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BAIXO N"ÍVEL DE CALl.FICACIÓN, . PRÁCTICAS EN CONDICIÓNS DE SUB-EMPREGO. 
IMPOSIBILIDADE DE CONVALIDACIÓN ... 

FORMACIÓN PROFISIONAL: ENSINO PARA PROBES 
A empresa privada terá ainda máis poder sobre o nova Educación Técnico Profisional da que exercia 

sobre as FP. As práticas na indústria, que hoxe dan pé a confínuas situatións de sobre- explotación poden 
converterse nunha forma permanente de sub- contratación.-· 

Bu le-Bu le - As comunidades 
de montes contra 
o proxecto da 

, Xunta 
Representan un vestíxio de 
propriedade democrática que 
governa máis de 600.000 · 
hectáreas de montes galegos, 
que precisan dunha ordenada e 
urxente explotación. Bocado tan 
suculento, que despois de 
décadas nas que estivo 
expropriado, revertiu aos veciños 
que agorn se organizan para 
modificar un proxecto de lei que 
a Xunta quer aprobar introducindo 

. vias de privatización. (Páx. 7). 

CADA 4 MINUTOS ... 

Presos políticos 
ao borde da 
morte 
na Alemaña 
A folga de fame de perta de 
cuarenta presos políticos 
alemano-ocidentais, alg_uns dos 
cales permanece neste. estado 
desde primeiros do mes qe 
Febreiro, ameaza con causar as 
primeiras mortes se o estado 
alemán federal non acede ás 
peticións dos presos de rebaixar 

. a dureza do encarceramento. 

(Páx. 13) 

X. L. Muruzábal: 
a u.nidad~ do 
sindicalismo 
nacionalista é vital · 
Un dos sindicalistas máis activos 

. de A Coruña chámase Xosé Luis. 
Pero nos locais da CXTG é 
frecuente escoitar "Muru" en 
multitude de.ocasións. 
Ante o primeiro d~ · 
Maio conxunto di que queñ máis 
gana é a política nacionalista e 
sobre a ·futura unificación 
sií!dical dos sindicatos galegas, 
"se fóra por mín, mañá mesmo". 

(Páx. 10 e 1'1) · 
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Báixo níyel de ~lificación, pr$cticas 'en condicíóns de sub-emprego, 
i~posibilid~de de convalidación .... 

·Formaciól1 Profisional,ensino para probes 
- .. ~ -

·A empresa privada ~erá ain9a máis poder s.obre o nova Educación Técnico Profisional da que exercia· 
sobre as FP. As .práticas na indústria, que hoxé dan pé a contínuas s_ituacións,de sobre- explotación poden 

· converterse nunha forma permanente de sub- contratación . 
.,; . 

Os alumnos de Formación 
Profisional de todo o país, 

- rebélanse contra dun · 
ensino que éstá a 
funcionar .coma . 
ampliación da 

escolaridade para os máis 
desfavorecidos das clases 
traballadoras. Paro, baixo 
nível dé calificación, 
práticas en 
condicións de 

A. EYRÉ-G. LUCA DE TENA 

sub-emprego, 
imposibilidade _ 
prática de.convalidacións,_ 

- son -realidades contra das 
que protesta este sector 
do ensino. As 

mobilizacións cadran co 
anúncio dunha reforma 
educativa que eleva por 
especialización a FP e vai 
delimitar ainda máis a sua 
sectorización _social. 

"O PSOE está a apresentala 
como unha redención do mito da 
.igualdade de oportunidades, 
pero na raalidade non fai senón 
confirmar unha pirámide de op
cións · profisionais inversa á po
voación real". Esta é a opinión de 
Man el Filgueira, psicólogo de FP, 
que considera que o novo mode
lo de educación técnico profisio
nal (ETP}, non fará senón confir
mar a doble rede de escolarida
de: cara á universidade para a 
burguesía e encamiñados para 
técnicos intermédios, traballado
res cualificados e semi-cualifica
dos os pertencentes ªº mesmo 
sector social que alimentou du
rante anos as FP. Outravolta a 
división sociat do trabaJlo cun 
perigo ev,idente de privatización: 
a crítica da escala alonxada das 
necesidades reats da sociedade, 
sobre a que o Govemo Central 
basea a sua reforma, conducirá 
a unha defensa dos convénios · 
xeralizados coa empresa priva
da. Para o titular do ministério de 
Educación e Ciéncia, "a nova es
tructura que vai sustituir ao FP 
permitirá que os módulos profi~ 
sionais podan seren deseñados 
en colaboración con axentes so-. 
ciais. Asi poderán cursarse nos 
centrós educativos e nos centros 
de traballo e serán instrumento 
da recalificaciór;t profisional dos 
traballadores". E ben certo que a 
escala está alonxada da socie
dade pero tampouco por iso 
debe se converter nunha fábrica 
de man de obra para a indústria 
-di Manel Filgueira-, porque 
acontece que con esta reforma a 
escala vaise poñer ao servicio da 

z patronal ao tempo que se dará 
'8 unha continuidade entre a aucto
ffi ritas do profesor ao poder. A es
; cola non pode estar ao. servício 

do poder económico e político" . 
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UNHA HISTORIA INACABADA 
Ante tqdo distinga~os te,;pos para _enten: 
der as denotacións.da FP: desde ·os 70 até · 
hoxe a Formación Profisional denotaba 
princip.almente os estudos dos institutos de 
FP. Quedaban· outras instáncias máis ou 
m~nos marxinais: INEM, formación ocupa
cional, FP, non regulada etc. Anteriormente 
ideritificabase cos estudos do PPO e ·de 
formación acelerada. Os centros de Maes-

. tria Industrial erari só un reducto minoritá
rio. 

Para os novos proxectos a ·executar no 
s~xénio prfmeiro dos 90, a Formación Pr~
fisional instituirase ~obre dous periodos de 
treinamento de alumnos procedentes do 
Ensino Secundário (módulo 2) ou do Ba
cherelato (módulo 3). Terá outras con11.ota..:. · 
cións. · 

Os lnst.itutos de FP, 1 º e 2° grao, quS¡ 
proceden . do plan Villar Palasí, van ser ~e
convertidos. O 1 º grao quedará inmerso na 
segunda fase dos- estudos secundários 

· obrigatórios. Para os que non segan estú-: 
dios de bacherelato estarán os módulos 
profisionais. O 2º grao terá menos recon
versión: unicamente agrupar nos módulos 
3 o que antes. se repartía n.as n'ove horas 
semanais de tres cursos. O cámbió de 
nome a bacherelato técnico ou administra-

. tivo tanto monta. 
Podemos intent.ar unha valoración da FP · 

. . 
destes 20 anos? A pesar da discriminación 
recaída sobre os. alumnos orientados cara 
FP ~por motivos económicos ou das califi
cacións académicas, a FP logrou dar entra-

. da nos· estudos ·médios ás clases menos 
_favorecidas. FP2 obtén o maior éxito esco
lar co mínimo de fracaso; FP1 carga cun 
maior fracaso escolar, pero sacou da rua a 
alumnos doutra forma abandonados, e re
cuperou a moitó~ para a FP2 . 

O carácter social da FP advírtese ría 
atención prestada pola privada. No cursó 
1985-1986 a FP dos centros públicos co
rrespondia (na Galiza) ao 85%. E dos priva
do!? gran . parte pertenecía a _ entidades 
para-oficiais como as Caixas de Aforro. A 
privada, coa sua ·obsesióA polo benefício, 
praticou o absentismo da FP; actualmente 
máis do -80% dos alúmnos que terminan 
FP2 obfén emprego antes dun ·an'o. Naf-:-. 
guAs campos a totalidade ·v.g. os de car
pintería, automoción etc., noutros-acercan
se aos ae .bacherelato en '.desemprego v.g. 
de administrativo. " 
· 'Os centros estatais de FP.' son as avan

zadillas da democratización _do . profesorá
do e dos alumnds. Cando estes precisan 
ou, advir:ten, unha . involución parecida · á: 
que observan nas escolas do Maxistéiro e 
na Unlversidade. 

Pero' estes centros eran caros ao erário 
público. Para mellorár precisaban ·inxentes · 

~. 

recursos en módulos teconolóxicos. Que 
vai lograr a nova lei Maravall-Solana? Ho
mologa estudos a Europa. Evita a discrimi
nación de alumnos até os 16 anos. Pode 

r qu~ adquira módulos ao dia, péro os méto
idos de selectividade máis · disfarzados, 
máis racionalizados, poden rechazar dos 
centros aos máis maltratados pola · orixe 
social, pola situación domiciliar . e pola 
competitividade laboral. Moito nos teme
mos que o _ Ensino ,secundário sexa unha 
palestra de loita que non só non recupere 
canto a Primaria deteriorou, senón que 
contribua a afondar. as diferéncias acadé
micas dos que a economía xa maltratou 
desde os primeiros pasos na vida. Porque 
só unha atención p~rsonalizada e ,garantida 
de~cada un segundo as suas necesidades 
realizaria a ig4aldade de oport,unid.ades que ~ 
se of~rece de palabra e se nega na praxe 
·escolar. Uns estudos de Secundária e Ba
ctierelato para Galiza necesitan máis que 
faceis reconv~rsións. Teñen que ser pensa
dos desde aqui. Deben contar con módu-

• los profisionais de doble función: server ás 
. necesidades· lab9rais existentes e preparar 
para as novas e prever. Se a "privatización'" 
parcial que subxace na aplicación ·de tales 
módulos ndn é compensada con_ recursos 
públicos absólutarJ1ente para todos, esta
ríamos ·recuando no escaso benestar social 
até agora intentado, pola educació~. - O 

.. , 

. 'J!i. REFORMA 
CONDUCIRA A UNHA 
DEFENSA DOS 
CONVENIOS 
XERALIZADOS COA 
EMPRESA PRIVADA' 

( 

Ainda que Solana pretenqe 
que a renovación da ensino pro
cede dunha demorada planifica
ción que está de feito consen
suada entre as formacións 'políti
cas para leva/a a termo sexa 
quen sexa o partido futuríbel no 
governo, as , críticas de mestres 
e alumnos xa circulan nos cen
tros de FP e fóra deles. A inspira
ción 'deste modelo de Educación 
Técnico Profisional que pivota 
sobr.e . os acordos coa indústria 
privada procede da European 
Roúnd Table of lndustrialist 
(ERl), ou -Mesa de· Empres~s .1~
dustriais de Europa, asoc1ac1on 
patronal das 50 compañías. m~is 
importantes dos paises cap1tahs
tas do continente. Para este gru-

. po, cor:iformado por directi~os da 
Daimler-Benz, Fíat, Nestle, No
_kla, Phi/ips, Pilkington, Plessey, 

. Siemens, Thompson, . Volkswa
. gen e Volvo entre outras (do ~s: 
tado español só figura a .Telefom-



ca' o sistema educativo europeu 
nd~ resulta competitivo en com
paranza cos dos ~stados Unidos 
e Xapón. No seu informe Educa
tion and European Competence 
(educación e competéncia euro
pea) os esforzos na formación de 
especialistas deben facerse de 
forma conxunta. Para a viabilida
de · desta formación conxunta 
será de capital importáncia a ad
quisición doutras línguas comu
nitárias. Este eufemismo marxina 
na realidade a unha condición de 
Jinguas de segunda (ver ANT 
nº380 ) ás línguas das nacións 
sen Estado. Ao mesmo tempo, 
confire automáticamente xerar
quia ás línguas dos paises co
munitários máis desenvolvidos 
por efeito da importáncia princi
pal que se lle reserva á interven
ción das indústrias privadas na 
formación técnico profisional. 
Outro dos critérios defendidos 
pala ERT, e asumidos entusiásti
camente polo Libro Blanco de 
Solana, é a reciclaxe permanente 
de técnicos con bolsas do Esta
do na indústria privada. Segundo 
as previsións da ERT, a forma
ción profisional dos competido
res asiáticos é tan superior que 
esa circunstáncia sumada ao de
clive da povoación europea (es-

'P. DOBLE REDE DE 
ESCOLARIDAD E 
QUEDARA 
IGUALMENTE 
CONFIRMADA COA 
IMPOSICION -
SELECTIVA PARA OS 
QUE QUEIRAN 
TRASCENDER DOS 
BACHARELATOS 
TECNICOS' 

pectacular de cara ao ano 2000) 
arrasará os mercados de _máqui
na e ferramenta. (Esta opinión 
compleméntase coa da forma
ción científica. A ERT proclama 
os seus temores de que deci
sións básicas a respeito da tec
noloxia europea se tomen nas 
beiras do Mar da China) 

Este paroxismo da coopera
ción entre empresas e centros de 
ensino, que procede directamen
te das universidades dos Esta
dos Unidos (lémbrese por exem
plo a Rice University ou universí
dade do arroz de Texas, institu
ción pública ao servicio dos inte
reses dos grandes empresários 

agrícolas do Sul de Estados Uni
dos), ten a sua expresión euro- · 
pea nos programas Comett, Eu
rospace, Norit e U-Link e non se 
limita a reclamar plans de estu
dio dirixidos desde o centro de 
decisión do capital senón que pi
den tamén a reciclaxe en indús
trias de todo o profesorado. Nen 
mención se fai da escola como 
-servício axeitado ás necesidades 
sociais, como formación . crítica 
de cidadáns ou como estímulo -
para a criatividade dentro dunha 

. máis ampla diversidade de apti
tudes. 

O fracaso que 
non cesa 
Alguns profesores de FP sor
préndense de que os promotores 
da reforma non talen para nada 
do fracaso escolar nen da posi
bilidade de educación compen
satória. Certamente, os proble
mas actuais da formación profi
sional só se poden considerar e 
amañar dentro do c·onxunto do 
sist~ma educativo. Se non se po
ñen medidas para evitar o fraca
so escolar no ensino médio, as 
novas especialidades técnico
profisionais seguirán a facer de 
vasoira, igual que a FP, para as 
desercións e marxinacións de 
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Cónflito e frustración 
En toda Galiza prodúcense 
mobilizacións na FP desde hai 
dous anos, dentro dunha co
rrente crítica que pon en cus
tión todo o sistema de ensino 
e saca á luz a longa frustración 
da FP. Frente do Plan de Em
prego, a problemática toda da 
FP aparece máis en primeiro 
plano. Despois do 14-D con
vertírase nun dos eixos dos 
sectores xuvenís. Ao paro, á 
l;>aixa calificación e aos contra
tos en práticas que encobren 
sobre-explotación, súmase a 
pretensión do INSALUD de ne
gociar co ministerio de Educa
ción a posibilidade de expedir 
títulos de técnicos especialis
tas aos seus trabal1adores por 
unha vía arbitrária. Esta deci
sión do INSALUD pecha efecfr
vamente unha das principais 
vias de emprego para·os matri
culados na ponla sanitáría da 
FP. 

A expedición de títulos polo 
INSALUD ten como base un 
acordo entre · o Instituto e os 
sindicatos CSIF e CEMSATE 
asinado o 7 de Outubro polo 
QL!e se acorda iniciar uns cursi
ños de promoción interna para 
o personal sanitário e adminis- . 
trativci. Despois de aceder a 

estas probas co requisito úni
co de posuir o título de gra
duado escolar ou equivalente, 
os egresados quedarian de fei
to equiparados aos titulados 
de FP-2. 

Ademais de manifestar pú
blicamente a sua protesta, os 
estudantes de FP poñen en 
dúbida a calidade do ensino 
recibido por persoal non cuali
ficado. Mentres un titulado de 
FP-2 recebeu 1.656 horas lec
tivas repartidas en dous cursos 
(sen contar o de acceso), un 
traballador do INSALUD poda
ría arrodear as normas e me
canismos estabelecidos para 
obter a mesma titulación. 

Esta anormalidade mobilizou 
tamén a profesores de FP. 
Nunha ·recente reunión en 
Compostela de. representantes 
de UTEG-:-INTG, SGTE, 
CC.00., ANPE e FETE-UGT 
acordaron esixir ao ministério 
de Educación unhá clarifica
ción sobre a convocatória. 
Unha ambígua comunicación 
enviada á consellaria de Edu
cación polo ministério de .Edu
cación sobre este asunto non 
fixera senón acrescentar os te
mores dos estudantes de FP. 

O deputado do BNG Beiras 
Torrado apresentou unha inter
pelacíon á mesa do Parlamen
to sobre a convocatória. 

As mobilizacións díríxense 
igualmente contra do xu ício 
asinalado para o dia 3- de Maio 
perante a Audiéncia de Ponte
vedra contra o profesor de FP 
de Teis Xurxo Estévez Gantes 
e o ex-alumno do Centro de 
Ensinanzas Integradas de Vigo 
Xosé Manuel Carballido. Alum
nos, centrais sindicais, Movi
mento de Mestres, asociacion · 
de profesores (ANPE) e outras 
organizacións, reclaman a 
anulación .da vista e o sobre
seimento do caso. 

En relación cos contratos de 
prática que os estudantes de 
FP galegas-están a reivindicar, 
pódese citar o caso do traballo 
oferecido pola empresa CA
TRISA de Barcelona pqra J,acer · 

. o catastro de Vigo. Oferecidas 
28_ bolsas para Carto e Quinto 
de Delineación de FP ·(8Q xor
nadas de 5 horas a 800 pese
tas a hora), a empresa resolveu 
derradeiramente entregar só 
dez bolsas a repartir entre 23 
alumnos de Quinto e. deixou 
sen pagar aos de Carta. · O 

Os alunas van buscando 
algo~ que logo non atopan 
Segundo un estudo feíto por 
profesores de FP de Vigo non 
rematan nen o 20 por cento 
dos alunas que ce.mezan FP, 
abandonando xa en primeiro 
o 50 por cento. 

-"Viñen a FP porque non 
queria estudar, non me gusta
ban as matemáticas, pero si a 
electrónica; cando cheguei, 
encontreime que para estudar 

·electrónica tiña que aprender 
matemáticas. "Jiñáchela", tio, 
díxenme ... pero que vou facer, 
quedarme . todo - o día na 
casa?" 

Na respo~ta dada por Pau- · 
lino, mentres acelera o seu 
vespino aparcado frente á 
porta do Instituto de FP, pó
dense ollar duas das causas 
do fracaso dos alunas de FP: 
moitos escollaron a Forma
ción Profisional fuxindo de es-

. tudar, pensaban, como nos di · 
o profesor Luis C., "que aquí 
ian encontrar unha espécie de 
PPO, e se queren facer elec
tricidade teñen que estudar 
tamén matemáticas ou histó
ria e outras asignaturas que 
sempre rexeitaron, polo que 
se encontran frustrados". Hai 
outros alunas que están na FP. 
"porque algo teñen que facer, 
traballo non hai e os país non 
me queren · todo o · dia na · 
casa", afirma Soliño, mentres 
increpa a Paulina porque · 
"vasme estropear a Bala 
Roxa". 

Nunha clase de primeiro de 
FP, mentres fan práticas de 
electricidade, os alunas non 
se poñen de qcordo na res
posta ao perguntarlles cal é a 
causa de escollar FP. 

-"É máis fácil", contestan . 
dous alunos ao unísono. 

Pero, ao momento, hai ou
tro que se mostra contrário 
afirmando que é máis difícil 
"pois non só ternos as mes
mas asignaturas para estudar, 
senón que despois ternos to
das as de práticas". . 

A división de opinións ta
mén é patente cando se tala 
do nível de BUP e de FP, ain
da .que a maioria coincide que 
ao comezo poden saber mé
nos de teoría "pero cando un 
acaba FP ten_ o mesmo nível 
que os de cou e,· ademáis, se 
quer ir a carreiras ténicas, xa 
leva outros coñecimentos". 

