na inYe$tigación da nasa histó1ia 

literália. A máxima figura da nosa lit~ra~ra-
e impulsora fundamental · do Rexurdimento 
é obxecto, por fin, dun· trato de atenCión e 

rigurosidade que, insistente~ente a nosa 
História ·reclama. Un estudo pacente e_ 

riguroso no que se iecqlle, examina e 
'. .reinterpreta a. figura da nosa escritora. ' 

FRANCISCO RODRÍGUEZ 

NA SUA LIBRARiA 

., 
• •• 4 1,.. 
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ANUNCIOS DE BALDE EXPOSICIONS PUBLICACIONS . . _ 

Colecciono calendários de 
peto e gostaria intercambiar 
con outros afeizoados/as. As 
persefas ipteresadas poden di
rixirse a Iria Sánchez Molleda, 
C/Borrás 1-11 1°-4"- Barcelona 
08016. 

Novo curso ·de idioma ruso 
na Asociación España-URSS 
en Vigo. Clases martes e ven
res. información e inscrip
ciáons no Teléfono (986) 22 44 
57. 

Muller 40 anos. Solteira, coru
ñesa. Residente en Madrid. 
Auxiliar de"Enfermeria. aman: 
te das belas artes, ecoloxia, 
deportes, etc... Gostaria de 
coñecer homes solteiros das 
mesmas afeizóns. Con posibi
lidade de encontros en Madrid 
ou a Galiza. Absterse xente 
"cerrada" ou "carca" e casa
d~s . Apartaqo 8268. Madrid. 

Licenciada en História da 
Arte, 37 anos, divorciada, se
goviana. residente en Madrid. 
Ecoloxista, activa, sensibel, 
amante da natureza, atractiva, 
intelixente. cursando estudos 
de imaxe. Góstalle moito es
creber cartas. Gostarialle que 
lle escreberan homes de 33 a 
40 anos, con parec1dos gastos. 
Posibilidade de encontros en 
Madrid . Absterse docentes. 
xente cerrada , casados e xen
te msensíbel. Apartado 8268 
de Madrld . 

Véndese Citroen GS. Matrí
cula Logroño ''D". Moi barato. 
Teléfono 986-207391 

ACTOS 

• José Afonso e 
Adriano Correa de 
Oliveira 

O núcleo de Porto da Assoc1a- -
c;:ao José Afonso está a prepa 
rar unha homenaxe a inaugu
rar o 23 de Febreiro próximo 
na Cooperativa Árbore estan
do previstas as seguintes in 
tervencións: 

24 de Febreiro á_s 21 .30 "Coim
bra-Canc;:ao coirnbr-3 : um pon
to de partida comum ao Zeca 
e Adriano" 
3 de Marzo ás 21 .30 h . Auchtó
rio dos Plebeüs Avitenses em 
Avintes. Gaia . "Balada-con
testac;:ao ero marcha urna 
postura de denúnc1a do régi
me opress1vo nas vozes do 
Zeca e do Adnono". 
10 de Marzo. 21.30 horas. Au
ditório de Biomédicas, no Por
to: "Zeca/Adnano : que heran
Qa como assurrur, aos mais di
versos níveis. esse legado?" 
15 de Marzo 21 .30 horas Au
ditório da Cooperativa Árbore. 
no Porto. "Canc;:ao de interven
ción-Música Popular: contrí
buic;:ao do Zeca e do Adriano" . 
Homenaxe/Festa de encerra
mento o 16 de Marzo ás 21 .30 
no Aud.itório Nacional Carlos 
ALberto. no Porto. para o que 
están contactados músicos da 

Grupo poético oferece ·os 
seus serví.zas (tanto en con
xunto como individualmente) 
e presta-se a publicar unha 
Antóloxia . Chamámo- nos 
Ronseltz e non cobramos de-
masiado. · 

Contactos : non hai ' nada 
máis apaixoante que a bús
queda. 

Véndest! conxelador ºza
nussi. Vertical de 225 litros 
de capacidade. Teléfono (986) 
47 14 05 

Os titiriteiros de Kaos anirnan
che as festas do teu cÓléxio. 
gardaria ou do teu bairro e de 
todos aqueis que queiran pa
salo ben. Os interesados en 
conectarnos poden chamaÍ 
aos teléfonos dé Moaña (986) 
31 14 09 e 31 20 03. 