Alguns deles afirman que 
escolleron FP "porqué me 
gestaba", pero tamén come
zan a sair os qasos daqueles 
que tiveron que elexer Forma
ción Profisional "porque sus
pendin as matemáticas e non 
me quixeron matricular ' en 
BUP". "Eu suspendin mate
máticas e história e tampouco 
me matricularon en BUP: que
ría facer unha carreira das ou
tras, pero os meus país non ti
ñan cartos para mandarme a 
un colexio privado como fixe
ron con outros compañeiros 
meus e, por isa, tiven que vir 
para aquí. Xa non podo ser 
médico que son os que máis 
cartos gañan". 

Outros afirman que escolle
r.on FP "porque en cinco anos 
tes unha carreira e despois 
podes encontrar traballo; os · 
meus país non me-poden pa
gar a Universidade. Eu gosta
ria de estudar outra carreira 
pero: .. ". Pala sua part~ Xan, 
que fai administrativo, di que 
escolleu esta rama "para des
pois poder levar a contabilida;
de do negócio do meu pai. .. E 
unha forma de encontrar tra
ballo, non"? 

En canto ao ensino que re
ceben, a maioria dos alunos 
quéixanse da falta de práticas 
axeitadas A material. para fa
celas. Algo que ocorre ·na 
·case totalidade dos centros, 
por máis que haxa alguns que 
están en mellares ·condicións 
e, outros, sobretodo nas vilas, 
en precário. 

Os alunos móstranse tamén 
contentos con--facer praticas 
nas empresas porque "ga
ñaas unhas pelas, tio, que ve
ñen dabuten; e, ademais, ves 
como son as empresas. Que 
te ex·plotan?, claro que te ex
plotan, pero as pelas son as 
pelas, non?". Outro estudan
te, sentado na cafetaria ten 
unha visión parecida: "mira, 
eu o _que quera é encontrar 
traballo e deixar de depender 
do vello, vale?" 

Pero a r:ealidade é que son 
moi poucos os alunas que re
matan o segundo cíclo de FP, 
sobretodo naquelas carreiras 
que teñen unha saída máis fá
cil; non o conseguen nen o 20 
por cento. O 
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toda a estrutura do en·sin"o. To
do~ os especialistas no ensino 
coinciden en sinalar a importán
cia central do ensino pre-escolar 
para q,, integración futura dos 
alumnos e a evitación conse
guinte dos ·fracasos escolares. 
No Libro Branco de Solana estes 
seis primeiros anos non son óbr1-
gatórios. 

A doble rede de escolaridade 
quedará igualmente confirmada . 
coa imposición selectiva para to
dos os que queiran trascender 
dos bachaleratos técnicos (mó-

'Os PROMOTORES 
DA R6FORMA NON 
-FALAN PARA NADA . 
DO FRACASO-
ESCOLAR' 

dulos .2 e 3) para a universidade 
ou as escolas técnicas médicas. 
Confírmase así· a crítica· realida
de de que só un dez por cento 

Unha· reforma 

. d _os que rematan o actual · FP-2 
P.~san ás escolas tecnicas mé-

. días a que teóricamente teñen 
acceso. "Todos estamos dacor
do en que a reforma é necesária . 
-com·enta un profesor de FP-

. pero-non queremos unha refor
ma que non veña a soluci'onar as 
necesidades actuais nen o fr-aca
so escolar. ·A afirmaéión de que 
a escola se vai- pór ao servício 
das necesidades sociais, o que 
se esta a encobrer é qúe atende
rá na realidade ás ne.cesidades 
da clase dominante.'~ D · 

centralista 'e discriminatória· 
A reforma da formación profi

. sional específica prevé o ace
so optativo de todos os que 
rematen os programas de Ní-

. vel 1 (seis a 16 anos). Despois 
deste nível está o ensino se
cundário que conserva o 
nome de- bacharelato . pero 
queda dividido na reforma en 
tres especialidades: Ciéncias 
Humanas e Sociais, C_iéncias 
da Natureza e Bacharelato 
Técnico. Para as tres o 40 por 
ceri das matérias son de tron- · 
co comun, outro 40 específico 
e o 20 por cen de optativa~. · 
O bacharelato técnico estará 
dividido á-sua vez nas espe
cialidades de técnico indus
trial e de administracón e xes-
tión. · 
. Con este cámbio aumenta a 

polivaléncia da educación pri
mária e secli.lndária pero se
gundo se pode -obseniar nos 
deseños curriculares a sua li-

mitación e especializacón
será moito máis grande, o que 
é una contradición. 

Coa reforma . extenderase 
de feíto a financiación ao ensi
no priva.do. Ainda que retóri
camente se abordan as desi
gualdades, a política· econó
mica manterá no mercado de 
traballo esa desigaldade. As 
d.iferéncias culturais segundo 
a procedéncia e a calidade do 
sistema escolar, asi sexa pú
blico ou privado seguerá a ser 
un feíto. . 
· A ·reforma é tamén centra

lista e concéde un caracter 
episódico á cultura própria. A 
respeitcí da língua, só prescri
be coñecementos do español 
de · O a 6 anos, utilizar axeita
tjamente o español de 6 a 12 
e no seu caso a língua da co
munidade autónoma e un 
idioma extranxeiros a partir 
dos dez anos. Na -Secundáiia 

AROSADBB.A. 

só será obrigatório ó galegó 
en áreas· e língüa. No Bacha
lerato, se a língua e a literatu
ra poden ser troncais, non fala 
para nada das línguas veicu
lares. Asemade; as Comuni
dades Autónomas teñen as 
competéncias limitadas sobre . 

. un 20 por cen o. currículo, ·e 
só para as optativas ainda 
que ·nestas xa está in~luido o 
idioma extranxeiro. 

Os 969.000 millóns que o 
estado quere investir en 8 
anos-para a Reforma supoñen 

. en todo caso unha cifra menor 
que a que se adicou ao pro
grama FACA, para a compra 
de avións de combate. Con 
esta decisión non se solucio-

./ na a falla histórica que divide 
o orzámento para educación 
quE'. n.o estado supón un 
3,41 o/o do P_IB, perante o 6 por 
cen de média no resto da 
CEE. 0 
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_As centrais sindicais contra 
· os contratos de prácticas · 

As . centrais sindicais, na sua 
oposición ao Plan de Emprego 
Xuvenil, apresentaban como 
unha condición indispensábel 
para potenciar. o emprego dos 
máis xóvenes a reforma da For
mación Profisional , pronuncián
dose en contra dos chamados 
"contratos de práticas" por con
sideralos "unha clara explota
ción, pois só buscan man de 
obra barata, persoas que reali
cen o traballo pala mínima solda
da, e non · dirixidos á formación 
do rapaz". 

Pero a crítica realizada é máis 
fonda. Acusan á FP de falta total 
de planificación nas especialida
des a impartir, de non estar co
nectada coa realidade económi
co social, pois, como afirma Ma
nuel Mera, Secretário Xeral da 
INTG, "non hai un estudo do 
mercado de traballo para coñe
cer a situación actual" , facendo 
as previsións e orientacións a 
parti de índices estatais, cunha 
enorme variedade, que a maioria 
das veces poda que non teñen 
saída, e enorme défice doutras 
especialidades que son hoxe moi 
reclamadas . 

Os sindicatos critican tamén 
que unha boa parte destas ca
rreiras-ofícios vaian dirixidos 
cara as ofertas públicas de em
prego e non á actividade produti
va. 

Pero toda esta planificación da 
FP· teria que estar inserta nunha 
máis ampla: nun plan xeral de 
desenvolvimento económico da 
Galiza, que deberia realizar a 
Xunta, e que teria que marcar as 
prioridades e os sectores a im
pulsar. Pero isto non sucede e, 
así, podemos ollar como na Gali
za non hai case especialidades 
relacionadas coa madeira, secfor 
de gran importáncia e verdadeiro 
auxe; ainda que pode ser que a 
planificación existente e non sa
cada á luz, desaconselle este ti
pos de profisións, porque Galiza 

dedicarase a producir eucaliptos. 
Este abandono sucede igual 

que con outras especialidades 
relacionadas co agro galega, non 
correspondéndose "a formación 
profisional coas necesidades 
dun campo que cada dia require 
maior tecnificación, preparación 
e profisionalización". Unha mos
tra deste abandono poderia ser 
o estado no que se encontran as 
Escalas Agrícolas, pois semella 
que non saben que facer con 
elas. 

A necesidade de planificar os 
sectores económicos a expandir, 
e con eles a formación de técni
cos capaces de impulsar ese de
senrolo, semella evidente; non 
deixando, como até agora, en 
mans privadas a orientación eco
nómica de toda unha nación, 
pois, ademais, a educación vai 
sempre incardinada, para ben ou 
para mal, no plantexamento polí
tico-económico do país. 

A disculpa que se pon agora 
para potenciar certas carreiras, 
de necesidade recoñecida, por
que non hai saída para os estu
dantes, "levaríanos a dicer que 
non se estude máis, porque hai 
saturación de estudantes e pou
cos pastos de traballo", afirma o 
sindicalista Salustiano Guerra. 

Esta caréncia e má planifica
ción leva a que en moitos secto
res o persoal cualificado veña de 
fara, como acorre nas indústrias 
de enclave. 

Denúncian tamén que a FP 
que controla o INEM non vai diri
xida a que os estudantes se inte
gren no sistema produtivo, orien
tando a "xente para reparar e 
non para criar",, afirma Salustia
no Guerra. 

Poñen tamén como unha gran 
eiva da FP a auséncia de vincula
ción, e menos unha relación 
constante, co sector industrial, o 
que significa unha gran dificulda
de para a inclusión dos xóvenes 
no mercado de traballo. O 



AtlZA~ E M NO 
• Primeiro xuício ·ao EGPGC (~áx. 6) • Lois Pena, demócrata por un dia (Páx. 6) 

•Conserva: unha medida non esperada (Páx. 8) • Emílio Lóp~z - Pérez:. unha homenaxe merecfda (Páx . . 8) 
• Heróis ~aidos en ·Milán (Páx. 12) • A canción cataiaria marxinada na TV3 (P_áx. 12) 

~~~~~~~~~~~~~---,-~~~~~~~~~~~---¡111111111111111~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~ 

E LEICIÓNS EUROPEAS . . 

con posterioridade $s eleicións . 

O .BNG promoverá a criaci~n dunha-plataforma 
que Qaranta a pfeséncia na Europa · 
Forzas políticas galegas, , ~ . 1 . ~ •• .• I!: 
~indi~atos nacionalistas,. ., .· .·~.-. · .Q. 
incluidos os do agro, as1 , "rij _,..., 
como representantes dos · v · 
sectores económicos máis 
afectados pola CEE'. e entre 
os que se encontrarían o 
pequeno comércio, a 
conserva, sectores 
cooperativistas, etc. 
poderjan formar, pasadas 
as eleicións europeas, unha 
plataforma mixta galega que 
garantice que "Galiza · 
escoite e sexa escoitada en 
Europa", de ser levada 
adiante unha proposta que 
o BNG está a elaborar neste 
sentido. 

Segundo analisa o Consello Na
cional do BNG, "quen toma as 
decisións na Europa é o executi
vo e este e5tá formado por re
presentantes dos estados". A 
única alternativa posíbel para ter 
voz e información sobre todas 
aquelas decisións comunitárias 
que afectan á Galiza, sinala o 
BNG, "éter preséncia diante dos 
executivos, á manee do parla
mento". 

Segundo o BNG, a viabiliza-

M UROS 

Con independéncia do resultado eleitoral, o BNG promoverá a crlacl6n dunha 
plataforma na que participen todos os sectores socials afectados pola CEE. 

ción da preséncia na Europa dos 
sectores afectados "evitaria a al
fándega do Estado español, que 
actualmente canaliza toda a in
formación". -

A plataforma permitiria o ace
so dos dístintos ramos económi
cos aes plans de desenvolve
mento, subvencións, etc. inspira
dos pola CEE e de modo xeral 
"Galiza poderia contar con pre-

séncia política, económica e cul- · 
tural na Europa" 

A .única 
c~ndidatu~a galega 
"No interese dos·galegos, Galizá 
á Europa". Será o_ lema utilizado 
polo BNG na campaña ._ás próxi
mas eleiclóns europeas. Esta for
za política incidirá tamén no feito 

Peden que o Concello teña un funcionamento "minimaménte 
democrático, transparente e incorrupto" 

de se~ "a única candidatu_ra gale
ga" que se apresenta. . 

Segundo . o BNG, "os galegas 
que s~ apresentan. de terceiros 
· ou cuartos en candidaturas ·non 
galegas non teñ.en posibilidades 

~ de sair", senda "inviábel legal
mente o sistema rotatório que al
guns intentan argüir". 

O prógrama que o BNG apre- -
sentará a estas eleicións estará 
baseado nos pontos mínimos 
expostos antes as forzas políti
cas galegas ás que se lle propu
xera realizar unha candidatura 
unitária. Estes pontos son: 
-Defensa da capacidade produ
tiva dos diversos sectores eco- . 
nómicos-do pais. ~ 
-Oposición ·a calquer tipo de 
reestruturación .industrial que 
merm·e a nasa capacidade eco
nómica. 
-Oposición á .penetración das . 
empresas transnacionais no co
mércio cando signifiquen a des"' 

- trución do comércio autóctono.. 
~Defensa dos direitos dos tra
balladores galegas frente a cal
quer decisión xurídica, política 

· 0u económica que signifique 
unha restrición ou violación dos 
mesmos. 
-Defensa da identidade cultural; 
jdiomática e histórica da nasa 
nación. D 

• Os concellos galego' 
son favorables- a criación 
ciunha policia autonómica, 
.-segundo un inquérito realizado 
pola Xunta. Móstranse a favor o 
66 por cento dos 256 axunfa
mentos que participaron na mes
ma. Uh 14 por cento mostrouse 
en contra, e un 20 por cento nbn 
se definiu. · 

Dos que se. mostraron a favor, 
os de ámeto urbano manifestan, 
ademáis, que esa criación pasa 
pola coordenación cos servícios 
de seguridade do ~stado. 

Ainda que a_ criación da Policia 
Autonómica parece temporal
mente un proxecto aparcado 
polo governo galega; pola nega
tiva dos socialistas a poñelo an
dar, o director Xeral de Xustiza, 
F.X. D'Amorín, manifestou. que 
non hai reservas por parte do Mi
nistério do Interior nen especiais 
dificultades para a criación deste 
carpo. D 

• , Os grupos da oposición 
infrinxíronlle unha impor
tante derrota · á Xunta, ao 
conseguir que o pleno do parla
mento tomase en consideración 
unha proposta do psG-EG, so
bre a transferéncia a Galiza da 
competéncia estatal en matéria 
de partos de interés xeneral. 

A derrota foi posíbel grácias a 
que abandoaron a cámara, mo
mentos antes de votar, alguns 
deputados do PNG e CG, colli-

. dos entre a sua ideoloxia nacio
nalista e a obediéncia ás directri
ces presidenciais. 

A derrota estivo favorecida ta
mép pola auséncia dalguns con
celleiros do PSOE e, sobretodo, 
polo cámbio repentino do PP 

Denúncia ao alcalde ante o Tribunal de Cantas 
, .que, , de anuñ~iar a abstención, · 

cando ollou que podia ser der-ro
tado o governo, decidiu votar a 

·favor da proposiciqn. O 
O Alcalde de Muros, Xosé 
Santiago Lago (PSOE) foi 
denunciado polos 
concelleiros da FPG, diante 
do Tribunal de Contas do 
Reino para que se aclare a 
situación financeira do 
concello; tendo como ponto 
principal as obras do 
colector de saneamento de 

. Louro, que, segundo a 
denúncia, non se realizaron, 
pero, entre outras presuntas 

. irregularidades, pagáronse 
os traballos. 

Os concelleiros da FPG de Mu
ros dirixíronse nun escrito ao 
Presidente do Tribunal de Can
tas do Reino para que inicie 
unha investigación no concello 
de Muros, co fin de clarificar a si
tuación finar:iceira do mesmo e 
depurar responsabilidades. 

9omo parte c,entral do e~crito 
ref 1rense -ás obras de "Constru
ción do Colector de Saneamento 
desde o Caldeirón ao emisário 
s~bmaíino na praia de San Fran
cisco, Lauro", acorde tomado o 
24 de Abril de 1987, afirmándose 
en acta que a Deputación "ten · 
afirmado favorabelmente a con
cesión dunha r subvención de 
doce millóns de pesetas", ainda · 
~ue a corporación- provincial a 
in~l_ue no seu plan cinco meses 
ma1s tarde (25 de Setembro). 

As obras de "tratamento pré
vio e colector de conexión de sa
neamento de Lauro" non se reaii
zaron, e, non obstante, atenden
do ás certificacións, a obra le
vouse a cabo na sua totalidade. 

Polo demais, a suma das certi
ficacións (10.201.030 pesetas e 
4.770.200 pesetas) é superior en 
duascentas cua'renta e duas mil 
cincocentas cuarenta e seis pe
setas (242.546 pesetas) á canti
dade de adxudicación e única 
oferta apresentada (14.728.684 
pesetas). No escrito de de- . 

núncia faise constar tamén que 
nun ofício dirixido á Comunidade 
de Vi iños, segundo acordo 
adoptado pola Comisión de Go
verno o 23-07-87, dedúcese que 
as obrqs do colector carréganse
lle a eles, cunha asignación de : 
34.426 pesetas por vivenda. 
Pero non só non se realizaron di
tas obrq.s, senón que non se· lle 
devolveron os cartos aos viciños.-

E, por último, segundo o escri
to do acordado pola Deputacipn, 
o Concello só teria que pagar o 
importe da obra que excedera a 

subvención de 12.200.000 pese-:
tas, e dicer, 2.528.684. Pagáron
se tres millóns e aceitáronse as 
letras até o total das certifica
cións; ou sexa, que o Axunta- · 
mento . pagou todo, sen que a 
Deputación fixese as transf~rén~ 
cías. 

Unha auditoria 
Pero a denúncia non se refire a 
este único asunto. Relátase ta
mén que o 27 de Xaneiro de 
1.984 o Pleno da Corporación 
Municipal acordou por unanimi
dade solicitar unha auditoria, sen 
que até o momento se realizase, 
ao tempo que se perguntao se o 
Recadador Municipal F.X. Har
tas, ao que se lle . ili.struiu .expe
diente, pagou as débedas, e, de 
ser así, quen· as pagou? 

Denúncian_ tamén que o Alcal
de non percebe a asignación 
acordada polo pleno (1 ~5.000 
pesetas mensuais) senón 14 
mensualidades, e que, habitual
mente, aparecen decretos da Al
caldía "por gastos de represen
tación"-, dos que unicamente se 
xustific.a o menu e o importe~ Só 
unha vez, afirman no escrito, a 
Comisión do Govemo aprobou 
unha factura desla índole, por un 
importe de 82.815 pesetas, "sen
da · de dominio público que, con 
este diñeiro e no restaurante ci
tado, o Señor alcalde festexou o 
triunfo eleitoral do seu partido 
nas eleicións locais". O 

• Cen emigrantes gale
gos dé máis de 60 anos; 
poderán voltar· a Galiza 
para pasar duas semanas de va
cacións con todos os gastos pa
gados, incluidas as viaxes. 

Podarán beneficirs-e deste pro
grama que por en marcha por 
primeira vez a Consellaria da 
Presidéncia da Xunta, todos os 
emigrar:ites g'alegos maiores de 
6q anos, residentes en Arxentina, 
uruguay e Venezuela, que leven 
máis de 25 anos residindo fora 
da nosa· nación: 

As solicitudes, que deberán de 
realizarse no modelo oficial, 
apreseñtaranse nos centros ga
lega~ dos mencinados paises ou 
na direción Xeral de Relacións 
coas Comunidades Galegas, an
tes do 30 de Xuño. A documen
tación que s_e debe adxuntar , 
debe incluir un certificado de in
gresos económicos, unha certifi
cación consular ou da Agregadu
ria· Laboral, do tempo que leva o 
solicitante no p~ís de residéncia 
e unha fotocopia do carnet ou 
cédula de identi.dade ou cédula , 
consular, ademáis dun certifica
do médico conforme ao modelo 
oficial remitido ·desde a Xunta as 
respectiv~s entidades galegas. 

A orde de1prioridde é a de me
nor ingresos, maior núm~ro de 
anos na emigración e máis anos 
sen vlr a Galiza. O 
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X.LJÍCIQ AO EGPGC . 

O fiscal baSeou a sua petición nas próprias declaracións da acusada 

Xulgada Susana Lópes en Madrid 
Susana Lópes, acusada de 
colocar un artefacto 
explosivo na fa·chada do 
Banco de Fomento de 
Ourense, negou na vista 
pública da Audiéncia · -
Nacional a sua pertenéncia 
ao Exército Guerrilheiro, asi 
como a autoria de dita 
acción. Antón Arias Curto, 
que compareceu na vista, 
negou tamén a intervención 
de Susana o a militáncia 
desta no EGPGC. 

Máis de hora e média durou ·o 
xuício contra Susana Lópes Po-
9as, na Sá Terceira da Audienci.a 
Nacional madrileña, cuhha sá 
abarrotada na que destacaba a 
presenza dun cento de membros 

da Xuntas Galegas pro Amnistia, 
que, provistos de pegatinas, pe
dia a libertade de Susana Lópes 
e denunciaban as "vexacións so
fridas pola encausada na sua 
condición de muller tanto no mo
mento da sua detencióñ como 
, nas posteriores tomas de decla
ración en Ourense". 

A acusada negou toda partici
pación na colocación do artefac
to; asi como a sua pertenéncia 
ao EGPGC, como asumira na 
sua declaración de Ourense. 

Na sua declaración a súbdita 
portuguesa· manifestou que du
rante os primeiros dias da sua 
detención non tomou nengun 
medicamento para a epilépsia 
que recoñoceu podecer desde · 
os 18 anos. A continuación afir
mou que cando foi detida "vários 
homes saidos dun coche come-

CRISE MUNICIPAL EN CANGAS 

zaron a pegarlle"; recordando 
que llé deron patadas e lle propi
naron unha malleira. 

As· suas declaracións inculpa
tórias, virian dadas, segundo Su
sana Lópes, ao prestalas influida 
palas condicións que pmvocaron 
a sua enfermidade sen a aten
ción diária de medicamentos. 

No dia de autos 
estaba en,Porto, 
segundo Arias Curto' 

A advogada Begoña Lalaña des
tacou durante a sua argumenta
ción, na que pediu a absolución, 
que a sua patrocinada viu agra
vado o seu estado ao permane
cer· tempo sen tomar medica
ción. 

Na sua petición de senténcia 

absolutória a defensa sinalbu 
que nengunha das declaracións 
dos 17 testigos. que figuran no 
sumári0 ollaron como sucederon • 
os feitos, dos que se acusa a Su
sana Lópes. 

Antón Árias Curt9, negou que 
Susana Lópes participase na co
locación dp explosivo en Ouren
se asi como a pertenéncia desta 
ao EGPGC, aleg~ndo que non o 
consentiria "tanto polo risco que 
suporia para ela como parp a p~
voación civil", ·ao tempo que afir
maba que mal podia participar a 
acusada nos feitos que se lle im
putan pois estaba internada nun 
hospital de Porto por aqueles 
días. Declarou tamén que o 
unian con Susana "lazos de 
amor". 

O fiscal, pala sua banda, ba
seou a sua petición de sete anos 

polo delito de estragos nas "pró
prias declaracións da acusada". 

Nestes momentos permane
cen detidas 15 persoas pola sua 
suposta vinq_ulación ao Exército 
Guerrilheiro, con un sumário 
aberto por pertenéncia a banda 
armada, tenéncia ilícita de armas 
e atentado con explosivos a vá
rios edifícios, ademáis do sumá
rio que pesa sobre os acusados 
da morte dun Garda Civil. 

O dia 29 de Maio verase o re
curso apresentado pola defensa 
contra o auto de procesamento 
ditado a raiz da detención, des
pois da voladura do chalet de 
Manuel Fraga, contra Susana Ló
pes, Miguel Campuzano, M. Soto 
e A. Santos, que negaron a sua 
pertenéncia ao EGPGC. A vista 
terá lugar na Seción Segunda da 
Audiéncia Nacional. O 

~OIS PENA, DEMÓCRATA POR UN DIA 
M.VEIGA 

As aclamacións outorgadas a Lois Pena 
na . comemoración socialista do décimo 
aniversário dos concellos democráticos 
supón unha inusitada resposta á manifes
tación silenciosa que entre duas e tres mil 
persoas celebraban o pasado Sábado en 
Cangas sob a vixiláncia da Garda Civil An
tidistúrbios con base en León. 

Tan certo como que Lois Pena ostenta 
unha maioria, democraticamente eleita 
polos viciños de Cangas, de nada menos 
que trece concellais, maioria que de forma 
máis ou menos pronunciaaa poderia vol-

tar a repetirse· -non seria de todo estra
ñ~ se o governo fixese os irwestimentos 
oportunos na vila, por exemplo o tan re
querido servício de abastecimento ·de 
águas. Tan certo como isto, decimos, .é 
que un gran número de viciños -as mobi
lizacións masivas nunha vila de non máis 

·de 20 mil habitantes censados así o acre
ditan-- levan meses disconformes con 
determinadas actuacións da alcaldía. Ne
sas condicións a intransixéncia máis ab
soluta que amosan os sociafistas induce 
a pensar --como neutras moitas actua-

Arriba á direlta Incidentes en Santiago durante a concentración de vlclfios. As 
fotograflas restantes corresponden á nioblllzacl6n silenciosa celebrada en Can
gas o pasado sábado. 

cións deste partido · nos últimos anos
que existe a pretensión de converter a de
mocrácia nun acto pontual,~ deixando que 
entre un e outro periodo eleitoral campee, 
éhegpdo o caso, ·o despotisr:no máis in
controlado. 

Decia moi ben un concellal da vila, hai 
duas semanas, para A Nosa Terra, "sóJe
ñen en canta as · mobilizacións masivas 
cando son favorábeis ao .governo". 

Os socialistas ensaian desde hai anos a 
técnica de non fac~r absolutamente nen-

gun caso a calquer reivindicación popular, 
agardando a un mínimo conato violento, 
caso da queima do quiosque dun conce
llal socialista, para desacreditar, con to
dos os meios de comunicación ao seu al
cance, calquer protesta. Lembremos o 
buscado descrédito dos estudantes grá
cias á utilización televisiva de Jon Mante
ca, de igoal modo que ben sabían os sin
dicatos o 14-0 que de producirse unha 
pedrada en todo o território estatal a bon 
seguro que seria portada de tres ou catre 
telediários. O 



LEI DE MONTES EN MAN COMUN 

De esquerda a dlrelta, Xosé Alfredo 
Perelra e Eládlo· Pérez, da Comisión 
de Comunidades de montes en man 

comun. 

· Representan un vest!x~o· de 
propriedade de~ocrat1ca 
que governa r;i~1s de 
600.000 ·hectareas de 
montes galegos, que 
precisan dunha ordenada e 
urxente explotación. 
Bocado tan suculento, que 
despois de décadas nas 
que e?tivo expr<;>priado, 
revert1u aos vecinos que 
agora se organizan para 
modificar un proxecto de leí 
que a Xunta quer aprobar 
introducindo vias de 
privatización. Os montes .en 
man com1.,m queren seguir 
en mans dos viciños. 
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·• O Pleno da. Diputación 
de Pontevedra aprobou 
por unanimidade a Or4e
nanza de Normalización 
Lingüist;ica, afirmándose no 
preámbulo que "a lingua é a prin
cipal manifestación da identida
de cultural dun pavo". 

O Ordenanza aprobada come
za cunha introdu~ión na que 
despois de facer referéncia a 
normativas diversas e á Consti
tución, remata introducindo a ex
posición de motivos, sinalando 
que "as corporacións locais por 
seren as administracións máis 
próximas aos cidadáns, son as 
que máis perta viven a. marxina:-

5 ción da ·lingua galega. E preciso, 
....i pois, que os rexedores munici
~ pais, en primeiro lugar, corrixan 5 os hábitos lingüísticos existentes 
z de predomínio exclusivo da lin-

......... ~~==---------1~ gua castelán". 
~ No . seu articuládo recóllese, 

Constituida unha comisión de -comunidades qu~ se opoñen· ao proxecto da Xunta 
ente outros, que o galega "como 
língua própria da Galiza é o idio
ma oficial da Deputación de Pon

'Os montes comunais non se pOden considerar 
privados e, hai que polos en explotación' 
"O proxecto de Lei de Montes en 
Man Comun que apresenta o go
verno é inviábel e non vai ser 
aceitado nen aplicábel. Obrígan
nos a empezar un proceso, que 
vai servir para organizar ás co
munidades de proprietários de 
montes en man cornun, polo cal 
emendamos a lei e tacemos real
mente un contraproxecto, que 
procura paralisar esa iniciativa, e 
abrir carniño para a preparación 
dunha verdadeira Lei de Montes, 
feita entre todos os -que teñen 
algo a dicer na cuestión, e que 
ordene unha das rnáis importan
tes riquezas do país". Eládio Pé
rez e Xosé Alfredo Pereira, son 
membros da comisión que saiu 
elexida nas asambleas de Comu
nidades Viciñais de Montes en 
Man Comun, que se ven reunin
do desde hai várias sernanás, 
con cn~~cente participación, e que 
procura facerse presente, como 
protagonistas principais, na loita 
xa histórica pola devolución dos 
montes comunais, a clasificación 
e constitución e xuntas de vici
ños e o seu aproveitarnento inte
gral. 

Son parto de dous mil os mon
tes comunais cunha extensión 
de case 600.000 hectáreas. O 
proceso de reversión aos seus 
históricos proprietários comezou 
no ano 1968 e acelerouse a partir 
do 1975. Procurar a indefinición, 
obstaculizar a clasificación e o 
deslindamento, non promocionar 
a constitución das Xuntas de Vi
ciños, foron sempre as principais 
situacións coas que se toparon. 
"Cando se tala do monte consi
déranse tamén como privados 
os montes en man comun e é be 
distinta sua situación, po~que as 
comunidades de viciños, e nós 
abondamos neses aspectos nas 
emendas que apresentamos, for
m~~ unha organización demo
crat1ca, o que hai é que apoialas; 
asesoralas, fornentalas. Até ago
ra, en toda a época que estive
ron en mans dos concellos, o 
que se produciu foi '='n apov~ita-

mento selvaxe dos montes: can
do precisaban cartos facian cor
tas e vendían madeira. ICONA 
non planificaba, e pésie á sua 
irracionalidade as repovoacións 