Vendo mel da Galiza (Serra 
do Faro de Aviom - Ourense). 
producido artesanalmente 
-sem tratamento químico, em 
botes de 112 Kgr . a 65Ó pta. E 
1 Kgr. a 1.200 pta. para pedi
dos mandar cheque polo im
porte máis 150 pta. para gas
tos de envio a nome de Joám 
Lois Galega Torrado. 32513 
Godás da Cima - O Carvalinho 
- Ourense. 

Exposición de F6tografia "Hi
roshima e Nagasald" . A disposi
ción de concellos, asociacións e 
entidades . Educadores pala Paz 
(Nova Escala Galega) Apartado 
577 Vigo. 

cenas musical portuguesa, ga
lega e castellana. 

• Homenaxe a 
Antonio Machado 

Con motivo do 50 Aniversário 
da sua marte, no Centro Cul
tural da Caixavigo orgarnzase 
un ciclo de actividades baixo 
o segumte programa: 
17 de Febreuo. Xesus Alon
so Montero. "O intelectual 
Antonio Machado (vida, socie
dade, literatura) . 
20 de Febreiro Xosé Filguei
ra Valverde"Antonio Macha
do y Álvarez ("Demófilo"), es
tudioso da poe$ia popular ga
lega" . Claudio Rodríguez 
Fer, "Antonio Machado e Ga
licia" . 
21 de Febreiro . Video "Vida y 
obra de Antonio Machado", do 

• Imaxenación 
Ciclo de actividades fotográfi
cas. no Liceo de Betanzos. Ex
posición de "Fotoxomalismo" 
con obra de Delrni Álvarez 
T~no Arias , Xdsé Castro, Xu~ 
rxo Lobato, Teje¡¡o e Tino Viz. 
Noútra mostra, _ "Betanzos 
hoxe", vários fotógrafos da vila 
mostran a sua visión do entor
no irnediato da cidade. 

• La Habana en 
Compostela 

A semana de actividades con-
. céntrase no Teatro -Principal 
de Compostela. 
Está aberta unha ·exposición 
de carteis de cine cubano do 
ICAIC e o xoves 16 a Compa
ñia de Estudo Lírico de La Ha
bana apresentará a zarzuela 
"Maria _ de la O" do Maestro 
Lecuona. 

• Abelardo de 
Miguel 

Exposición na sá do Instituto 
Politécnico de Ferro!. 

• Galeria Expresión 
O próximo venres dia 17 se 
inaugura na rua do Paseo de 
Ourense unha nova sá de arte. 
Con tal motivo apresenta unha 
mostra colectiva con obras de 
Carlos González Villar , Ramón 
Conde, Miguel Mosquera. Ma
nuel Figueiras e Xavier Gui
ñas . 

• Análise 
Empresarial 

Sexto volume - especial desta 
volta- dá revista que edita 
Unipro Editorial e dirix-e Alfon
so Rivas Fraga. Desta volta 
contén o seguinte índice: 
"Considración sobre Plans e 
Fondos de Pensións", de M'' 
Rosárfo Babio e M" Luz Gó
mez; "Os incentivos rexionais 
na Galiza': , de .Francisco J . 
Loscos ; "Cales son e como se 
contabilizan os gastos dun so
porte lóxico (Software)". de M'' 
isabel Blanco e Susana Gago; 

• Holografías 
Exposición no Centró Cultural 
da Caixa de Aforras de Vigo. 

. "O sis~ema bancário- español 
dinate do reto integrador no 
Mercado Comun" . · de Manuel 
castro Cotón: "A reforma da 
Lei de Sociedades Anónimas" 
de F. Hemández e J .A Dopi~ 
co ; "Modificacións introduci
das. nos grupos catro e cinco 
do novo plan contábel". de 
Freo. J . López Corrales ; "Son 
fiábeis as estadisticas de de
semprego a nivel ii'.itemacio-

-1 -nal?' ', de Información Comer
cial Española ; "1988. un ano 

colectivo "Vilanovinclán" diri
xido por Gonzalo Allegue. 
22 de Febreiro José Mon- -
león. "El teatro de .ros herma
nos Machado" . 
Os actos comezarán todos ás 
20 horas. 