contribuiron a palia·r ese destro
zo. Coa lei actualmente vixente 
do 80 contémplase que cos be
neficios que se obteñen, que ob
teñen os viciños, débense facer 
obr~s de ben social para a parró
quia, investimentos nas mellaras 
dos montes e tarnén optar por 
repartir benefícios, pero esto non -
parece o máis. axeitado enten
dendo que o monte é un ben so
cial.". 

Camiño aberto 
á privatización 
"Nós estarnos por afinar o fun
cionarnento das comunidades de 
montes, aproveitar a existéncia 
de grandes extensións para 
m~ntelas e poñelas en explota
ción, non para aumentar o mini
fúndio, e se a lei na exposiGión 
de motivos pode chegar a acei
tarse, o articulado posterior Qon
tradise claramente. Non deixa 
claro o recoñecirnento da pro
priedade do monte, e permite a 
división do monte e parcelas, ta
lando de que en 20 anos entraría 
a tutela da Administración, que 
xa se sabe a que conduce: con
cesións a muitinacionais, pases 
a mans privadas... en definitiva , 
quitarlle a propriedade aos vici
ños. E ademáis esa hipótese de 
tutela indica un prazo de 20 anos 
para cnsiderar se o monte está , 
abandonado, e nese prazo non 
hai practicamente tempo para 
que medren espécies forestais, 
sen que estemos a talar de fron
dosas. Nós consideramos que o 
proxecto é un ataque directo á 
propriedade comunal, que fo
menta o minifúndio e quer dei-

, xar, aproveitando as situacióris 
equívocas, camiño á privatiza
ción". 

Na última asamblea de comu
nidades, onde se aprobou o arti
culado alternativo que agora se 

· tenda, material fotográfico, 
estudo; reproducións, · 
diapositivas de textos 
revelaxe, cibachrome. 
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tratará que sexa discutido atra
vés dos partidos políticos parla
mentários, observamos unha 
grande partieipación "o proble
ma que se inícia agora é de or-

..ganizar máis as comunidades, e 
iso preocúpalle ao Governo, por
que ademáis corre como a pól
vora. A xente nada máis coñecer 

, o problema que representa a Lei 
e ·o· proxecto que nós apmsenta
mos, intégrase. Senón hai ainda 
rnáis comunidades nas asambles 
é porque a atitade do governo de 
non retirar o proxecto e estudalo 
máis a fondo coa nosa P.Sirticipa
ción e de todos aqueles relacio
nados cos nasos montes, co
meunos case todo o tempo pro
curando paliar os danos que pro
vocaría e preparar un articulado 
alternativo. Pero estas reunións 
van servir para que as co·munida
des nos organicemos cara o fu
turo". 

Un mellor aprov~itamento 
"Sempre que se tala do monte 
pénsase no aproveitamento fo
restal e hai rnáis. Hai que facer 
unha planificación conxurita, au
mentar a organización dos vici::- · 
ños e promocionar as comunida
des, non como dicia un deputa
do socialista que "como no meu 
concello de 27 montes só hai 3 
coml.Jn"idades constituidas, pois 
a xente pédeme que se privatice 
o monte". Esa atitude, .que o pro- . 
xecto guvernamental promocio
na, permite que cheguen as mul
tinacionais da madeira, as celu
losas, e se fagan coa planifica
ción forestal, con todo o. dano 
que iso supón. Nós fivemos ofer
tas nos nasos montes -tala do 
Val Miñor- e ofereciannos un
has condicións económicas rela
tivamente boas, pero a soberanía 
sobre plantacións e corta·s tiña 
que ser plenamente para eles. E 
iso está sucedendo en Lugo, coa 
Feldmühle. A nosa alternativa 
pasa porque toda explotación 
destes montes se faga e·n coo
perativas ou palas· comunidades. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa . 
especialización 
en libros 
gal egos 
e portugueses 

Porque as comunidades podan 
organizarse entre si, porque haxa 
unha verdadeira planificación 
para a explotación do monte, 
con intervención . dos poderes 
políticos e dos técnicos, pero ta
mén ds viciños, que son os pro
prietá~ios oomunais". -

- Axudas comunitárias 
A Comunidade Europea está in
vestindo. ~iles de millóps anuais 
nos montes. Axudas que teñen 
relación coa mellara productiva e 
o incentivamento de plantacións 
de espécies de maior ciclo de 
crecimento. Nos dados manexa
dos sobre a Galiza considéranse 
369.000 hectareas de proprieda
de pública frente a 2.500.000 
Has. privadas, estimándose en
tre estas aquelas que son en 
man comun. Este erro globaliza 
o problema cando tala da nece
sidade de criación de masas fo
restais rendábeis. O aproveita
mento dunha -realidade histórica, . 
que nacera preci~amente da 
consideración do monte como 
ben social debe s·ertida en canta. 
Leis como a de Iniciativa Popu
lar, que ten que discutirse proxi
rnamante no Parlamento poñen o 
dedo na chaga, e hai quen ve na 
rápida tramitación desta contes
tada Le de Montes en Man Co
mun, o querer introducir factores 
que distorsionan a discusión da
quel proxecto que procura unha 
maior racionalización do sector. 

A posición dos partidos políti
cos; segundo constatou a Comi
sión de Comunidades, é contra- · 
ditóíia "Mariñas recoñeceu que 
non lle parecía: unha boa lei, pero 
estaban atados polos pactos de 
governo. Os demáis interesáron
se, e especialmente os· naciona
listas, que xa tiñan presentadas 
emendas, ainda que non con
templaban nengunha, que agora 
queremos que introduzan, que 
suprimira a tutela e, xa que lago, 
o camiño da privatización". O 
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- tevedra" .. No seu artigo 2 afirma
se que a Deputación empregará 
normalmente· o ga1ego nas suas 
actuacións administrativas inter
nas e nas relacións cos cidadáns 
e coas entidades públicas da 
Galiza". 

Acordaron tamén a . criación 
dun Servicio · de ·Normalización 
Lingüística e unha Comisión In
formativa. o 

• Un milleiro de ecoloxis
tas galegos e asturianos 

. concentráronse o domingo dia 
23 en Ribadeo nunha ?<:Ornada de 
protesta contra o monocultivo de 
eu9alipto. 

As doce do mediodia, os gru
pos ecolóxistas concentráronse 
na Ponte dos Santos para dirixir
se en manifestación ao centro da 
cidade, cortando, durante méia 
hora a "N-642. 

Os concentrados, convocados 
pota Asamblea de Grupos Ecolo
xistas da Gal iza e a . Comisión 
Antieucalipteira astur, recorreron 
diversas ruas de Ribadeo, até re-

. matar no Cantón, ond~ procede
ron á plantación dun carballo, 
corno símbolo da necesidade de 
protexer os practicamente desa-

. parecidos bosques autóctonos, 
sobretodo diante da. posíbel ins
talación de industrias de .celulo
sas, que conlevan, ademáis, un 
grave risco contaminante, se
gundo o manifesto leido aó final. 

Pola tarde tivo lugar unha 
asamblea na Aula de Cultura da 
Caixa, ao fin da cal realizaron 
unha declaración conxunta sobre 
os problemas comuns do méio 
ambiente galaico..:astur, entre os 
que citaron a necesidade de pro
texer o ecosistema da ria de Ri
badeo e, en especial, a sua po
voación avícola, asi como as di
versas espécies autóctonas. 

Os ecoloxistas lamentaron a 
falta dun control por parte das 
Administracións Públicas, que 
regule e limite a expansión dos 
cultivos de eucaliptos. 

Como colofón da xornada os 
. participantes na convocatória di-

. rixíronse á praia de Os Bosques 
para render homenaxe a "Cuqui
ta", a foca-que que acollara a ria 
ribadense como própria até a 
sua tráxica morte. o · 
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TRIBUNA 

CONSERVA: UNHA MEDlDA NON · ESPERADA 
-No primeiro dia de negociación do Con
vénio Colectivo de Conservas e Sala
zóns de Peixe, realizada en Madrid, .a 
patronal . anunciou que ia apresentar 
diante da Adminístración Central un Plan 
de Reconversión do Sector. Era unha 
medida non esperada. , 

A patronal consenleira sempre se ne
gou a planificar a modernización do. sec
tor. Case tódas as propostas globais so-_ 
bre modernización c;ta maquinária, am.:. 
pliacié)n da produción a conservas vexe
tais. e. conxelados, necesidade de-contar -
con cooperativas de con:iercialización 

-que eliminaran a fragmentación do sec
tor, etc., foron feitas desde o ámbito sin-

. dical -e insistentemente desde a INTG. 
Os· industriais -conserveiros sempre COr:l- ~ 
testaron a estas propostas, que_ preten
dian impedir unha reconversión selvaxe 
que afectara ao emprego, desde o silén-
cio máis absoluto. -

O sector conserveiro foi notabelmente 
afectado pola entrada na CEE, que favo

. receu aos fábricantes portt,Jgueses e ma
rroquies, ao pagar estos menores aran:.. 

- ceis de entrada e mesmo ter cupos de 
·exportación libres de calquer cÁrga aran
celária. A patronal galega preferiu pasear 
polos pasillos da administración central 
e autonómica, ou en últimá instáncia 
roubarlle o mercado ªº empresário-do 
lado, que presionar ante o Governo es
pañol e -a CEE. O tempo demostróu qu_?· 
optaron por camiño equivocado e suici
da para defender os seus intereses, pero 
tamén por extensión, manter a produ
ción e o emprego. 

A metade do sector conserveiro do 
Estado -está na Galiza -h.oxe, sobre uns 

. X. xolÑ MELÓN 

10.000 postos de traballo 'directo. No 
ano .1978 habja 585 empresas no _ Esta
do, no 1985 xa era·n 446. Pero, adémais, 
tamén se reducia a produción, por 
exemplo: pasábase de 132~074 Tm .. de 
-conservas de pescado e peixe envasado 

· e esterilizado en 1981 a 106.686 Tm. no 
1985. Esto _ non implicou unha redución 
do excedente bruto de explotación, xa 
que como dixen antes a regulación fíxo
se baixo o critério de que ~·o peixe gran
de come ªº pequeno~·' asi foi, como pola 
contra, o excedente aumentou do 
10,13% ao 12,46% do_valor total da pro
dución. 

Os tr:aballadores foron os máis afecta
dos por ésta situación, perdéronse miles 
de ·postos de traballo polo peche de em-

~'RESULTA MAIS FACIL 
EXPLOTAR UN·POUCO 

MAIS AOS ASALRIADOS 
QUE ENFRENTARSE A 
CEE. PARA MANTEA 

PRECIOS COMPETITIVOS' 

presas ou a r~dución de plantillas, pero 
tamén, os que continuaron contando cun 
posta de traballo perderon poder adqui
sitivo. A patronal sempre esgrimiu como 
arma dialéctica a alta incidéncia-da man 
do obra no producto fin·a1, algo que non 

é real. Concretamente, os custes labo
rais eran do 12,45% nas empresas con
serveiras, frente ao 20, 19% ·no sector do 
automóbil, 22,72% no calzado e o 
25, 13% na pr:oduciórr de ~ xéneros de 

•. ponto. Este non é un argumento válido, 
· o que ocorre é que resulta máis fácil ex-

• plotar un pouco máis aos asalariados 
que enfrentarse á CEE, para manter pré
ciós competitivos. 

A atitude do Governo español foi .fun
damental en todo este proceso de dete
rioro dun sector clave para a nosa na
ción -como é o conserveiro; negociando 
coa CEE uns acordos que hipotecaban 
as exportacións cara Europa, permitindo 
importacións ao mercado español de 
produtos marroquíes de moito menor 
prezo e calidade, e tacando ouvidos xor
dos ás reclamacións do sectór e sindica
tos. Un non pode menos que pensar que 
detrás desta postura hai intereses políti
cos e económicos contrários aos da Ga
liza. 

En princípio, desde a INTG, coidamos 
que esta proposta de Reconversión é 
tardia, feita desde unha atitude de debili
dade e sen alternativas positivas. Cal
quer saida para o sector debe pasar por: 
unha ampliación da variedade da produ
ción, modernización teconolóxica, elimi
nación dos aranceis da CEE, control da 
calidade, promoción da produción e 
agresivivade comercial. Perq, fundamen
talmente, manter o emprego. Polo mo
mento, non parece que estas señan as 
premisas que plantexa a patronal xa que, 
cando menos, nos últimos anos praticou 
outras vias. o 

X.XOÁN MELON Secretario Zona Salnés INTG. 

UNHA Ml;RECIDA -HOMENAXE 
XOAN CARLOS CAAREIRA 

Parece ser, que ultimamente, estamos dicións persoais.· Os- liberado~ ·das CCLL 
collendo o sano costume de facer home- sempre tiveron que soportar estas .duras 
naxes ás persoas que o_s merecen sen condicións a nível persoal e xa é tempo 

· agardar a que desaparezan da cena. Hai de valorar a sua capacidade de aguantar 
uns meses ~ra a UPG a que rendja- unha - mes tras mes e ano tras ano. Entre 1978 
merecida homenaxe a Bautista Alvarez. e 1982, aproximadamente, Mi!ucho per-
Hoxe mesmo as Comisiéns Labregas ve- corre parroquias e. feiras, ás veces, nun 
ñen de facerlle a que lle-corrésponde a traballp solitário que fai rháis dum .opa-
Emílio López Pérez, no momento en que pel de liberado. Os recadadores botába-
abandona a secretaria xeral do Sindica- no a .ponta de pistola ·das suas oficinas 
to. Candq volvo deste 111 Congreso de para que non informase· sobre a Cuota _ 
CCLL-SLG .....ocórreseme lembrar as ·ra- Empresarial. 
zóns desta homenaxe, na convicción de Paseniñamente convértese no líder in-

. que lembrando o decisivo papel xogado discutíbel do Sindicato eil Lugo, e por 
polo compañeiro Milucho no sindicalis- extensión, na Galiza . . Moitas veces tive-
mo agrário deste país, esto-u ta!llén tras- · mos que explicar nas asambleas por que 
ladando a homenaxe a moitas persoas non .ia Milucho xa que a sua presénoia 

.. descoñecidas para a maioria que, coa er:_a· requerida en todas as parróquias. 
sua entrega e firmeza, fan avanzar a Visto desde hoxe, secadra toma máis 
nosa nación cara ese cambio real que valor o enorme e sacrificado traballo de.-
arelamos. Milucho sabe. do grande valor senvolvido. naquela época. Quen pensa-
destas persoas como eles saben do seu. ba que poderia estar perdido, puderon 

Foi precisamente Xosé Manuel, o de . cóñiprobar que non é verdade, cando 
Escairqn_, ao primeiro que lle esyoitei fa- neste 111 Congreso de CCLL volvemos 
lar de Milucho, aló polo ano 1976, nunha · ver compañeirqs -aaquela tomar de novo 
coordenadora que pretendía impulsar as rédeas do. Sindicato con ilusión xunto 
(ainda na clandestinidade) as CCLL na · _ aos novas afiliados, amasando que .a 
zona de Lugo. Lembro perfectamente curto plazo non poderá exfstir sindicalis-
como talaba un ceito militante chegado mo agrário na Galiza se non se asenta 
de Madrid, onde tivera que abandonar nos cadros labregos, xerados na maioria 
os seus estudos de Socioloxia para vit directa ou indirectamente pala ~ctivida-

. ocuparse da sua casa en Sindrán. Seica ·de de CCLL naquela etapa e da que Mi-
andaba cunha moto facendo_ Asambleas lucho foi un dos principais .animadores. 
de AGA e ·ccLL dun lado_ para .outro e Posibelmente cando a loita esmorecia, 
montando raros inventos coma o 1 Festi.:. estas pers.oas alonxáronse relativamente 
val Labrego (ou algo asi). O avance do do traballo .sindical, pero non cesaron na 
movimento agrário na comarca qe Man- sua actividade. -Cando se volve retomar 
forte ia receber un decisivo impulso coa a capa_crdade mobilizadora e o activismo 
sua chegada._ Era un labor Xordo e cala:.. siQdical; atopámoos á frente de coopera-
do que tardaría -vários meses en dar os tivas, asociacións, etc. e volven colJer o · 
seus froitos (En certo xeito, a etapa ac- ·. papel que lles corresponde. 
tual das CCLL aseméllaseme a aquela). . Unha das gra[ldes virtudes de Miluchp 

Xa era ur:iha peza clave do Sindicato , é a sua capacidade de análise-c;i~ sacie- -
cando se acorda o páso á legalidade, - dade rural,. pero o que ·é asombroso é a 
nunha Asamblea .en certo convento de sua capacidade para transmitir esta aná-
Santiago, algo que Milucho sempre lém- lise aos .labregos. C~da reunión feit~ por 
bra con orgullo. Durante os anos 77 e 78 Milucho é _unha lección. Haberia que-
participa activamente nGt loita contra a analisar até que ponto o poder mobiliza-

. Cuota _ Empres.aria! e a folga · do leite. · dor daqueles anos non tiña -un ha das 
Chegá.ron despoi~ os tempos de libera- _ suas grandes bases nos seus rl}itins. Es
~o e·n Lu~go, ás veces en durísima~ con- tou cqnven~ido de que moitos labregos 

viñan . ledos a escoitalo. Cada mitin era 
un polo de espranza e ilusión que deixa
ba a porta aberta para a p_róxima mobili
zación. Creo que non queda constáncia 
da maíoria deses mitins e iso é algo que 
non _nos perdoarán as próximas xera
cións. 

Milucho participoü activamente na di
rección de importantes mobilizacións. En 
concreto nos acontecimentos do Palácio 
de Xustícia en Lugo para impedir a su
basta de embargo de terras a unha per
soa que non tiña pago a Cuota Empresa
rial. Foi detido e íevadé> á cadea. Con ser 

. o máis significativo non é o único acon
tecimento desta caste no que participou. 
Oxalá un dia se decida a escreber e re
colla a sua experiéncia, porque poderia 
explicar tan ben como o soe facer, a di
feréncia entre a violéncia individual e illa
da do povo e a resposta cólectiva das 
masas en defensa dos seus direitos. · 

- Poderia explicar tamén o significado 
de certos xestos como elementos peda
góxicos. Asi, en determinada ocasión era 
condenado . por un par;ifleto das CCLL 
onde se criticaba o poder xudicial. Meté
ronlle unha m'ulta. Milucho preferiu ir vá
rios días a cumprir o arresto na cadea 
de Bonxe para protestar asi GOntra o re
corte da liberdade de expresión ~ 

Arredor de 1982, Emílio López Pérez 
a~ume ría prática o cargo de secretário 
xeral de CCLL. En 1984 é nomeado ofi
cialmente como tal polo 11 Congreso. 

_. Eran anos difíceis onde ás veces non se 

....-~FEITOS A DIMISIONS. 
CESES. -ETC .. ,. CULMINAR 

ETAPAS E FACER 
RELEVOS CON 

TRANQUIUDADE -E UN 
GRANDE MERITO' -

via saída e o Sindicato estaba ao borde 
do colapso. Facerse cargo da secretaria 
xeral nestas condicións era verdadeira
mente ingrato. Pero Miluct.io aceitou· cop 
esa confianza no futuro que só teñen as 
persoas que eren realmente nos seus 
ideais. Comunicámoslle a decisión na 
sua casa de Pedreda cando xa se deci
dira a emprender a sua actividade de 
horticultor. Sen dúvida que foi máis ledo 
para el o seu cese como secretário xeal 
que o seu nomeamento. Pero Milucho 
culminou unha etapa e deixa o cargo 
nunha situación ben distinta. Ainda con 
~quelas dificuldades, e cando a sua si
tuación persoal obrigáballe a ir deixando 
algunhas das suas funcións, Milucho 
participa nos debates qu~ dentro de 
CCLL conducen a plantexar a formación 
de algo que sei::ia decisivo: a Plataforma 
en Defensa do Sector Lacteo. Volve par
ticipar nas impresionantes mobilizacións 
contra as cuotas do leite. 

Afeitas a dimisións, ceses, etc., culmi
nar etapas e facer relevo no momento 
que . corresponda, con tranquilidade, é, 
desde o meu ponto de vista, un grande 
mérito. Milucho deixa a secretaria xeral 
no comezo dun esper.anzador proceso. 
Afortunadamente CCLL seguirán contan
do con el na Dirección Nacional. 

O amplo apoio nacional e internacional 
que se evidencióu na sesión de clausura -
-do 111 ·congreso é sintomático. CCLL 
aparece como a única posibilidade real 
de construir un sindicalismo agré;lrjo na 
Galiza que teña peso e capacidade de 
incidir na Política Agrária de Santiago, 
·Madrid ou Bruxelas. As vantaxes é que 
como ben dixo Milucho no seu informe, 