• Cine Clube 
Pontevedra 

No mes de Febreiro realizaran
se as seguintes proxeccións: 
22 de Febreiro. No Auditório 
da CAP ás 20 horas "O vam
piro de Dusseldorf'. 
22 de Febreiro. no Teatro Prin
cipal ~ 22.30 horas dentro do 
Ciclo de Cine Ruso "O meu 
amigo Ivan Lapshin". 

• Onde vai e 
feminismo? 

O Colectivo Alecrin ven de or
ganizar unhas Xornadas de 
Deabte do 13 ao 17 de Febrei
ro próximos no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo 
lntervirán as seguintes mulle
res. 
-Xoves 16. Judith Astelarra. 
"Estrategia Feminista para los 
90" . 
Venres 17. Celia Amorós. 
Orientaciones actuales de la 
Investigación Feminista en 
España". 

CONVOCATORIAS 

• Xomadas de 
Didáctica da 
língua e ·da 
literatura· 

Organiiadas pla ·APLL en co
laboración co Instituto de 
Ciéncias da Educación e as 
Direccións Xerais de Ensino 
Médio e Política Lingüística 
_da Consellaria de Educación · 
celébranse estas xomadas os 
dias 16, Í7 e 18 de Febreiro 
nos Iocais da Escala ds Maxis
tério de A Coruña. 
Seguirase o .seguinte progra
ma: 
Dia 16. Entrega de material. 
Inauguración e conferéncia de 
Ricardo Carvalho Calero. "O 

· romance em Otero Pedra
yo'.' . 
Seminário "A didáctica da 
literatura através dos tex
tos". Coordenan X.· Ramón 
Freixeiro. Francisco Salinas. 
C. Paulo M-Pereiro e Miguel 
Mato . · 
Dia 17. Semil)ário "A gra
mática na pedagoxia da 

· língua"- Coordenan X.C. Rá
bade. Anxa González. X.Cos·
ta. C. Morán. 
Seminário "O teatro nas au
las" . Coordenan Oliveira Ba
rata e Araceli Herrero. 
Seminário "Didáctica da lín-

' gua através da expresión 

de desenvolvimento da pisci-
, cultura mariña na Galiza". de 
Alfredo Fernández; "As irífrac
cións tributárias. Critérios de 
aplicación", Anxo Ferreira ; 
"Medidas fiscais do proxecto 
de leí de Presupostos do esta
do para 1989'', de ·Feiix Ferre
ña ; "Afiliación ao réxirne és
pecial dé traballadores autóno
mos de- membros das socieda
des privadas civís"·, de J . M" 
Sánchez Escalante; '·A pene
tración do capital estranxeiro 
nas empresas de Galicia" . de 
Manuel Ruiz. e F .X. Fer~án 
d,ez López ; "As socieda.ctes de 
garantia recíproca" de Jorge 
Sales e "Amorosa división ibé
rica do traballo" de G. Luca de 
Tena. 
A revista está á venda nos 

- quiosques e librarías da gilliza 
e pódese pedir -ao igual que 
os números anteriores- a R/Pi 
i . Margall, 72 , baixo. 36202 ' 
Vígo . - . 

• Artesán 
A Asociación galega de Arte
sáns (AGA) ven _de enviarnos 

oral e escrita" . Coordenan 
Ignáéio García e Mo'ntserrat 
Vila . 
Seminário "A aprendizaxe 
da língua: expriéncias nas 
aulas". Coordenan Anxo G 
Guerra ~ Vitória Ogando e Xe~ 
rardo R. Roca . 
Dia 18. Seminário "O tclller 
literario ·no ensino da lite
ratura". Coordenan Joan S. 
Enciso e Freo. Rincón. 
Debate-colóquio. "A língua 
galega na refo~a eclucati
va" .. Participan profesores do 
gabinete para o estudo da re-

. forma . Cotas: Sócios da APLL 
1.0oo ·ptas . Non sócios : 3.000 
ptas . 

• Certame de 
rtarrativa curta 

Os Colectivos pala Normaliza 
ción Lingüística da Faculdade 
de Filolo~a (Grupos de Teatro , 
Re~sta Olisbos. Comité Aber
to, Agora, equipos deportivos) 
convoca,n este certamé de 
criación, literária con obxectd · 
de propiciar qÚe autores no-
. veis e consagrados contribuan 
ao labor de consolidación do 
galego en todos os ámbitos da 
faculdade e do seu entorno. O 
concúrso rexerá-se palas se
guintes bases: 
1ª: Poderá · concorrer a este 
certame calquer obra de na- · 
nativa curta en galega i.bédi-

o número O da revista que edi
t& semestralmente en colabo
ración c0a Consellária de In
_dústria. A publicación. exqui
sitamente editada, ten a utili
dade de combinar unha per
feita posta eti cena coa utili
dade . Asi ternos artigas ·teóri
cos e divulgativos, .cunha im
portante axenda de enden:lzos 
tódo no noso· idioma, asi com~ 
unha excelente fotografía obra 
de Xoan Piñón, Manuel Abad
EAF e Roberto Quintero . 

Artigas como "O productor de 
formas dediante da tradición ~ 
das búsquedas", "A artesania 
e o deseño", "lmprensa artesa
nal" , "Que tacemos con 
Buño?". Niñodaguia, o esforzo 
da continuidade", "Esmalte, a 
·xema humana". "Madeira e 
restauración", "Orfebrería, a 
primeira modemidade" ou 
"Bonxe. a irnportáncia dunha · . 
identidade" son alguns dos ar
tig0;:; que contén ·a revista que 
se pode conseguir dirixindose 
á AGA, R/Claveles , 9-1.º A-
15008 A Coruña. 

• Citania 
Promovida polo Seminário de 

· Galega do IB Otero Pedrayo de 
01.irense ten . publicado xa 
duas edicións da revista "Citá
nia" que recolle nomeadamen
te artigas de ensaio literárfo e 
criación dos alumnos, con 
seccións de noticias humor 
Na revista convive~ sen p;~
blemas diversas normativas 
lingüísticas. O último número 
que recebemos foi editado en 
Decembro pasado. 

ta ; a extensión dos traballos 
·non superará os quince fólios . 
Os orixinais apresentarán-se 
por triplicado, mecanografa
dos a dobre espazo e por unha . 
soa cara. 
2ª: Os traballos deberán 'en -
viar-se baixo lema ou pseudó
nimo , adxuntando nun sobre 
pechado o nome, enderezo e 
teléfono doautor. Este poderá 
remeter cantos orixinais dese
xe. 
3ª: Admite-se calquer norma
tiva. 
4ª: Outorgarán-se dous · pré
mios , consistentes nun lote de 
libros, por valor de 10.000 pts. 
o prirneiro , e de 5.000 pts. o. 
segundo. · · 
5": O xurado estará composto · 
por dous criticÓs literários e 

· dous novelistas , e contará con 
un representante dos Colecti
vos pala Normalizaéión Lin
güística que ·actuará como .se
cretário con voz , pero sen voto 
(só emitirá este en caso de 
empate). Farán-se públicos os 
seus nomi:is desp.ois do fallo 
do prémio . 
6": O prazo de .aQmisión rema
tará o 31 de marzo . Os ·orixi
nais enviarán-se ao seguinte 
enderezo: 
"Certame de Narrativa Curta" 
Faculdade de Filoloxia 

· Praza de Mazarelos. 15703. 
Santiago de Compostela. . 

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mundo que pode visitar. Non 
~ todos os que son e, ademais, existen sempre várias posibilidades. 
de billetes a cada ponto. Aqui vai unha cativa mostra a xeito de orienta-

Lagos .. ............ .. ... .. .. .. .... 77.250 pts. Hong Kong ........ : ......... 135.500 pts. 
-Luanda ............. ..... ....... 112.050 pts. Jakarta ...... ................. . 133.500 pts. 

ción. Tcxios os précios de ida e volta. · · 

EUROPA 
Amsterdam* ... ............... 29.000 pts. 
Atenas· ..................... .. :.. 44.500 pts. 
Bruxelas .................. .... .. . 42 .850 pts. 
Copenhague ··-············· ' · 58.350 pts. 
Estambul ........................ 39.000 pts. 
Estocolmo ........ ........ ... ... 72.300 pts. 
Frankfurt~ .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . .. 37 .500 pts. 
Xenebra .......... ...... ......... 44.200 pts. 
Londres···· - ····· ·············:· 28.400 pts. 

~~;•••:•••••: ••••••••••••• •• •• 11 I~ 
AMÉRICA 
New York* .......... ........ .. 53.500 pts. 
Chi~go ······- ··················· 83.500 pts. 
L. Angeles/S. Francisco. 94.500 pts. 