ó proxécto lanzado por CCLL nasce coa · 
"boa estrela" . 

O papel deste Sindicato sot;>arda hoxe 
con moito a suq afiliación na que é ponto 
de referéncia para sectores moi varia
dos, incluso para moitas cooperativas'ou 
certo sector da agro-industria. Oxalá 
nesta nova etapa sigamos contando coa. 
aportación de Emílio _López Pérez. -En · 
calquera caso, estou seguro, o Sindicato 
~ueda en boas i;nans. _ . D 
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CELULOSAS 

o grupo finés Tampf!ll~ , . 
poderia ser o adxud1catano 
dun permiso do Governo 
Autónomo para a instalación 
dunha fábrica de pasta de 
papel en San_ Sadurniño. 
Aidda que non se deron a 
coñecer publicamente as 
especificacións do , . 
proxecto, os empres~nos 
indican que o proced1mento 
industrial será o de pasta 
mecánica. Oficiosamente, a 
Xunta presta o seu voto a 
esta empresa o que se 
interpreta como unha 
eleición en contra da 
celulosa do Grupo Flick en 
Fazouro e da deCepagasa 
no Ferrol, Pois que o 
Governo Autónomo ten 
sinalado que só habería 
lugar para unha nova 
celulosa. 

CITROEN-OURENSE 

CCOO, UGT e l~TG apresentarari 
-candidat~ra unitaria ao comite 
Trás conseguir a dimisión Albert Ourense acolleu a-150 tra-
do anterior Comité de bailadores sob o patr9cínio do 
·Empresa tradicionalmente SITC. Desde a~uel momento c~-

. ' . . mezou a funcionar unha Com1-
adscnto ao S1nd1cato · sión formada por traballadores 
lndependente de / dispostos a enfrentarse á dire-
Tr.aballadores de Citroen / ción da m.ultinacional. Este ~ovi :::_ 
(amarelo), as tr~s centrais mento fo1. o que .conseg.u1l! . ~n 
de clase existe.ntes na pasados ~1as a obh~~da d1m1s1on 
empresa INTG UGT e _do . ant~n.~r Com1te, . avalando . ceo ' t' , h . . .esta pe~1c1on con 400 firmas. 

, apresen aran un a . · 
candidatura única que O pase a Labmal 
espera facerse coa maioria 07_ actuais ~embros da plantilla · 
da representación. yenen rexe1tand?. at.r?ves de 

asambleas e mov1hzac1ons o seu 
_A candidatura das centrais men- , pase a Labina/. As centrais de 
cionadas pon fin ao domínio ex- / clase ven tras esta operación un 
elusivo do SITC, o cal debe en- ' modo de eliminar a plantilla ac
tenderse dentro da dinámica ha- tual. 

O proxecto excluiría ás do Grupo Flick e Cepagasa 

bitual en Citroen de fort;e coación Conven lembrar que precisa
sindical, -con preséncia · vf3dada ·mente Citroen-Ourense. contou 
aos sindicatos de clase. A fá- co beneplácito dos governos 
brica Citroen de Ourense, que central e autonómico para levar 
conta cunha plantilla de 700 em- a cabo .esta operación, despois 
pregados, ten a sua vida senten- de teren subv~ncionado nos tres 
ciada desd~ hai un ano. Na p.ri- últimos anos con mái~ de 2 mil 
meira fase do desmantelamento, millóns de pesetas á devandita 
untia nova empresa denominada empresa. O O grupo Tam¡Jella canta co apoio oficioso 

da Xunta para instalar unha fá~rica de pasta Asinado l)n convénio 
·entre -as universidades 
de Compostela e Kiev 

O Conselleiro de Facenda Fer
nando Salgado celebrou esta se
mana unha entrevista cos pro
motores deste proxecto que 
quere beneficiarse da ZID de Fe- · 
rrol e comarca. O consórcio finés 
está integrado na empresa Papel 
de Galicia, S.A. na que parcicipan 
intereses financieros do sector 
do papel do Estado. En princípio 
fálase dun investimento de 
46.200 millons para unha estruc
tura que fabricará papel estuca
do de alta calidade a partir de 
madeira de piñeiro do país trata
do mecánicamente. A principal 
novidade desta nova solicitude é 
que aproveitaría o crecemento 
de fuste de masa de piñeiros xa 
plantados pero non reuqeriría 
unha reforestación masiva de eu
cal iptos, coma a que esixia o xe
rente da Feldmuhle para a celu
losa de fazouro co expreso apoio 
de siñificados representantes do 
PSOE na Galiza. 

A producción de pasta da fá
brica do grupo Tampella sería de 
200.000 toneladas anuais cunha 
facturación prevista de 23.000 
millóns de pesetas. O volume 
anual de pasta anunciado polos 
empresarários cJa Feldmuhle, do 
Grupo Flick, era d.e 250.000 to
neladas, igual que a de Cepafe
sa, ainda que estas plantas fun
cionarían polo procedemento 
kraft, o que quere dicer que vai 
dotada dun dixestor químico 
central que funciona en ciclo 

aberto e é polo tanto altamente 
contaminánte. A enorme impor
táncia orzamentária dos médios 
de depuración do procedemento 
kraft, para que sexan realmente 
efectivos, é a razón pola que es
tas industrias están a buscar me
llares rendementos nos estados 
que impoñen un control anticon
taminante brando. Unha celulosa 
kraft como a de lourizán (Ponte
vedra) non sería aceptada por 
ningún pais da CEE que en .todo 
caso esixiria o cumprimento dun
ha declaración pública de riscos, 
co debate político conseguinte. 
Esta ameaza e o custe poi ítico 
conseguinte pesaron sobre o 
Parlamento autonómico para 
adptar a medida cautelar tempo
ral proposta polo deputado do 
BNG Xosé Manuel Beiras contra 
toda instalación dunha fábrica de 
pasta. 

A pasta mecánica 
A produción actual de pasta me
cánica supón arredor dun 25 por 
cen do total mundial. O principal 
produtor de pasta mecánica é 
Finlándia. O destino da pasta asi 
producida é o papel prensa, en 
razón da resisténcia que provee 
a fibra longa para soportar a gran 
tracción dos cilindros das rotati
vas. Progresivamente se ten me
llorado o rendemento desta clase 
de pasta que ten como invcon
vintes principais o custe de ins
talación fabril, a enerxía específi-

ca kilovátio-tonelada esixida e os 
altos custes dos refinos de dis
cos·. 

A operación básica para a fa
bricación de pasta mecánica 
consiste en puxar toros de piñei
ros sobre a periféria dunha moa 
abrasiva ao tempo que se pro
xecta auga. A madeira asi trata
da queda reducida a ~ebras. A 
auga ten como función impedir 
que se produzan tempraturas ex
césivas. Parte do traballo mecá
nico da moa trarisfórmase en ca
lor o que contribue á plastifica
cón da Lignina da lámina média" 
que axuda a separación da fe- · 
bras. As principais ventaxas do 
procedemento · mecánico son o 
aproveitamento integral da ma
deira (rendementos dun 95 por 
cen), mellara da calidade para 
impresión. o incomenente mais 
acusado da pasta mecánica é a 
sua falla de permanéncia á luz 
(apreciábel a simple vista no pa
pel prensa) e ao calor. As últimas 
investigacións, centradas sobre 
a velocidade periférica das 
moas, o aumento da poténcia 
dos desfeveradores e os proce
deméntos de blanqueo non abra
sivo, están mellorar a produción 
de~ta clase de enxeños. · 

Para a fabrícación de papel es-. 
tucado cómpre a utilización de 
caolín do que existen minas_de 
gran calidade en Burela. o 

G.L.T.,. 

A Universidade ven de asinar co 
Instituto Paton de Soldadura de 
Kiev (Ucránia) e coa universidade 
de Kiev senllos convénios para 
intercámbio de alumnos e mate
riais docentes. Ambos · protoco
los, concluidos por intermedia
ción da Asociación de Amizade 
España-URSS de Vigo, foron asi
nados en Kiev por unha delega
ción galega e serán inmediata
mente desenvolvidos en forma 
de· contratos pontuais. 

O convénió co Instituto Paton, 
institución especializada en alea
cións, corrosión ~ soldadura e ro
bótica, considérase do meirande 
interés para toda a indústria ga
lega do metal. Os intercámbios 
propostos alcanzarán a materiais 
docentes e científicos, informa
cións e plans sobre materias có
muns, investigacón conxunta, 
publicacións e monografias e in
tercámbio d~ alumnos. 

A delegación galega asinou ta
mén, un convénio coa universi·"." 
dade· de Kiev, previamente apro
bado polo seu claustro, asi como 
un contrató de desenvolvemen
to. Por mor deste protoc0lo po
·derán establecerse tamén inter
cámbios diversos de materiais 
docentes e alumnos. A universi
dade de Kiev ten faculdades de 
Psicoloxia, Psicopedagoxia, His-

"' 

- . 
toria, Socioloxía e Economía ·in-
ternacional. -· 

"Tanto o convenio co Instituto 
Paton como o estabelcido coa 
universidade de Kiev; ·poderán 
·ampliarse para o estudantado. 
galego a_ distintos n{eis," xa que 
se_-da a posibilidade de ofertar 

·-prazas direitamente", -omentou 
Xaime LugHde, secretário da 
Asociación de Amizade España
URSS con sede en Vigo, que for
mou parte da equipa galega que 
concluiu os acordos. 

A delegación, formada por 
Luis Espada Recarey, que repre
sentaba ao Reitor de Composte
la; o profesor de Metalúrxia Pe
dro Merino, o- de Enxeñeria Quí
mica, Xosé Ramón Novoa, e Xai
me lugilde pala Asociación de 
Amizade, deixaron sentadas as 

· bases para un terceiro convénio 
co Instituto Politécnico de Kiev. 

Ao abeiro destes acordos es
tabelecéronse xa. contactos entre 
o en;ipresariádo galeg~ e a in.:. 
dustria e o comercio soviético. 
En . meios empresariais ponde
rouse particularmente a impor
. táncia da comunicación direita 
que se abre entre un dos centros 
máis importantes do mundo para 
todo o relacionado co tratamento 
industrial de. metais e os estalei
ros e empresas metalurxicas da 
Galiza. . O 

11111111111111111111111m11 EVOC.ANDO A CELSO. EMILIQm1111111111111111111111111 

Un vídeo que non debe ·faltar en ~engunha programación das "Letras Galegas" 
de Concellos, Asociación~ Culturais e Centros de En~ino. 
Argumento. 
Nun Instituto de B.U.P., un 
profesor (Bemardino Graña) 
vai impartir unha clase sobre 
Celso Emilio. Unha nena, alu
na desa clase, vai-se identificar 
coa personaxe do poema "Ma
ria Soliña". Todo axuda: ela 
cháma-se Maria e o Instituto 
onde estudia é "Maria Soliña" 
d~ Cangas. 

O profesor vai percorrendo 
cara ao pasado os distin_tos li-

ASOCIACIÓN 
SÓCIO-PEDAGÓXICA 
GALEGA 

bros _que escrebeu C. Emilio. 
Maria pasa dun poema <a outro 
mentalmente, visualizándo-os a 
través. dos seus próprios recor
dos, das suas imaxes mentais, 
de situácións suxeridas polo 
que escoita ... 

Maria, en definitiva, deca
tou-se das p9sibilidades de su
xeréncia da poesia e aprendeu 
a valorar a obra de C. Emilio. . 
Isto creou nela, e nos demáis 

. ~esperanza. 

Para Pedidos: 
-Facer transferéncia bancária de 6.720 -pts. 

(NA incl11ido) á cta/cte. 304-:-209.1218/8. (Caixa 
Galicia), da AS-PG. . . 

- Enviar a ·cópia de dita transfer.éncia, xunto 
co Pedido (indicando nome, enderezo, tfno., Sis
tema) a: Comisión de _Cultura. Concell6 d~ Fene, 
15.500 Fene (A Coruña). . 

- Para cal quera aclaración chamar ao 981-3 4 
03 66 (de 8 a 14 h.). 

COLABORA 
CONCELLO 

DE FENE 
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• A Fistef'.'ra excluida do 
mapa sanitario. A proposta ·do 
Mapa Sanitário de conseguir que 
nengún habitante do pais quede a 
menos de 40 minutos dun centro 
hospitalário non se vai cumprir en 
F.isterra, Soneira e B_ergantiños qúe 
repetidamente reclamaron a dota
ción - dun hospital en Vimianzo 
como centro de tres comarcas con · 
máis de 90.000. A distáncia previs
ta de 100 quilómetros como máxi
mo radio de asisténcia hospitalária 
tampouco sera pdsibel, segundo 
as previsións da Consellar.ia de Sa
nidade. 

bs bergantiñáns descoñecen as 
razóns polas que a Consellaria in
cluiu outras comarcas coma a de 
Ge-rvo-Burela, con 70.000 habitan
tes, e non inclue a Fisterra como 
cal:: aceira sanitária. As solicitudes 
ríe~ ns sen so eran ben coñecidas 
polos deseñadores da nova estruc
tura sanitária. Moitos habitantes da 
área de Fisterra agardan interven
ción hospitalaria desde hai dez me
ses. O 

• A co-nfederación de Aso
ciación de Viciños de Espa
ña (CAVE)celebrou a 11 Ásambléa 
no Ferrol, constatando o rexurdir 
do movimento viciñal e o interés 
dos próprios partidos políticos 
polo "retorno" ás asociacións, de- -

~ nunciandose tamén as restricións 
impostas por determinados conce
llos á participación cidadana e os 
novos problemas dos bairros, 
como as drogas, que fóron 6 cen
tro do debate. 

As asociacións de viciños cum
plen no estado español 20 anos, 
evidenciandose un cámbio, pois 
daquelas tiñan un claro compoñen
te de-loíta pola libertade (algo que 
ainda conservan algunhas), senda 
outras domesticadas polos parti
dos, desfeitas, ou criadas unhas 
novas sumisas. O 

• O claustro do Coléxio Uni
versitário de A Coruña elexiu 
como ·director, para outro periodo 
de tres anos, a Xosé Luis Armesto 
Barbeito. A candidatura encabeza
da por Armesto Barbeito, con Xosé 
Maria Dobarro como subdirector e 
Xosé Maria Quintela como Secre- . 
tário, obtivo 106 dos 123 votos 
emitidos, dun claustro integrado 
por 140 mcmbros. O outro candi
dato, Xqsé R. Vidal, só conseguiu 
11 votos. 

• Os gadeiros da Galiza non 
. terán que. pagar as tasas de 
corresponsabilidade da CEE, ao 
consideralos como integr~ntes de 
zonas desfavorecidas, segundo 
acordo do Consello de Ministros 
de Agrict:Jltura da Comunidade 
Económica Europea. 

. Respeto ás cuotas leiteiras, un 
dos principais caqalos da negocia
ción' e que lle afectarían á Galiza, a 
comisión mantivo unha negativa 
rotunda a que se modifiquen, ainda 
que acordaron facer un amplo es
tudo sobre o funcionamento do 
sistema de cuotas, efectuando a 
proposta de modificación antes do 
31 de Xullo proximo. 

Neste consello tamén se conce
deron 7 .000 mil millóns para re-es
truturar o sector lácteo_ no estado 
español, ·primando a aqueles que 
decidan avandonar a produción do 
leite. o 

Un dos sindicalistas máis 
activos de A·coruña 
chámase Xosé Luis. Pero nos 
locais da CXTG é frecuente 
escoitar "Muru" en multitude 
de ocasións. A razón · é que 
Xosé Luís Muruzábal é un 
dos corazóns do sindicato 
nacionalista de A Coruña. 
Grandón, basco de Navarra, 
cunha fala castellana altiva, 
mui do estilo daquel país, un 
discurso popular e ao tempo 
analítico e con grande ánsia 
de convicción. Ante o 
primeiro de Maio co11xunto di 
que· quen mái$ gana é a 
política nacionalista e sobre 

·a futura unificación sindical 
dos sindicatos galegos, "se 
fóra por mín, mañá mesmo". 

• ANTÓN PRIETO · 

Diante de diferentes iniciativas gu
vernamentais de incrementar os 

· gastos sociai~ a partires da cele
bración do 14-D, Murazábal pensa 
que eso podería faceto Galquer 
governo: "O PSOE tiña que ofertar 
algun tipo de medida dada a situa
ción dramática que se vivia, a par
te de que iso figurase- ou non no · 
programa eleitoral. Pero calquer 
governo teria que tomar medidas 
semellantes, máxime cando se es
tán' aproximando unh_as eleicións, 
ainda que tamén hai que dicer que 
foi fruto indirecto das mobiliza
cións do 14-0", unhas protestas 
das que hai que sacar tamén ou
tras conclusións: 
. "Sobre todo existiu unha toma 
de conciéncia social a todos os· ni
veis; produciuse unha perda de 
medo ao PSOE e tamén o divórcio 
na chamada-. família socialista, un 
enfrentamento entre UGT e o 

· PSOE que ainda falta por saber en 
qué queda, pero que é un dato 
mui a ter en .canta na análise da 
situación política sindical deste 
país". 

'~s PROTESTAS DE 
DECEMBRO 
SERVIRON AOS 
LÍDERES OBREIROS 
ESPAÑOIS PARA 
LAVÁRENSE A CARA' 

Muruzábal pensa tamén que as 
protestas de Decembro serviron 
aos líderes obreiros españois para 
lavárense a cara: "Os obreiros 
proporcionáronlles toneladas e to
neladas de ·xabrón para que estes 
dous se puderan lavar a cara de 
todas as burradas que levan feito 
desde aqueles pactos da Moncloa 
até hoxe. Tanto é asi que non hai 
fábrica ou sector na Galiza no que 
a UXT non fixera algunha selvaxa
da". 

Tamén observa o dirixente da 
CXTG que os sindicatos cobraron 
unha tremenda importái:icia políti-_ 
ca a nivel estatal, xa que; pésia 
perdéreselle o medo ao partido 
socíalista, non hai nengunha alter
nativa de .esqi.Jerdas. "Aqui na Ga:
liza é diferente, porque existe 
como referéncia esquerdista o 
proxecto nacionalista". 

'Ccoo NON ESTABA 
POLA LABOR 
CQNXUNTA, PERO CO 
CAMBIO 
EXPERiMENTADO NA 
UGT DECANTOUSE ... i 

POLA 
COLABORA-CIÓN' 

'O 1? de -Maio unitário 
beneficia· unicamente á política '.n~ci.onalista' 

Xosé Luis Muruzábal 
· Membro da dirección da CXTG 

O cambio na UGT 
Tanto é asi que .x:a Murnzábal va
lora por esa razón mui positiva
mente a confluéncia dos catro sin
dicatos maioritários na Galiza para 
a celebración · da festa internacio
nal do traballo: "O feito de que ce
lebremos un primeiro de Maio uni
tário, na Galiza benefícia única
mente á política nacionalista. O 
único proxecto político que hai 
aqui é o proxecto nacionalista, e 
eles cada vez que veñen connos-

co traballan indirectamente en be-
. nefício dese proxecto, porque non 

hai outro; o PSOE está perdendo 
a forza que tiña e Esquerda U'nida 
prácticamente non existe. Eles 
per:isan que o feíto de viren con
nosco supón t'.Jnicamente un mei
rande desgaste do PSOE, pero 

' non é asi, porque tamén están a 
traballar por un proxecto naciona
lista, que é a única ,alternativa po
síbel na esquerpa. E quizabeis por 
iso que CCOO non estaba moito 
polo labor de fornecer un proxecto 

conxunto, pero co cámbio exp 
mentado na UGT esta central 
cantouse pola colaboración e . 
estamos, co sindicato saciar 

'NoN HAI FABRICA 
OU SECTOR NA 
GALIZA NO QUE A U 
NON FIXERA 
ALGUNHA 
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traballando por todo o espácio 
sindical": , .. , 

lsto tamén supon, e~ op1mon ~e 
Muruzábal, que se .obnga aos ~1~
dicatos de á~et? esta!al .ª defm,i
ren unha dinam1ca prop~1.a, auto
noma, e iso resulta pos1t1vo par~ 
0 nacionalismo, e mostranse opti
mista sobre qué dará de si o cám
bio experimentado . na UGT sobre 
0 que espera "que non se reduza 
a un simples lava?'? de cara e_ ~u
pdña cámbios senos de pol1t1ca 
sindical, agora que comeza a xo
gar ~?as ligaduras do PSOE algo 
rotas . 

As reivindicacións 
do 1° de Maio 
"É un feito que~ aparte das re.ivi~
dicacións desenadas polos sindi
catos de ámeto estatal, as cat~o 
forzas convocantes no naso pa1s 
asinaron un manifesto no .q~e ~e 
recollen boa parte d~s trad1c1o~a1s 
reivindicacións obreiras da Gahza, 
e que abarcan non só aspe_?tos de 
política social, senón tamen eco
nómico-estruturais, como ref eren
ciar e número de parados "ex-
cluindo ál" povoación agrária" '. ~ 

, precarización do ~:ctor estract1vo 
primário, a regresr.on ~.os se~tores 
industriais, a sust1tuc1on da mver
ión pública por incentivos á inver
ión privada, dirixíndose os cartos 
o Estado a outras zonas de Es
aña o abandono das comunica
ión¿ viárias ou a discriminación 
uvemamental en programas 
orno o PDR. Tamén fan referen
ia no seu escrito a asuntos máis 
ontuais como os salários mini
os, a loita contra o fraude fiscal , 
pago da débeda social, a mello-

ª dos convénios coletivos, os ser
ícios públicos e as vias de comu
icación, e sobretodo, pola aper
ura dunha Mesa de NegociaciórT 
ara o emprego na Galiza. 

1/1.s PEQUENAS, ____ _ 
~MPRESAS EST AN 

FOGADAS, E NO SEU 
FOGO, NO CANTO 

OE COLABORAR COS 
INDICATOS, MOl~AS 
ECES SON OS MAIS 

' GRESIVOS COA 
PBERTADE SINDICAL' 

Unha mesa na que participarán, 
ademáis dos sectores tradicionais 
a tres bandas (patróns, obreiros e 
máis sector público), un grupo que 
no noso país ten importáncia fun
~amental : os pequenos empresá
nos." 

'~GORA MESMO HAI 
UN PROCESO DE 
AVANCE CARA A . 
UNIDADE E PENSO 
QUE NA CXTG E 
QUIZAIS TAMPOUCO 
NA INTG, NON HAI 
NINGUEN QUE DIGA 
QUE NON SE VAi DAR 
A UNIFICACIÓN' 

da que fala constantemente da 
palabra "madurez", e non deixa de 
facer - referéncia ao argumento 
principal que se utiliza cando se 
fala de tal reunificación. Convén 
lembrar qoe Muruzábal é dos sin
dicalistas que procedian de CCOO 
via CSUT. "Agqra mesmo - di
hai un proceso de avance cara á 
unidade e penso que na CXTG, 
que quizais tampouco na INTG, 
non hai ninguén que diga que non 
se vai dar a unificación. Sucede, 
ademais, que, por unha parte, hai 
xente na CXTG que pode pergun
tarse se dentro do novo sindicato 
poderáse convivir e non se volve; 
rían a repetir historias pasadas. E 
unha pergunta que moita xente se 
fai e que, evidentemente non se 
poderá responder atá que nos uni
fiquemos. Esa garantia non poqe 
existir en nengun proxecto político 
e sindical. O que ten que estar cla
ro e que a reunificación vai suce
der· nunha fase dialéctica superior 
á que existia cando rachou o sin
dicato. Houbo causas que suce
deron moi de presa e a situación 
política ten variado bastante, asi 
como tamén a madurez dalguns 
plantexamentos. 

Outro elemeto importante que, 
polo menos CXTG nos parece vital 
é que a unidade se asuma por 
unanimidade ou case. Non debe 
ganarse por maioria, nen sequer 
por un 80%; pretenderemos que 
se vaia á unidade por unanimida
de, porque é un proceso muí im
portante. Outro dado que hai que . 
ter en canta é que, ainda que en 
definitiva toma a decisión son os 
organismos competentes, na 
CXTG non hai unha forma política 
clara que teña hexemonia política, 
como pode que suceda na INTG. 
No naso sindicato hai qué ir con
vencendo pouco a pouco a gru
pos de persoas, trátase de avan
ces máis pequenos, pero sempre 
sobre a base de que ese sindicato 
é posíbel e necesário para levar a 
cabo unha actividade importante a 
n ível de estado. 

'SE SE FAI UNHA 
REUNIFICACIÓ_N __ 
FORZADA, PODEN 
QUEDAR PENDENTES 
PEQUENOS DETALLES 
QUE·Á LARGA 
RESULTEN 
NEGATIVOS' 

Muruzábal pensa que éste é un 
sector importante, pero ainda mui 
pouco concienciado da súa im
portáncia: "As pequenas empre
sas están af ogadas, e no seu afo
go, no canto de colaborar cos sin
dicatos, moitas veces son os máis 
a~resivos coa libertade sindical. 
A1nda que teóricamente estarian 
máis parto dos sindicatos, os pe
quenos empresários están moitas 
veces máis lonxe do que poderia- Muruzábal confia . en que a uni-
~?s pen~ar, e iso é unha contradi- dade chegará, mais non quer 
c1on. De feito deberíamos colabo- ayent~ar se an~7s o~ d~sp.ois das 
rar nunha morea de cousas co- v1~de1ras ~lecc1ons smd1cais, 7 t~
muns como són 0 rnantenimento . ~e~ adv1rte con~ra as .. p~s1be1s 
do ~ryiprego, as subvencións es- u.mdades a , í!1ªrt~l~azos . Se se 
pec1a1s, as reivindicacións colecti- fa1 unha reurnf1cac1on forzada, pa
vas ... todas as colaboracións que . den quedar pendentes pequenos 
ate agora houbo foron muí pon- ~etall~s que a larga resulten neg~
tuuais. ' .. t1vos, como por exemplo, condi-

A unificación 

Sobre o proceso de unificación .ao 
qdue . parecen irremesibelmente 
es~inadas a CXTG e a INTG, Mu

ruzab~I móstrase calmadamente 
~~tusiasmado. Pódese dicer que 
de n~se pr~ceso a vida ou a morte 

0 sindicalismo nacionalista, ain-

cionar que moitos sindicalistas fi
quen inactivos, e o que poidera 
ser mui bó, pódese convertir en 
malo á larga. Tamén hai que ter en 

. canta, en opinión" deste vet~rano 
sindicalista, o feito de que "E mui 
·fácil manter unha organización pe
. queniña própria, vacunandoa con
. tra as demais, e esa comodidade 
pode estar xogando contra todo" .. 

RAMÓN CABANILLAS 
CAMIÑO ADIANTE 
Ramón Cabanillas reune · na sua poesia várias 
épocas da história da Galizit. O seu itinerário 
poético, comprometido en .exclusividade co 
idioma galego, res.pon de sempr~ a funcións. 

mesmo políticas sempre vencelladas á elevación 
da consideráción e condicións de 'vida do seu 

país, independentemente das posicións 
ideolóxicas suas. 

AlfOSADllllA 
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· ___ MADRID-MILÁN B º' C O T DA CANCÓ CATALANA 

-Ídolos 
entro~izados, 
ídolos 

Desde o 28 . de Marzo non se emiten actuadóns nen información 

Os grupos e cantantes cataláns. 
marxinadós na rádio e televisión da Generalitat 

-destrozados 
"Canta en inglés se queres 

o abatimento foi caendo como sair na TV-3", asi rezaba 
unha pesada lousa que se pou- Ünha pancarta asinada pola 

. sase nas esperanzas e nas arelas ACIC (Asociación de _ 
de miles de persoas, ... pero só 
ate 0 terceiro gol.. Xa antes de Cantantes e Intérpretes en 
que o marcador electrónico de Língua Catalana) que se 
San Siro (deixenme vostedes de paseaba pola manifestación 

.... Giuseppe Meazza) 'rexistase o 5- da Diada de Sánt Jordi 
o histórico-histérico, os forofos· convocada pola Crida a la 
comezaban un rearme vital que Solidaritat en defensa da 
lle's permitise mudar o signo da- oficialidade do catalán nas 
quera "afrenta persoal", permiti- insitucións europeas. Era o 
da, e é máis, realizada e pensa-
da, por aqueles seres "superio- ·síntoma de que as causas 
res". da nosa língua, ainda con 

Os hinchas non sofrena derro- · cobiza europea, non 
ta da. sua equipa pola equipa eo · estaban ben arranxadas en 
si, polos ídolos, pala perda do tí- "casa nostrá". 
duo ou do partido. Non, síntena 
no "ego". Un "ego" que.deposita Un dia antes a ACIC tiña decidi-
na sua equipa, en posesivo in- do manter ·O boicoteo ás emiso-
trasferíbel, a función-e capacida- ras da Corporación Catalana de 
de de redimilo das suas fustra- Rádio e Televisión (CCRTV) deci-
cións vitais, transformandoo . nun dido o pasado 19 de _f'v'.1arzó. A úl-

... _ super-ego colectivo (ainda t'.¡ue tima reunión mantida entre os 
ben pudese ser un único depor- cantantes cataláns e represen-
tista ou calquer suxeto público tantes ·da CCRTV, en preséncia 
válido para poder proxedarse . . do director de Promoción Cultu-
nos seus éxitos). ral da Generalitat, Xabier Bru de 

Pero o ídolo serve, é válido, Sala, saldárase cun novo fra9a-
menti-es ·cumpla a sua función li-· so. A ACIC acusa ao ente rádio
beradora. Cando engade fustra- televisivo .da Generalitat "dunha 
cións, ese mesmo ídolo, convér- falta de sensibilidade réiterada 
tese en chivo expiatório; send.o cara o noso traballo; que se ma-
destruido como parte integrante terializou na actual situación de · 
dese eu, pero, tamén, como su- marxinación que padece a músi-
xeto portador de calquer valor. ca catalana en relación .a outras 

Así, os xogadores madridistas, músicas importadas e outras fa-
na triste noite milanesa, pasaron tetas da ·cultura, especialmente 

· de ser, por mor de 5 goles, "os o teatro".. · 
millores do mundo", a. "equipa A guerra entre os can!antes en 
máis grande" e un sen fin de eló- língua catalana integrados na 

, ,xios, a "unha equipa acabada", ACIC, na que se atopan nomes 
"unhos mantas" e até "ladróns · centrais da can9ó, como Uuis · 
que só tan cobrar millóns''. e ou- Llach, Maria del Mar Bonet, Rai-
tros impropérios polo estilo. mon e Marina Rosell, comezou a 

As culpas das fustracións per- fins de Marzo. Tras dunha asam-
sonais recaían ·sobre deles nun blea da ACIC que engloba a per-
bing-bang · reversíbel de referen- to de cen autores e grupos, os 
tes sociais cal superestructura cantantes cataláns decidiron, por 
relixiosa. Son unhos deuses que maioria absoluta, boicoteár a to-
tan ben son alabados, entroniza- das as emisoras radiofónicas e 
dos na bonanza; como receben televisivas da .Géneralitat (Cata-
as máis duras blasfémias nas si- lunya Rádio, RAC-105, Cataluya 
tuaciórJs contrarias. Música, TV-3 e agora o Canal 

Aos poucos días voltarán a ser 33). A partir da asamblea realiza-
aclamados, reverenciados ... , da o 28 de Marzo, os cantantes 
pero ·o pior é quen agúanta a integrados na ACIG, adoptarian 
eses "demos" do Barcelona, que unha série de medidas de pre-
é quen recordan a cada pouco a sión contra a CCRTV: solicitarían 

.- situación de perdedores-peca- ás suas emisoras que a partir 
dores. Cando isto sucede prod_ú- dese momento se abstivesen de' 
cese un ha comparación, como · : p_rogramar discos, grabacións, · 
se se tratase de comparar a von- . filmacións ou videoclips. dos 
dade dos distintos deuses, pero . componentes da Asociación; ne:- .' 
tamén as veces que istes fixeron garíanse a aceitar contratos ou 
sofrer aos seus súbditos: D invitacións para actuar ou seren 

PUCHEIRO entrevistados ~por c.alquera das 

. NOVIDADE 

Lluis Llach 

emisoras da Corporación e rene
garian do patrocínio e colabora
cións programadas; impedirian a 
entrada de micrófonos ou cáma
ras da CCRTV ·en concertos, ro-· 
das de prensa ou actos públicos. 
A ACiC inici_aba esta guerra por
que na sua opinión a Corpora
ción Catalana de Rádió e Televi
sión, esquecia sistematicamente 
a emisión de ·música catalana. 

Ostracismo para a can9ó 
A ACIC criticaba tamén a carén
cia de programas radiofónicos e 
televisivos especializados. Joan 
Soler Boronaf, cantautor e presi
dente da ACIC, mostrábase es
pecialmente crítico da CCRTV e 
estendia as culpas até · o prési
dente Pujol quen, en opinión de 
Boronat, "é desde hai 9 anos o 

. máximo responsábel dunha polí
tica cultural que nos pe,rxudica, 
e tamén responsábel de que de
terminadas persoas non sensibi
lizadas co problema, ocupen 
cargos de responsabilidade". A 
Asociación de Cantantes tiña pe
dido a demisión dos altos cargos 
da CCRTV. 1 

O enfrentamento entre autores 
e Administración agudizouse a 
partir . dun artigo asinado polo 
_xornalista Ramón Barnils e publi
cado néi revista "El Temps" en 

que afirmaba que ao iniciarse 
TV-3 _e Catalunya Rádio, sabiase 
que habia ordes de non ter pre
feréncias pala can9ó, senón ao 
contrário. 

A ACIC esixiu resposta dos 
responsábeis da CCRTV ante 
esas acusacións, e ameazou 
coin non asistir ás reunióáns pre
vistas entre as partes para pro
curar unha solución ao conflito. 

Mentres tanto, o boicoteo dos 
cantantes ia consolidándose é 
a_mpliándose as mostras de soli
dariedade coa postura da ACIC. 
Maria del Mar Bonet.negouse, na 
apresentación do seu último dis
co "Ben a prop'', a conceder 
unha entrevista a uri represen
tante de Catalunya Rádio, e non 
permitiu a entrada de cámaras 
de TV-3 "nas emisoras da 
CCRTV -explicou- a marxina
ción é constante e ademais non 
respeitan a ~ei ao ignorarnos". 

Lluis Llach pola sua parte 
prescindía dos apoios publicitá
rios das emisoras da Generalitat 
para o seu concerto· na Universi
dade o dia 22 e suxeria aos cá
maras da TV3 ali presentes que 
non tomasen imáxenes do cená
rio nen sonido da mesa de mistu
ras. _ 

Cantantes doutros ámbitos, 

como Georges Moustaki, Ana 
Belén, Víctor Manuel e Paco lbá
ñez, solidarizábanse publica
mente coa ACIC. Mentres, forzas 
políticas de Catalunya aproveita
ban a conxuntura e expresaban · 
o seu apoio aos cantores cata
láns mentres criticaban á Gene
ralitat. O PSC, Iniciativa per Ca
talunya, ERG e a CGT (ex-CNT), 
fixeron público o seu apoio ás 
medidas da ACIC. Durante o 
tempo que durou o enfrentamen
to, que a estas alturas ainda non 
topou vías de resolución, os res
ponsábeis realizaron várias ofer
tas de ampliar a cobertura da ac
tividade dos autores e intérpre_
tes en língua catalana. Pero ape
sar de que nalguns dos pontos, 
sobretodo no ámbito radiofóni
co, parecen intuirse alguns visos 
de acordo, na globalidade do 
asunto a ACIC mantense firme. A 

~ última oferta expresada polos 
s responsábeis da CCRTV na reu
~ nión mantida cos cantantes o 
~ pasado dia 21 foi calificada de 
~ "insuficiente" por Joan Soler Bo
~ ronat. 
x Boronat insistiu en que os au

tores non desexan que a can9ó 
se convirta nun ghetto, "desexa
mos un nível de programas qu~ 
agrupen aos autores nos seus di · 
versos estilos, non un único pro·· 
grama que misture de todo". 
Mentre&, o boicoteo da ACIC 
acentúasé e ameaza con alcan
zar tamén ás institucións munici
pais á espera da preparación dos 
programas musicais do verán, en 
especial do Grec- 89. 

A rebelión da can90, once 
anos despois da restauración da 
GeneraHtat, ten posto na palestra 
un problmea esquecido: a nova 
can9ó foi un fenómeno de masas 
e no seu momento conxuntural , 
porén a can9ó, a música acom
pañada de letra en língua catala- _ 
na, non pode ter un fin tan efíme
ro. A pervivéncia de grandes fi
guras cun nível de audiéncia 
considerábel e uns éxitos asegu
rados pudo exercer de pantalla 
sobre este tema. Maria del Mar 
Bonet expresábao asi: "son 
membro da Asociación desde o 
primeiro momento e identifícome 
coas suas esixéncias. Non polo 
feíto de traballar asiduamente, 
gravar discos e non ter tantas di
ficuldades, irnos deixar de lado á 
xente que comeza e que leva 
anos traballando sen tanto éxi
to". 

JOAN RETANA/BARCELONA 

caStelAo . 
en comtc 

Unha aproximación á obra 
de Alfonso R. Castelao 
realizada por escolares 

~"';\~ 
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·solicltan_a supresión das eeldas de ail!amento nas que aJguns permaneCen desoe-·íiai_ 18 ~os · 

. Cuarenta presos políticos. alemáns en .Perigo de morte 
a causa da folga de fame 
A folga de farné de perto 
de cuarenta presos 
poi íticos alemano"7 
ocidentais, alguns dos 

. cales permanece neste 
estado desde primeiros do 
mes de Febreiro, ameaza 
con causar as primeiras 
martes se o estado alemán 
federal non acede ás 
peticións dos presos de 
rebaixar a dureza do 
encarceramento. 

As tímidas concesións que pa
rece disposto a realizar o SPD 
(socialdemócrata), potas que 
presos que permanecen en cel
das de aillamento, alguns deles 
desde que foron detidos hai 18 
anos, poderian~ ser agrupados 
en colectivos de cinco ou seis, 
non parecen concordar coa po1 
sición da Unión Cristiano Demó
crata (CDU e a Unión Cristiano 
Social (CSU). Estes dous parti-. 
dos insisten nas "razóns de es
tado" para rexeitar toda conce
sión ainda que sexa mínima e 
responda á aplicación regular 
do réxime carcelário. O fiscal 
xeral do estado tamén se decla
rou decidido adversário de cal
quer concesión. O SPD mantén, 
mentres tanto, unha posición 
decautela. Pola sua parte os 

De esquerda a direita Ulrlke Melnhof, Andreas Baader e Jean Karl Raspe, líderes históricos da Rotte Anne _ 
"suicidados" a flns dos setenta segundo a versión oficial. - · 

presos iniciadores da folga en
traron xa hai días en estado crí
tico. 

Suicidarse ou morrer 
Os presos, cuxa folga de fame 
está a provocar a solidaridade 
de amplos colectivos en toda 
Alemáña Ocidental, pertencen 
en gran parte á Rotte Arme 
Fraktion (RAF). Catro dos máis 
coñecidos dirixentes desta or
ganización, Ulrike Meinhof, An
dreas Baader, Jean Karl Raspe 
e Gudrun Ensslin, faleceran 
case simultaneamente a fins da 
década dos setenta na célebre 
prisión de Stammheim en cir
custáncias que nunca se pude
ron determinar e que as autori
dades oficiais calificaron insis
tentemente de suicidio. 

Os presos que soportan as 

duras condicións que · caracteri
zan o moderno sistema peniten
ciário alemán (incomunicación 
absoluta en éeldas brancas, con 
luz dia e noite) ameazan con non 
abandonar a folga mentres non 
sexan atendidas as suas reivin
dicacións que son as seguintes: 
reagrupamento en_ prisión, libe
ración dalguns deles gravemen
te enfermos.e o direito á libre in
formación e comunicación co 
exterior. 
Leido coma 

· Durante a última folga de fame 
.foi aprobada a nova lei, coñeci
da como leí do coma, que con
siste en disuadir ao preso en 

· coma da sua vontade e capaci: 
dade de decisión de seguir· na 
sua loita, por médio de manjpu
lacións médico-técnicas. Con 
estas · medidas intentarían, se-

gundo un comunicado feíto pú
bl!co polos próprios presos, "r~
ducir o temp9 da nosa lq_ita de 
2 ou 3 meses cando moitos de 
nós estamos . nun estado de 
saude feble": 

Anteriores folgas de fame re
mataron coa morte de dous pre
sos: "Na últim_a dixero.n quepo
den atwar a morte _dalguns de 
nós: porque asi só se produciria 
unha confroñtación directa pero 
limitada". lso conduciunos ago
ra a cambiar· de método: "cada 
un de· nós representa ao colecti
vo. Empezamos x1.1nto_s. Des
pois de duas semanas, empeza
remos cunha folga en forma de 
cadea. Sómente seguirán dous. 
Dentro de d1:.1as· semanas, outras 
duas persoas ·Sumaranse á folga 
que tamén continuan · as duas · 
primeiras. Dentro de duas se-

manás outras duas e a$i segui
remos". 

Mé>vimento 
de solidariedade 

_Desde o prim~iro dia da folga 
véñense aplicando medidas di
versas contra os afectados: ca
cheos, asaltos etc. Aos folgúis-
tas foille aberto tamén un sumá- > 
rio "por participación nunha 
asociación terrorista" · (artículo 
129a do Código Penal). ·Ade-. 
mais deste conceito penalízase 
tamén o de "apoloxia" que po
deria afectar tanto aos que dan 

· testemuña da folgá' de fame, 
como aos pr:óprios avogados 
dos presos. 
_ Pésie a estes impedimentos, 
desde Novembro pasado vense 
reforzando o móvimento de soli
aariedade, constituíndose unha 
plataforma pública, sob o lema: 
"Reagrupamento para os presos 
políticos, agora" que tenta de
nunciar a situación de represión 
nas cadeas e, sobretodo, "a tor-. 
tura que-supón o aillamento". A 
plata.forma foi apoiada até agora 
por máis de 2 mil profisionais e 
intel~ctuais, asi como por vários 

· organismos e asambleas políti
cas. De igual modo manifesta
cións de solidariedade teñen 
sido disoltas, en diversas ·oca
·sións, pola policia. o 

~ 

Mentres a Constitución segue a oeclarar ilegal qO Partido Comunista 
. . 

·os neo-nazis aceden-ao parlamento 
Os neonazis están a conseguir 
uns nada despreciábeis resulta
dos nos últimos procesos eleito
rais celebrados na Alemaña Fe
deral. Nas eleicións á Cámara 
de Diputados e ás asambleas de 
concellais distritais en Berlin 
Ocidental, celebradas o pasado 
29 de Xaneiro obtiñan o 7 ,5 por 
cento dos votos, o que supuña 
11 diputados na Cámara e a 
preséncia en 11 das 12 asam
bleas de concellais. Era a pri
meira vez que sucedía.. despois 
da guerra. 

O 2 de Marzo de 1989 os ago
ra chamados Republicanos 
(neonazis) facian a sua entrada 
trunfal na Cámara de Diputados, 
mentres fotógrafos e televisión 