E~:~~'.:::: : :_:::::::~:::::::::::1~:~ ~:: 

Guatemala* ................. 126.500 pts. 
Kingston ......... ........... ... 109.900 pts. 
La Habana ................... 102.900 pts. 
Managua ..... ........... , ..... 122.500 pts. 
Panamá .. ................... ... 121.900 ptS. 
San Juan/S. Domingo _. ... 95.400 pts. 
Asunción/B. Aires/Montevideo* 
... .. ._ .. .. .' .... ... ................... 109.000 pts. 
Bogotá ........ ............ , .... 125.500 pts. 
Caracas* ............ ..... ..... 111.000 pts. 
Lima* ... ................ ... ... : 124.000 pts. 
Rio de Janeiro* .. .. . . .. . . .. . 99.000 pts. 
Santiago de ,Chile* .. .... 123.000 pts. 
Sao Paulo .. .............. .... 102.000 pts. 

ÁFRICA* 

~~~!ª~_ ::::::: :::::::::: : ::::::::: ~:~ ~:: 
!3amako ......... ..... _. ......... 75.400 ptas. 
Casablanca .... ...... ....... .... 27.400 pts. 

ga~~~r~·::~::::::: ::::::::: ~::~::: ~:ó88 ~:: 
Harare ........ ...... . : ............ 90.000 pts. 

Marrakech ... : .................. 39.100 pts. Karachi ................ .. ..... 101.000 pts. 
N?irobi .......... ......... .:: ..... 85.000 pts. Kathmandú ................. 122.000 pts. 

f~~~~r_::::::::::::::::::.::::: : :::: 1~ :§88 ~~: ' ~~~ª .. :::: :::: : :; :: :: :::: : :: ~ ::: ~~:~ ~: 
ORIENTE* T9kio .. .. ... .. ... ... · ... .. ....... : 168.000 pts. 

Síngapur ....... .......... : ... ~ 107.500 pts. 
Ammi'\n/Damasco ...... ..... 96.000 pts. 
Bangkok ................... .. .. 112.000 pts. 
Colombo ...... : ............... 100.500 pts. 

AUSTRÁLIA/OCEANIJ'.* 

Auckland ··········---~- -- · · · 249.000 pts. 
Bombay/Delhi ... , .. ..... ..... 92.000 pts. Melbourne/Sydney ..... .. 163.000 pts. 

Nota: As ·tarifas con asterisco (*) son desdé Madrid, o resto con 
saídas desde· A· Coruña, Santiago _ou Vigo 
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A 
RROFISIONALl0ADE 
E PRÁCTICA COMPOSITIVA NA GALIZA 
(INTERVENCIÓNS NU·NtiA POLÉMICA INVENTADA) 

:·oÁN M. CARREIRA 
4-- N a aínda pouco coñecida paremilo

xia galega ~xiste un divertido' re
frán: O fa/ar non ten ·cancelas que 

coñece nestes tempos unha .aplicación 
extensiva. No meu eido, a Históriá da .Mú
sica na Galiza, poderia ser resposta a moi
tas . das cousas que se len ou se escoitan 
e vou s;¡deprendendo que a musicoloxia se 
escrebe par? ser lidá polós musicólogos 
e que pouco se gaña correxindo ignaros -
ou chamando estúpidos áos parvos. As 
opinións divídense en duas clases: as fun
damentadas e os orneios e das segundas 
non paga a pen·a se ocupar. Outra cues
tión é a dos gostos e das valoracións sub-

1.. -

, xectivas de ·cadaquén, que non percisan 
de fundamento léxico. 

De cando en vez surxe un debate bas-
tante inconsistente sobre a valoración es
tética dos compositores históricos da Ga
liza, e chámoo inconsistente pois non ,che
gou xamais· nen aos congresos nen ás re
vistas de musicoloxia e rara vez vai máis 
alá da entrevista xornalística ao intérprete 
ou ao criador. Argul'heritar que gostar ou 
disgosta'.r de Negra Sombra é do mesmo 
rango que talar sobre de se o Ulla vai. ou. 
non coa empanada de raxo seria correcto 
se a cousa non fose máis lonxe da.expre
sión de gosto e non introducise cuestión 
de valor. Cadaquén é moi libré de gostar 
ou no'n de Gaos ou Montes, de Rossini ou 
Mozart, do queixo de San Simón ou do 
Camembert. 

O grave é o manifesto desexo de levar 
-( a água ao próprio rego cando se está a 

talar destas causas. A incomprensíbel ne
cesidade de xustificar él própria .ignorán
cia, de querer ser pioneiro ou de manifes- · 
tar "finura", leva non só á descalificación 
indiscriminada de dez séculos de história 
musiGa!: Na Galiza nunca houbo composi
tores; senén á matizac;;ión moral desa des
calificación: Os que~houbo non eran profi
sionais, xa que logo eran maos. En cal
quera dos casos xustifícase a negación da 
própria hlistória e · a subsP;quinte negación 
da própria identidade. Non ~ caso illado 
xa que ainda ternos que ler e escoitar so
bre. a au~éncia de ·escritores, arquittSctos, 
astrónomos ou economistas galegos. 

A diferéncia reside na calificación mor-al: 
a profísionalidade semella a medida da 

·;. calidade na criación mus·ical mentres non 
o parece na literária ou na plástica. Des- · 
montar a falácia do argumento é ben doa
do, Albinoni; Gesualdo ou Mendelssohn 
nori foron profisionais xa non da composi
ci6n.. senón da música, e todos podemos · 
d.icer de corrido bastantes pr,ofisronais da 
música de calidade menos que noxenta. 
Di Filgueira que os artistas se dividen en 
catro grupos: 1 º) Os que saben e teñen 
bon gosto. 2º) Os que saben pero non te-
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ñen bon gasto. 3°) Os que semellan saber 
pouco pero teñen moi bon gosto e 4°) Os 
que nen .saben nen teñen bon gosto. Eu 
sei menos e son menos refinado que -Fil
gueira e farei unha comparanza menos 
aguda -e ademais emprestada. Nisto da 
criacióri artística pasa como no amor, á 
profisionalidade ten que ver exclusiva
mente coa retribución polo traballo pero 
non é garantía nen de calidade nen de 
cantidade .. 

Doutra banda, o argumento non é só 
sofismático. Ademais parte dunha menti
ra. Montes, Chané, Veiga, eran. profisio
nais da música e a música foi a sua exclu
siva -adicación profisional. No caso de 
Chané isto" é certo tanto na Galiza como 
na emigración cubana. Andrés Gaos foi un 
concertista de violin de prestíxio ·interna
cional. Xesus Bal y Oay, catedrático de 
música na Universidade de México. All.:>er
to Garaizábal, organista· na igrexa dos xe
su ítas e docen!e. Gregório Baudot, direc-

tor da Banda .da Marina de Ferrol. E a to
talidade dos mestres de capela das cate
drais e as colexiatas da Galiza foron pro
fesionais con dedicación exclusiva ao seu . 
traballo. Martín Códax probabelmente' 
fose tamén profisional como o. é Xoan Via
ño, por pór dous exemplos extremos no 
tempo. Xa que logo, a polémica sobre a 
-profisionalidad.e non é só estúpida; os 
participes nesa polémica minten descara
damente. 

O máis preocupante da cuestión da His
·toria da Música na Galiza é o progresivo 
aíonxamento entre a preséncia desta his
tória no corpus de coñecimento actual so
bre música ocidental e a visión que se 
está a servir na Galiza. No ano 1987 publi
cáronse, segundo Liliana Barreta de Sie
mens, -427 artigas relativos á música nas 
autonomíás de España; deles 23 (o 5,4%) 
referíronse á Galiza. Dos 23 só publicaron 
1 O na Galiza e catro non tratan da Galiza, 
son simplesmer:ite editados na Galiza; lo
xicament~ non contabilizo as Cantigas de 
Santa Maria por non ser Música dá Galiza. 
Dos publicados fóra da Galiza oito son 
conferéncias en congresos internacionais, 
catro artigos en revista~ de musicoloxia, e 
outro é un artigo sobre Rubinstein e A Co
ruña nun catálogo de exposición. 

No mellar dicionário de música do mun-
. do, · o New Grave (London, 1980) figuran 
os seguintes nomes da música na Galiza: 
Adalid, Almeida Mota, Bal y Gay, Carrión, 
Martín Codax, Códice Calixtino, Chiodi, 
Cifuentes, Cuellar, Femández-Cid, Furió, 
Iglesias, López Calo, Lópe4 Jiménez, 
Muelas, Roe/ del Río, Sant¿ago de Com
postela, Mariano Tata//, Vaquedano· e Yan
guas. Desde a redacción desta obra mo
numental móitas causas se coñeceron e 
de seguro que na actualidade engadirían 
polo menos a Gaos, Quiroga, Rábago, 