recollian e transmitían a todo o 
rnundo as violentas cargas poli
ciais realizadas contra unha ma
nifestación antifascista que lem- · 

· braba os crímenes da guerra. O 
presidente da Cámara e mem
bro da Unión Cristiano Demó
crata, Jürgen Wohlrabe, dirixia
se en tono imperioso aos anti
fa_scistas que protestaban, indi
candolles: "Desocupen axiña a 
tribuna para que poda tomar a 
P.alabra o diputado Andres (pre
sidente dos Republicanos)", 
como se a sua preséncia ali fose 
o máis normal do mando. 

Os neonazis, que tamén- con
seguiron representación nas 
eleicións municipais do 12 de 

· Marzo n,o parlamen,to municipal 
de Francfort, asi como noutros 
lugares, adícanse a difundir, por 
~x~mplo_, un libro que nega a 
ex1stenc1a do xenocídia. nazi e 
que leva.por título "A mentira de 
Auschwitz". Entre as suas activi
dades encóntrase a extensión 
do .lema "Quefemos toda Ale
~ánia", o reparto de pan.fletas 
dir.ectamente a inmigrantes: "xa 
existen millóns de vdstedes que 
enlaman a raza xerrnánica". 

Bandas neonazis participaron 
tamén en· cinco asaltos a ban
cos na rexión de Francfórt/Erla
gen facéndose con 630 mil mar
cos. ún informe anual do Minis
tério do Interior daba c'onta, pqr 
outra parte, da e>tisténcia· de 33 

· depósitos subterráneos, con im-

A ruptura que 
nunca existiu . 

·· Este tipo de política non. pod_e 
considerarse novedosa, se peñ
samos que, .pésie a todo, o cor
t~ radical co pasado non che-

. . 

Á esquerda :togo computerizado cos eslogans "0 traballo Hbera" e "Sleg Hell" 
(o . saudo nazi) - · - · 

portantes arsenais de armas, de xóvenes sen madurez, políti-
m.unicións e explosivos tamén ca". . -
er:' poder destes grupos. .. Mentres·tantQ, e segundo da-

dos oficiais, polo menos 7 mil 

-Restar impprt~ncia 
Até o . momento a atitude da 
xustícia e a da policía fói a de 
restar importáncia ao fenómeno, 
calificando en moitas ocasións a 
violéncia de "defitos . individuais 

proce~os foron abertos contra 
membros do movimenfo pacifis- . 
ta. Este ano; somente na locali
dade de Séhwábisch-Gmünd, 
estado de Baden-Wurtemberg, 
450 procesos serán abertos a 
manifestantes antibelicistas. 

. gou_a producirse. 
Adenauer, . nena mimado do 

mundo- libre, e cabeza visíbeJ do ' 
país tras a segundá guerra mun
dial, viu _como os ex-nazis volta
ban tanto · ao aparato do es.tado 
como ao poder económico. Na
zis dos vellos tempos eran se-

. cretários de estado como Glob
ke, ministros c9mo Qberlaender, 
cancilleres como Kiesinger ou 
presidentes da -república. como 
Luebke. Hans Martín Schleyer, 
cun pasado SS, antigo lide,r da . 
Liga Antisemita, destrutor da 
economía da Checoslováquia 

' ocupada, alcanzou o . post o de 
xefe da patronal, até que o se
cuestro· e· morte posterior en 
mans dun comando da RAF 
puxo fin á sua ben parada exis-
téncia. · 

Nen sequer Willy Brandt, anti
go loitador antifascista, foi ca-· 
paz de levar adiante un auténti
co exame de conciéncia a res
peito do nazismo, limitándose a 
·condear os pasados érímenes·. 

0$ comunistas ilegais · 
No 1950 o Partido Comunista 
Alemán (KPD) foi posta fóra da 

· lei. Ninguén que se declare co
munista, segundo a constitu
ción, podará exercer un posta 
de funcionário do estado, nen 
secretário dun ministérió, nen 
mestre, nen maquinista de ferro
carril.~ Tamén sindicalistas, 
membros da lgrexas, xuvel)tu
des socialdemócratas e ecolo
xistas sofren de cote a peneirá 
policial. · o 

M.VEIGA 
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CA~TAS 

PERIÓDICOS 
Os alumnos de 6° de EXB do Co
léxio Público Chan Leirado en 
Salvaterra de Miño decidimos 
escreberlle esta carta para co
municarlle o seguinte: 

Esta é a semán da prensa na 
escola e polo tanto, deixaremos 
os libros para traballar cos xor
nais galegos. Para isto, talamos 
con vários periódicos (Faro de 
Vigo, A Nosa Terra, A Peneira, 
Atlántico e La Voz de Galicia). 
Quedamos que nos enviaran, por 
favor, . 60 exemplares do mesmo 
número, ainda ·que fosen atrasa
dos e, a ser posíbel, sen cobra
los. o de non pagalos non é un 
capricho. O ' coléxio non ten car
tas e os poucos que ten, non os 
pode· gastar en comprar xornais 
para todos os rapaces. os nosos 

-TOKIO 

der-nos sobre as razóns da es
colla de Alfonso Daniel Rodrí
guez Castelao, por ser sobrada
mente coñecida a transcendén
cia que a sua figura tivo no sécu
lo XX e na História xeral da Gali
za, sen caírmos en mitificacións 
improcedentes, mais recoñecen
do a necesidade imperiosa de 
recuperar unha vida e unha obra 
que, como as suas, están sendo 
alarman_temente esquecidas. 

nunciado maís de .umha vez as 
condiooms físicas e psíquicas 
que fam temer pela sua vida, no 
caso de ficar mais tempo na ca
deia. 

Mulheres Nacionalistas Gale
gas non podemos menos que 
mostras a nossa solidariedade 
com umha mulher que tem con
fesado diante do Juiz um grande 
amor polo nosso povo. 

" pais tampouco nos dan cart6s. 

Tal rememoración periódica, á 
.maneira en que se adoita en moi
tos países do mundo, deberá 
servir como acto ~evocador e 
ocasión de reflexionar na figura 
homenaxeada en estreita rela
e;ión coa actualidade do Pa1s, 
sen dar en actos meramente co
memorativo-protocolários que li
miten -a homenaxe a esa única 
data. 

Proposta que elevamos aos 
voceiro~ dos grupos políticos 
con representación no. Parlamen
to da Galiza para que procedan 
á sua consideración, na Coruña, 
a primeiro de Abril de mil nove
centos oitenta e nove. o 

Um povo que sofre cada dia 
mais a politica dos monopólios 
executada pelo PSOE tanto a ní
vel autonómico como estatal, e 
que para nós, mulheres galegas, 
significa aumentar a taxa de pa
radas, manternos em situaoom 
de trabalho indignas (economía 
submergida, empregadas do fo
gar, testil, conserva ... ) aumentar 
as agresoms que no trabalho, na 
casa e a rua sofremos só pelo 
feíto de sermos mulheres; utilizar 
a nossa imagem na publicidade 
e nos meios de comunicaoom 
para degradamos, negarnos o 
direito á saúde, á cultura e mes
mo a dispor do nosso próprio 
corpo. 

Todos os xornais que xa no
meamos foron moi amábeis, ex
cepto _La Voz de Galicia, que, 
con moi boas palabras, díxonos 
que tiñan orde de cobralos a to
dos os coléxios. Insistimos vol.:. 
vendo chamar, explicándolle a 
nosa situación, e a sua resposta 
foi que fóramos a un quiosque" 
de Sa!vaterra (distante 8 quiló
metros) e que Jle pedíramos unha 
rebaixa no précio, asi teriamos 
que pagalos a précio "de custo 
(52 pts.), sempre que o señor os 

· quixera rebaixar. 
Non nos gustou nada. esa ati

tude é, por iso, decidimos escri
bir esta carta para denunciar, 
que o ·periódico de máis tirada 
da Galiza non sexa capaz de re
galar 60 exemplares a uns nenos 
do rural que queren aprender a 

Xü!JTI\ ·. · -
. P.RfCMCJON, •. ?-ooco~ HOHtS 

, Tf<AB~UA>J'"bo 

ler o periódico. Analizaremos 
Faro de Vigo, A Peneira, Atlánti
co e A Nosa Terra, e esqueceré
monos de La Voz de Galicia, o 
periódico máis xeneroso. 

M· XESUS ALVAREZ PAZ 
e 54 flnnas máls. 

DIA DE CASTELAO 

Os colectivos culturais da cidade 
· da Coruña,-tendo en conta a fun
ción cívica que cumpren as efe-

mérides como meios para a sen
sibilización cidadá en relación 
cos valores do País; estiman da 
maior conveniéncia instituir 
como "Día de Gaste/a o'' o 30 de 
Xaneiro de cada ano, data do 
nasCimento do no.so prócer por 
execeléncia, .coa mesma catego
ría de xornada nadonal da Galiza 
que ten o 25 de Xullo, Diá da Pá
trica. 
Coida~os inecesário exten-

PRÓXIMO NÚMERO 

Agrup. Cutt. O Facho, Ateneo da 
Coruña, S4ade. Tempo Novo (Elviña), 

Teatro Luís Seoane. 

SOLIDARIEDADE 

Mulheres Nacionalistas Galegas 
quer sumar a sua voz aqueles 
que desde diversos pontos da 
naoom estam reclamando a li
berdade da cidadá portuguesa 
Suzana Lopes Poyas, detida no 
mes de Junho o passado ano e 
que na actualidade fica na ca
deia de Carabanchel em Madrid. 

A nossa organiza<;om tem de-

Ante estes feítos que padece
mos tudas os días, e diante do 
ju ízo que se vai celebrar contra 
Suzana Lopes, o próximo día 24, 
non podemos menos que pedir 
que nom se sente no banquilho 
a mulheres como Suzana, men
tres nom se tenha acusado e jul
gado os culpáveis da situaoom 
de opressom que sofremos 
como mulheres e os que man
tenhem submetido o nosso 
povo. O 

LUISA OCAMPO 
(MNG) 

POSMODERNIDADE E PODER 
VENTA CONXUNTA CO SEMANÁRIO 
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Unha exposición antolóxica vai recorrer Galiza _nos .. próXirnos -meses 

Até este fin de mes estivo 
aberta na Coruña unha 
mostra antolóxica sobre a 

Luís Seoane era, para a maioria 
dos seus paisanos unha · intui
ción. A penas só a intuición de 

. que a súa poderosa personalida
de puxera en pé unha obra capi
tal dentro da arte do presente 
século. Intuición á que xa che
gaba un nas framentariás apro
xirnacións á súa max:ia creadora 
que polos anos 60 e 70 consti
tuian a nosa única contempla
ción posible da angueira dun 
desterrado coma el. 

Pintor coñecido daquela a tra
vés de exposicións que nunca 
eran numerosas en lenzos e nas 
qué preferentemente exhibía <t 
obra do momento concreto, as 
rnostras antolóxicas con que -
cando se cumpre o décimo ani- · 
versario, do seu pasamento-
gobemo galego e concello coru
ñés renden homenaxe á súa 
exemplar traxectoria. constitúen 
a primeira oportunidade que se 
nos apresenta de confirma-la 
vella intuición. , 

Así como a súa concepc1on 
diacrónica permite un achega
mento cabal a tódolos tempos 
da súa carreira pictórica, as 
mostras antolóxicas partiron 
ad,emais da necesidade de aco
ller a un artista plural ofrecendo 
tódolos Seoanes de Seoane ante 
os olios duns compatriotas que 
quedan pampos ante a inmensa 
talla artística que se confirma 
neste retrato de corpo enteiro. 

Suliñar esta dimensión protei
ca da súa figura era un dos retos 
da antoloxia que nos ocupa. 
Tratábase de axudar asi a derro
tar un pouco máis a esa pregui
za en que este tempo' de estéril 
especialización sume ós rnáis 
dos homes cando se trata de 
adentrarse na encrúcillada de 
toda rota xenerosa en suxeren-

, cias. Aprendamos de Seoane, 
que dispoñia dunha . bitácora 
rnoi recomendable para gober
na-lo rumbo nesa múltiple mar
cha súa: unha cabeza na que o 
peso do atrás impulsa a carniñar 

obr~ de L. Seoane. Unha 
das princ~pais figuras da 
nasa arte neste século,. 

recepl.a asi recoñecimento 
público merecido a dez 
anos da sua marte. Luis 

Rei Núñez , comisário 
desta exposición, 
reflexiona sobre a obra de 

A LECCIÓN DE LOIS SEOANE 

cara adiante. 
Óleos e gravados, pasteis e 

tapices, rnurais e cerámicas son 
materias nas que a forza seoa
nesa arrinca un estrato encarga
do de que acuda á consciencia 
do espectador da súa arte al
gunha verdade oculta. O seu é 
o reino das irnaxes que acadan 
dimensións emblemáticas a 
partir da reducción ó transcen
dente. 

Teño confesado que as pri
meiras pinturas de Seoane que 
puiden ver, cando eu tiña quin
ce a,nos, máis ben me dicían 
moi pouco. Foi xa introducido 
na miña aprendizaxe de Luis 
Seoane cando a idea que me 
fora facendo del á fin deu co se
gredo do seu sentido artístico. 

LUIS REI Nuiez 

E na dispersión do seu ~spirito 
humanista acabei atopando a 
análise das circunstancias de si" 
mesmo en tanto que pertencen:.. 
te a un todo que a todos abran
gue como eixo identificador. 

A combinatoria que hoxe en- . 
tendemos como intransferible 
"selo Seoane" non podía -ser 
máis sinxela: cores planas a 
propósito, composicións en co
rrespondencias incondicionais, 
e siluetas tiradas en trazos dubi
dativos corno a vida. Manchas 
e liñas ás que el · aplicou un 
enorme coñecemento das esca
las --corno o cubismo-- . e no
mes propios --corno os de Lé
ger e Picasso-- de avangarda 
do século. · 
Toda esta carga de enerxía -os 

•.a Jts INSTITUCIONS 
PÚBLICAS GALEGAS 

DEBEN NEGOCIAR 
A FUTURA 

EXPOSICIÓ_N __ 

PERMANENTE DO 
SEU IMENSO 

LEGADO' 

amigos din que era xeneroso e 
impetuosa come el só- é ti que 
lago fai que calquera cadro seu 
e máis se é da súa feliz época: 
os 60, reteña a calor dun alento 
capaz de den'ete-la neve sobre 
a que as hipotéticas mans dun 
ser descuidado o puideran ter 

· Seoane, cando se anúncia 
que a mostra irá a seguir 
por outras oidades. 

deixado . . Esa neve á que moitas 
veces se reducen os avapgardis
mos que fan táboa rasa da tradi
ción. 

A témpera estarcida, a seri:
grafía e a litografía, mesmo a 
prancha pouco expresiva do 
metal son outras asignaturas 
que aproba· con nota. Pero onde 
el se amostra como _gravadoi- de 
gravaéior~s. como· mestre abso- · 
luto do tórculo, é xustamente no · 
gravado de mad-eira. A súa man 
é sempre sobre ela a man do 
máis pachorrento ·artesán · 
guiando a punta que surca. as 
vetas naturais · dun salgueiro, 
dun castaño, duns trGncos que 
el xamais violenta. 

De todcis·estas· sabedorias tra
tan de dar conta as mostras an
tolóxicas a el consagradas. Un~ 
has mostras que convidan a 
uriha reflexión máis: xa que te
rnos a fortuna de que tódolos 
Seoanes chegaran a nós en gru
po a través da colección ·que· 
conserva a súa, viúva, non des
bataremos agora esta arnplitude 
·difuminando a súa obra . de mala 
maneira nun senfin de localiza
cións. 

Algunha das ·institucións polí
ticas galegas -a máis clari"C1i
dente--:. debe negociar con Ma
_ ruxa Seoane a futura ekposición 
permanente dese inmenso lega
do nunha sede única. Porque á 
factoría Seoane préstalle máis 
u,nha gran nave que no-lo comu
nique por inteiro que a suma de 
pequenas cad~as de producciqn 
.nas que se:µipre o vertamos en 
compartirllentos estancos." 

Polo de pronto, o treitci máis 
difícil da aproximación definiti-· 
va do seu pobo ó artista xa foi 
andando. A vella intuición con
firrnouse de sobra. Oxalá non -
tarde moito máis en confirrnarsé 
a súa rnáis grande lección: ser 
universais co ·vóo dos meilores . 
e, ó tempo, te-las plantas dos 
pés emaizadas na teria· de nosó. 
Galiciano mundo. O 

Simpósio sobre Celso Emilio Ferrerro organizado por AGAL e .ANEL 
Celebrouse en Compostela 

Con perto de 300 inscritos 
e sen axudas oficiais a 
AGAL e a ANEL 
(Associagorn Nacional de 
Estudantes de Letras) 
celebraron do 20 ao 22 
deste mes un sirnpósio 

· "Celso Emilio Ferreiro" con 
intervención de divers~s · 
pérsoas estudosas da obra 
do celanovés e outras que -
0 -coñeceron e trataron. O -
Simpósio emárcase nas 
actividades que teñen " 
previstas estas duas 
asociacións cara o vindeiro 
17 de Maio. 

A maioria dos participantes fo
ron estudantes das Faculdades 
~e Filoloxia e Xeografia e Histó-

. na e o programa abriuse cunha 
conferéncia de Manuel Maria 
que despois de sit4.ar ao poeta 
no ambente de Celanova t,race-

xou unha completa biografía, 
acompañada correlativamente 
polas suas obras. Lernbrou as 
experiéncias . vividas conxunta
mente e finalizou a disertación -
coa leitura de vários poemas. 

. Henrique Rabunhal consti-uiu 
unha análise critica das divet-

sas monografías aparecidas so
bre Celso Emilio, cotexando as · 
·discordáncias entre os traballos 
de Alonso Montero e Álvarez 
Cáccamo. Estabeleceu as várias · 
etapas da sua vida e obra, anali
sando con grande detallé alguns 
textos do escritor. 

Na sesión da tarde do dia 20 
~eguiuse unha mesa redonda 
con Luís Gon~ález-Blasco, Xosé 
Mª Dobarro e Manuel Arncir, que 
desenvolveron o terna de Ferrei
IQ como poeta cívico: ben cons
truindo un cornentário · sobre 
"Longa noite de· pedra", ben re
velando cartas dos anos 1970 a 

-1974, que recollen a sua relación 
coa UPG e a ideoloxia que se 
íp.anifestaba nelas -trátase 
dunha correspondéncia maior
ménte inédita-, ou ben estu
dando a estética dos seus textos 
e o seu valor no conxunto da 
poesía galega moderna. 

Léronse comunicacións de 
Manuel Aiáns, B~étriz Arias~ Mª 
Fernández Costa, Aurora Marco 
e António Gil Hemár,ldez. 

Lembranza persoal 
Bemardino Graña narrou diver
sos momentos da sua vida en 
coinun con C.E. Ferreiro e a sua 
colaboración en diversas revis-

tas. Lembrou a época en que· só 
se podia escreber en castellano 
e esclareceu alguns pontos dos 
traballos no "Brais Pinto" e re
saltou o .seu ext_raordinário sen
tido do humor. Surxiro:q no de
bate con :Elernardino Graña vá
rias experiéncias relacionadas 
coa sua arnistade con Otero e 
xentes do "Brais Pinto". 

A mesa redonda do dia 21 
contou ·coa intervención de . 
Isaac Alonso Estravis e Gon9á
lez-Blasco, e versqÚ tamén so-
. bre as relacións do- poeta en . 
Madrid e a sua rnilitáncia políti
ca e posicións ideolóxicas. 

O sirnpósio foi cerrado por ru-· 
cardo Carvalho Calero coa co
municación "Discurso político e 
discU!so poético .na literatura 
galega moderna". Nela puX:o de 
manifesto como añosa literatu
ra moderna e a obra de Ferreiro 
en particular concilia a reivindi
caciónrn nacionalista e a pro
pbsta estética. O 

-· 
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No número especial que _A Nasa 
Terra acaba de dedicar á vida e 
obra de Ramón Cabanillas, . o 
amigo e poeta Manuel Forcade-

. la publica un artigo de título "De 
Mitos e Herois". Ao longo do 
texto Forcadela recolle . ..,........ffiscu
tíndoas- algunhas oprmons 
vertidas na miña me.ente edi
ción de Na noite ef?trelecida. 
Non pretendo agora, nin moito 
menos, ' entrar nunha polémica 
que precisaría de máis espacio 
e tempo. Sen embargo, tal e 
como apresenta Forcadela as 

. miñas opinións acerca das "sa
gas" do poeta de Cambados. es
tas resultan fóra de .contexto e 
en · contradición mesmo coa vi
sión que ao longo de toda a edi
dón sosteño sobr~ Na noite es
trelecida. Co obxecto . de que 
ningún lector · --se os hoube
se-- participe da confusión, es
cribo agora estas liñas, nas que 
me. vou permitir, ademais, al
gunha breve puntualiz'ación 
arredor do artigo de Forcadela. 

Para com~zar, · sinala Forcade
la que "en moitos aspectos, Ná 
noite estrelecida ... non deixa de. 
ser á consecución por parte da 
·nasa literatura daquel vello pro
xecto pondaliano denominado 
Os Eoas" . Desde lago . --e este 
un lugar común xa pan~. a criti
ca- as referencias pondalianas, 
·as homenaxes ao propio Pondal, 
son claramente visibeis en cer- . 
tos momentos da obra de Caba
nillas. Así pois, en boa medida 
o cambadés resulta un "herdei
ro" do de Ponteceso, e, nese 
sentido, Na noite estrelecida 
unha obra "pondaliana". Agora 
ben, á hora de procurarmos as 
semellanzas estas resq.ltan máis 
nítidas canto á raíz ideolóxica 
que ampara a ambos poetas 
que, desde lago, ,polo que se re
fere a cuestións estilísticas. Per
sonalmente r é este un tema 
para unha análise máis detalla
da, creo que Na noite estreleci
da é unha relativa consecución, 
'pois, do proxecto pondaliano, 