Salvado, Torres-Adalid -e Vare/a-Si/vera, 
logo Ottein. Se consultamos os dicioná
rios recentes noutros idiomas, poderemos 
atopar listas semellantes. E destes n.omes, 
os merecentes de meirande atención bi-

. bliográfica son os medievais e máis Ada
lid, Bal y Gay, López-Calo, Roe/ e Vaque
dano. 

Até aqui a realidade do interese pola 
música na Galiza pala banda dos historia
dores da música no mundo. Deixo para o 
leitor a reflexión sobre a inexisténcia de 
moitós -da prática totalidade-- destes 
nomes para os que tentan pontificar sobre 
a música que houbo e que hai na Galiza. 
Maxinan de que alguén descalificase a 
Rosalia por ñon seres profisional da poe
sía?, ou que outrn tentase protagonismo 
dicindo que denantes de el nunca houbo 
prosa en galega? Pois na música ternos 

. que aturar semellantes bestas e dicir que 
ch ove. O 

GUAPOS, 
PODEROSOS, 
INFELICES 
MARGARITA LEDO ANDtÓN 

A gora, cando se fala de comuni
cación. xa non se pronúncia · a 

' palabra ideoloxia, estase dei-
xando de pronunciar a palabra demo
crácia e de aqui a pouco tempo xa nen 
se pronunciará a palabra cultura. Ad
vertíunolo Miquel de Moragas nun sim
pósio de políticas informativas, recén 
concluido en Madrid, e no que nos sen
tíamos tan criticamente críticos como 
solidariamente inecesários. 

Porque agora, cando se fala de co
municación, fálase de negócíos: anún
cios máis modernízación, e gábase a 
entrada de capital foráneo no ámeto da 
prensa, a preséncia -por fin!!- dos 
grupos Hachette, Maxwell, Bertels
mann e gábase no futuro a transculturi-

, zación. 
Agora un meio de comunicacion é de 

sucedo se traga e reproduce os clichés 
repertoriados dunha fórmula que é a do 
entretimento, para unha audiéncia es
tanca e estática, enganchada neso de 
ler apresa a prensa, e a ver desde o 
·sofá a TV de presa. Fórmula para unha 
audiéncia universal, idéntica, anacional, 
estúpida, médio-pensionista, seducida 
pola variedade de concursos no que al
guén lle di, como nos báteres do Café 
Imperial: "Oiga, se la meneo?", e non 
ssibe se é mellar dicer "Nao, abrigado" 
ou simplesmente "Grácias" por ver que 
pasa. 

Por primeira vegada a prensa non se 
· reclama xa servicio público, perdeu o 
seu recato liberal , non se quer ben co
mun. A prensa é xa negócio a secas, 
está ao servício da publicidade e afor
tala a sociedade do ócio que é en reali
dade a sociedade do sillón e o mando 
a distáncia. 

A publicidade representa o 70% dos 
ingresos da prensa e en compensación 
a prensa está disposta a seguir o man
dato do vice-presidente da Mobil Oíl 
que, en Madrid, non hai moito referiuse 
abs xornais como un lugar para anún
cios que se poden rodear dalgunhas 
noticias. 

É adorábel este papel da prensa. 
Soap opera da sociedade modelada 
polos meios, sector especulativo do ca
pitalismo de organización, espácio para 
a impostura através da imaxe sintética, 
da maquetación, das córes pastel, dos 
dominicais en familia, da senténcia rá
pida, da espectacularización. 

A prensa, novo producto serial imi
tando á televisión, é xa un outro cliché 
como o son os protagoni.stas das séries 

1de éxito, os "Dallas", os culebróns das 
séries da televisión: que son guapos, 
teñen cartas, pero non son felices. O 

VoLveR Ao Reao 

S egundo os dados proporcio
nados polos próprios pa.rti
dos. o PP conta na Galiza con 

250 . mil militantes, o PSOE con 
75.0ÓO, CG cifra ·os seus membros 
en -40 mil e ·a PNG en 25 mil. O PSG
EG ven de anunciar que só no último 
mes tivo· mil novas afiliacións. . 

Para que logo digan qu~ neste país 
a xente pasa de política. . O 
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