máis ben do Pondal "bardo das 
idades" que do Pondal de Os 
.Eoas, ou iso polo menos, men
tres non teñamos unha .. noticia 
máis nítida do que o truncado 
poxecto pon dalia.no quería che-. 
gar a ser. 

En todo caso, Forcadela, lago 
de afirmar esa semellanza, dedí
case máis ben no seu artigo en 
sinalar as diferencias entre Pon
dal e Cabaníllas que a remarcar 
as similitudes. Deste xeifo resúl
tame extraño qúe se dunha par-
te afirme ·:que se hai algo dopa
sado faise desde ·unha perspec
tiva arqueolóxica rigurosa", a 
continuación diga non estar de 
acordo coa miña opinión de que 
Cabanillas "realiza o seu estarzo 
épico-lirico ou lírico-épico Gun
ha maior distancia, cunha me
nor dependencia da realidade 

· arquolóxica". 

Do mesmo xeito, ignoro calé 
a verdadeira discrepancia · de 
Forcadela coa miña afirmación 
de que existe unha nítida raíz 
ideolóxipa común ao autor dos · 
"Oueixurnes" e a Cabanill~. 

· Que o mito· celta, a .raza, o volk
geist, a historia, a crencia dun-

. ha oposición entre ullha Iberia 
(e unha Europa) aria, (sinónimo 
de "superior". "valente" • "civili
zación") e . unha Iberia semita 
(sinónimo de /" "africano". "infe
rior", . "decadente"), resulta co
mún a ambos poetas seméllame 
algo· ,perfectamente ' vi.Síbel, tan
to como o feíto de que esta 

· G~i.eirQ·· 
. CULTURAL 

DE . CABJ\NILLAS A FORCADEIA 

·Ramón Cabanillas 

'FoRCADELA NON 
TIÑA NECESIDADE 

DE XUSTIFICAR 
NANOITE 

ESTRELECIDA EN 
.RELACIONA 

TEXTOS 
POSTERIORES' 

crencia está perfectamente si
tuada por Murguía e seguida 
lago por Risco, mentores ideoló.:. 
xicos, ao fin e .ao cabo, de Poji
dal e dunha parte moi importan
te do pensamento · de Cabani
llas. 

Evidentemente existe unha 
diferencia 'importante entre am
bos: o compoñente relixioso, 
aplicado por Cabanillas ao na- . 
cionalismo coino algo consus
tancial, como unha verdadeira 
comunión 'de ' intereses ata ·o 
punto que católico e nacionalis~ 

.. 1 
mo galega veñen a ser uña r 
carne. Así, na miña edición 
lese: "Así pois, Na noite estrele
cida tamén é un texto ab servi
cio dunha causa e dtmha ideolo
xía concretas ( .... ). Deste xeito. 
é na procura de mitos éon forte 
atractivo étnico que compre en
tender· o patrocinio 'de Risco so
bre as lendas artúricas de Caba
nillas". Ora ben, Forcadela vai 
máis alá e chega a afirmar que. 

XOSÉ·RAMóN PENA 

os .versos do carnbadés prelu
dian ó manifesto da Dereita Gci-

. leguista. Forcadela comete un 
erro histórico de vulto. O mani
festo do que transcribe algun
has liñas no seu artigo non é o 
Cia Dereita Galeguista, e isto 
pola simple razón que en 1931 
--data na que sitúa a constitu
ción desta agrupación políti
ca- en realidade o que se 
constitúe é o Partído Galeguis
ta. Forcaddela podía terse infor
mado mellar e corp.probar que a 
Dereita Galeguista foi fundada 
en Pontevedra én 1935. O mani
fe$tO foi. publicado en A Nasa 
Terra o 15-VI-1935, asinado por 
García Vidal, Xosé Llno Sán
chez; Darlo- Caramés, Filgueira 
Valverde, Sesto López e 'Martí- _ 

· nez Tiscar. A eles sumaríanse 
posteriormente (tras unhci carta
manifesto publicada pÓr "El He
raldo Gallego" o 10-Il-36, polo 
tanto case un ano má.J.s tarde) 
Vicente Risco e Xosé Antoni.o 
Varela, entre outros, pero nunca 

. Ramón Otero Pedraio nin por 
suposto Cabanillas qué' xa había 
certo tempo que se automarxi
nara de cuestións pÓlíticas. O 
manifesto da D.G. recolle --ex
ceptuando o referente á relixión 
católica- os puntos esenciais 
do . programa do Partido . Gale
guista, e así atopamos epígrafes ~ 
como: "Nin mfilXÍ.Smo nin fas
cismo. Democracia". "Nin socia
'lismo nin c~pitalismo. Coop~ra-

'tivismo". E aínda lemo'S: "Acep
tamos e defendemos o réxime 
republicán do Estado Hespañol 
( ... ) Unha monarquía susténtase 
do prestixio histórico e cando 

. non acerta a conservalo i-é sus
tituida por unha democraciq. re
publicán, non cabe restaurala". 

En realidade, o manifesto a 
que se retire --erroneamentEr
Forcadela ten a data do mes de 
novembro de 1931, e está asina
do por Vicente Risco, Otero Pe
draio, Filgueira Valverde, Pedret 
Casado e o mesmo Cabanillas. 

De calquera xeito, Forcadela 
non tiña necesidade de xustifi.
cai Na noite estrelecida en rela
ción a textos posteriores. nin 
moito ménos a supór unha tan 
estreita liña entre o pensamento 
nacionalista conserv;:idor e cató
lico e o resultado dun discurso 
poético. Por máis que Ccibani
Ilas concdrde con esta ideoloxía, 
as súas cartas, a súa actuación 
perf:\oal, . ofrecen un panorama 

...,, Jt. VISION QUE 
APRESENT A COMO 

1\ID\IA FORCADELA 
SOBRE CABANILLAS 
E AS SUAS SAGAS 
E1 AS VECES, FORA 

DE CONTEXTO E 
CONTRADITORIA' 

moito máis rico~ máis complexo. 
Risco ten moito que ver coa 
Noite estrelecida --e en xeral co 
pensamento do cainbadés~ 
agora ben Cabanillas non é, nfu 
moito menos, un títere nin unha 
personaxe de guiñol. En todo · 
caso, na miña edición, na páxi
na 52 fago referencia a un texto 
de Vicente Risco publicado na 
desparecida revista "Bonaval" 
(no único número -inverno do 
79- que dita revista tirou). Tí
tulase o traballo de Risco: "Dou
trina da 'Moi Nobre -Orde Gale
ga dq Santo do Sancto Graal' en 
seis capítulos". Como queira 
que Forcadela non se decide á 
hora de procurar inimigos po
tenciais para os exércitos do rei 
Arturo. e como queira que atopa 
confusas certas pasaxes de Na 
noite estrelecida : "O tempo his
tórico é confuso", di, non resisto 
a tentación, para t:oncluír estas 
liñas, de transcribir algúns tre
chos da "doutrina" de Risco que 
poden aclarar algúns apartados 
esenciais á hora de xulgarmos 
as sagas de Cabanillas. Neles 
aparece nítidamente o esforzo 
de Risco por atinxir unha teori
zación místico-patriótica na que 
se resolva toda a mítica do na
cionalismo en perfecta concor
dancia co espírito católico que 
el ere esencial na mentalidade 
galega. O Grial, Arturo. o rei D. 
Sebastián de Portugal, Xelmí
rez, Pardo de Cela, os bos e xe
nerosos pondalianos están pre
sentes nas páxinas do autor de 
"O Porco de Pé" que agora se
guen: 

"--Que sinifica a Torre de 
Breogan? 

-O Estado Celta galega. 
-Que significan os dous des-

cobrimentos do corpo do Após
tolo? 

--Que por duas veces a nasa 
Tradición foi esquecida, e por 
duas veces a Nazón Galega so
freu do xugo estranxeira, unha 
baixo dos Mouros, y-outra baixo 
dos Castelaos. 

--Que significa a Espada dÉl
Rei Artús? 
~É a espada que creb 'as ca

deas d 'escravitude qu'asoballan 
á Raza Celta. 

--Ouen era Artús e que sinifi
ca? 

- Era un descendente de 
Breogan, e sinifica o pasado 
grorioso dos Celtas todos, y-o 
seu porvir ainda mais grorioso. 
Artús é o nosÓ Mesías prometi
do. 

--Que sinifica a Espada Parti
da? 

-Sinifica a separación de 
Galiza e Portugal, que son un 
mesmo pobo c'unha sóio y-alma 
representada por esa Espada 
Partida. 

--Cantos nomes ten o Enco
berto nas leendas? 

-Tres: Arturo, Sebastián e 
Percebal. 

-E terceiramentes, que sini
fica a Copa do San Graal? 

-A Saudade da nosa Llbera
zón y-a eternidade da Raza Cel
ta e da Pátrea Galega. 

• -Ond' esta o San Graal? 
-Está no Monte Cerbreiro, o 

ernigo oucidental do mundo C. .. ) 
Desd'ali vese terra de Mauros, 
ou sexa d'lberos. 

-.'.-Oue sinifica Titurel? 
· -Sinifica a Galiza antiga, 
ceibe y-enxebre. A Galiza de 
Breogan, de Gelmirez (sic)' e de 
Pardo de Cela. 

-E que sinifica a Estrela pos-
ta derriba do Graal? 
~ casamento do Ideal coa 

Tradición, da Espranza · coa 
Lembranza. O 



o sálguetto 
no xardin 
Cando un autocquer rir dos lu
gares comun_s do Teatro e da 
escrita e decide arremeter con
tra dos ceas pintados á drama
túrxia e os vellos trucos do_ ofi
cio poden acontecer duas cau
sas': que levante nova máxia dos 
segredos ou convencionalismos 
tripadas, ou que o ·Teatro sexa 
roáis forte ca el mesmo, e o con
virta nunha marioneta de api;en
diz de bruXo á vista do especta
dor. Isto -é o que lle ~corre ao 
nóvel Roberto Salgueiro, pr,irnei
ro e inexplicábel prémio Alvaro 
Cunqueiro de Teatro coa estrea 
de O Arce no Xardin . 

Se a colección de textos tea
frais que o Centro Dramático 
está a editar en colaboración 
con Edicións Xerais, ten o des- . 
caro 'de poñer por escrita os fó
lios polos que lle foron dar un 
prémio a Roberto Salgueiro, o 
lector e o afeccionado terán oca
sión de comprender, coa lectura 
ao acaso duns poucos párrafos, 
o erro que ven de' cometer quei¡ 
teña tomado a decisión de ele
var estes fólios á representa
ción; xunto de títulos ilustres e 
boas traducións, quedaría para 
sempre unha chata, un desafio 
para que os que veñan atrás ca
vilen. 

Contra os pedantes 
Porque esta é de certo a prirnei
ra interrogante que vai conmo
ver ao espectador. Ouen foi o fe
nómeno que despois de virar a 
derradeira folla da A Arce pen
sou qlie era causa de premiala: 
quen resolveu chamar a Roberto 
Cordovani e a seis bos actores 
para tomarse o traballo de facer 
con ela un espectáculo? A in
tención da obra parece cómica. 
Isto é que se pode_pensar desa 
fileira de diálogos para drorne
dários que queren contarnos a 
estáricia e desaparición dun es
critor nunha vella casa. Polo vis
to o intelectual está farto do 
mundo e da trascendéncia. Pro
cura as causas sinxelas , como 
facia Aristóteles Onassis : un 
pouco de sol , algo de amor e un 
grolo de viño, mellar se é do bon 
. mesmo que se chame Mouton 
Rotchild. Vaia invento. •Está 
aborrecido de pedantes. Asi que 
cómprelle agarrar unha botella 
de licor a cada que se mira na 
abriga de conversar cun seu 
amigo crítico. "Pero que preten
des?" --é a sua resposta enci
rrada a unha invitación para 
unha cea. liten~,ria- "Que estea 
toda a noite . sentado á beira 
dese ... cretino, falando e sorrin
do como se tal causa? Ti toleas, 
Manolo. Arltes prefiro ir a un re
cital poético ... ". A isto resposta 
Manoel con grande siso : "Alex, 
non podes xulgar asi á xente. 
$abes que eles son persoa¡:; 
comprometidas co seu espácio 
cultural ( ... ) están a levar aidan
te un traballo mot duro, Alex. 
esa xente é o cabalo de batalla 
da eséncia cultural do noso 
pavo." · · 

Coa axuda inapreciábel deste 
amigo do escritor atribulado 
(nunca saberemos por que cau
sa) e doutro máis que se fai pa
sar por poÍizonte para recons
truir a estáncia de Ale no casei
rón de película de Hit9hcoc;k, al
biscamos que non houbo tal cri
me. Pala contra, foi o próprio es- . 
critor o que pirandellianamente 
puxo a camiñar ás seis persoa
xes. Polo visto, unha delas che
gou a roubarlle o sentido. O 
criador. marre esrnagado pala 
sua própria obra, segundo suxi
re o texto. Cordovani quixo me-

Chelo Espinosa e Xosé Manuel Olveira •pico• 

llar poñer a Ale de Luganis tea
tral e o tira de cabeza nurilia pia 
na que ten por costume refres
carse a ·sua aparición namorada. 
A vera efixie coa que mantivera 
nas beiras do amor este diálogo 
cheo de inventiva: 
"Que pensas de rnin? -Que es 
urlha muller · desconcertarite .. 
Desconcertada, seica. " 

Paradoxa de autor 
Salgueiro non é nesta ocasión 
Pirandello nen o Strindberg 
(acaso insinuado) de A noite 
das Trfbades. Facer caxatos das 
varas dos decorados só vai con
tribuir á incomunicación e o 
desconcerto. A realidade non 
queda satirizada porque non 
aparece en nengun contexto 
novo, nen pala dramatúrxia nen 
pala escrita. A paradoxa fai do 
mundo un ridículo pero se non 
se consegue a paradoxa, o ridí.
culo é. do autor. O prirneiro es
critor que dixo a unha muller es 
bela coma· un sol foi un xénio; o 
segundo un prea (Eco). 

Roberto Cordovani envolveu 
cos panos dos seus mellares sa
beres teattais esta criatura es
querquenada que é O Arce. Na 
sua unidade de cuida<;ios inten
sivos quixo reparala coas letras 
excelen~es cte Chico Buarque e 
Auglisto Teixeira. Non é raro 
que a incomunicación co públi
co se rompa só canoa- soen 
compases da · Ópera do Malan
dro ou cando Mercedes, no seu 
monólÓgo derradeiro explica 
con palabras prestadas do Brasil 
que, "A saudade é o piar tor
mento/ é' piar do que o esquece
me·ntó/ e como ar;ranxar o cuar
to/ ·do fillo que xa morreu". ·A 
sua é. unha dirección moi mar
cada. Coas voces de todos o ac-

. tares extrañamente amortecidas 
nun tono case único, consegue 
o efecto de 'afortalar a realidade 
du? texto- que se . algtlllha salva-

ción pósíbel lle compria,. seha 
acaso no distanciarnento máxi
. ca e na ironía, aquí invísíbel: Se 
A Arce quixese nacer (non o sa
bemos) cori intención satírica, 
noñ aparece nen na letra rien .ria 
plástica do que se foi estrear no 
Principal de Compostela o pasa
do dia 20. 

Seis bos actores fañ o que po
den por remontar tantas tram-: 
pas. A carreira de obstáculos e 
sen sentidos que -arrodean ao 
espectáculo déixanos irrecono
cíbel ao excelente Xosé Manuel 
Olveira Pico de O Mozo ~e 
Chegou de Lonxe e só nos per
mite ver o bon oficio de Luisa 
Martinez no seu esforzo por sa
car adiante un dos peores pa
peis que se teñan escrito. 

Hai unha expresión do oficio 
teatral que se aplica un actor . 
cando perde a memória: ~e
darse nos x ardins. Poñamos que 
B.obeito Salgueiro nunca debE;!u 
ter saido do xardin, nen coa 
axuda do seu tocaio Cordovani. 
E · moitp menos _cos cartós a 
mancheas do C::DG para nos 
agredir con esa banalidade inso
portábel. D 

G.LT. 

Ficha. A arce no xardin. Intérpretes: 
~osé Manuel Olveira; Susana Dans, ~uisa 
Martínez. Xavier Picallo, Chelo ~spmosa 

· e Xavier Estévez. Director: Roberto Cor
dovan~. ·Director en xira: Modesto Ro
mán. 

~oineboy 
Esta peliculiüa, . dirixida por Mi
"chael Serensin, fotógrafo metido 
a labores que a todas luces non 
lle son propícias, parece inscribir
se · no · sub-xénero boxístico, e 
dentro <leste nos filmes protago
nizados por púxiles fracasados e 

m.áis ou menos sonados, O malo 
é qtie este Johnny V'.'/alker, boxea-

_· dar: ciue arrastra a sua rrñserábel 
existéncia por rings de terceira 
categoría., carece da entidade e 
entrañabilidade de precedentes 
máis ou. menos ilustres, como os · 
protagonistas de "Máis -dura será 
a cáida" ou "Fat City". · -

En primeiro lugar. porque a sua 
persoalidade, sobre a que xira · 
toda a hiStória da fita, aparece 
confusamente perfilada, seme- · 
!landa finalmente un auténtico 
subnormal que difícilmente sub
sistira fóra. do ceiuloide. Non é · 
alleo a · esa ..:sensación ·o feíto de 
que tal personaxe será inter¡:)r_eta
do polo ínclito Micisey · Rourke, 
auténtico pesadelo pará calquer 
espectador cabal. A profusión e 
á.cúmulo de ticks e poses desple- _ 
gadas polo indivíduo en cuestión 
converten ·a actúación nun facer 
o gariso continuado e grotesco. 

Insertada semellante perfor
mance dentro dunha narración 
-incapaz. de enfiar con coeréncia 
os pasos dunha história tópica e 
qe. case nulo atractivo, xa supo
rán que pode ficar de proveito . O 
desbaraxuste I).arrativo é ,. con 

· efeito, máis que notábel. A fita 
escomenza como un video-clip 
ou un anúncio de jeans, para aos 
pouc0s mmutos apresenw.rrios ao 
protagonista do que até énjón só 
nos ofereceron uns .insertos en 
plan "'interesante". Comprobado, 
unha vez que nos é apresentado, 
que Rourke está disposto a nos 
aterecer un dos seus narcisistas 
recitais, e ainda correxido e au
mentado, só qued_a soportar un 
cúmulo de prqgresivos sinsenti
dos, aos que unh~thistória para
lela interpretada con certa digni
dade por Ciistopher W a1kin non 
aporta interese alguri. -

Dnha fita .pois, e por se fai falla 
recaicalo, que nunca debían ter 
sido feítas , un puro material de 
desfeito. O 

G. VIL.AS 

Armás de muller e . 
armas de cultura_ 

Armas dé mujer (Moza. traba
lladora , no ;rixinal) é_ a tll.tirna e 
non menos convincente mostra 
de que as comédias ou . os thri
llers , que_ aquí recebemos por 
feixes, do cine americano son 
calquer causa menos pr9dutos 
inocentes desde o ponto de vis
ta ideolóxico. 

Dicía0 non hai moito ~ nilllha 
entrevista realizada para este 
periódico, o pensador portu
gués, Lourengo de Faria: "A 
arma máis extraordinária da qul
tura dos Estados Unidos foi o 
cirle". 

Os amoríos entre "protas" ben 
guapos, xunto · cun · elévadisimo 
número do que 9s analistas cha
man "acontecirnentos-.. (aciden
tes: disparos, pelexas --entre 

·parellas ou entre bons e maos, 
tanto ten-) compoñen o envol
tório trepidante e redundante, 
pero en todo caso irnprescíndi
bel para que o filme poda set 
distribuído con carácter masivo. 
Por baixo está a mensaxe, a mo
ralexa, tan inevitábel sempre 
que deherian _ficar pawos os 
que dedicaron tantos esforzos a 
criticar o cine comprometido de . 
esquerda. 

Nada hai de inocente, naco
media . americana, por' máis frí
volo óu superficial que resW.te o 
envase. Armas de muller en 
concreto, apreséntanos a duas 
das actrices de moda, Melanie 
Griffith e Sigourney we·aver, 
competindo, sen sabela , por un 
home, Harrison Ford. O centro 
do. filme foméceo o feíto de tra
ballaren ambas na mesma em
presa finaricell:a, pero- de secre
tária unha e de executiva média 
a outra. 
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Apreséntasenos a unha Mela

nie Grilfith, facendo de proleta, 
algo que mesmo a sua forma de 
talar -barrial e vulgar- sé en-

-. catgá de lembrar, consciente de 
que_ nunca chegará a nada, pé
sie a ter grandes ideas ~ un nó
tabel afán de _superación. Come
zan non aceitándoa nos cursos 
de apeúeizoaJilénto, pésie a ter 
as mellares notas nas clases 
nocturnas, simplesm~nte por
que non procede dunha-univer~ 
sidade de renome, ás que se su
pón que só-poden aceder os _ti
llos da burguesía. A sua xefa, e 
amiga -ep princípio, Sigqurney 
Weaver, escoit¡:¡. as suas ideas 
pero pretende roubarllas e apre
sentala:s como se fosen próprias. 
'A driffith decátase --e así o ex
pón literalffiente no filme-- de 
que se quer chegar .a ser alguen 
terá que ' se saltar as regras. As 
suas compañeiras, secretárias, 
tratan de disuadila , o ascenso 
social está pechado para os que 
veñen de abaixo. Grácias ás 
suas rocamholescas· habilidades 
e ao seu estarzo persoal a secre
tária protagonista, que realiza 
un gran papel ao igual que a 
Weaver, saise coa sua e chega 
a 'executiva, incluido (o siÍnbóli
co despacho con vist~ 

A moralexa do filme of eréce
_nos Várias lec ció ns: Prime ira 
que non se desanimen as secre
tárias , mulleres de bairro e sen. 
perspectivas, a sua vida pode 
cambiar, ·con mozo incluído; se
gÚnda, o · que fai falta é arnbi-
ción, perseveráncia e sorte e, 
tercéira, de saltarse as regras, 
os mecariismos de control social 
serán magnánimos e permitirán 
o ascenso· de quen en v.erdade 
o merece. Observemos que está 
última leceión é a eterna men
saxe do "país das oportunida
des" : os USA: o único lugar 
onde "un vendedor de periódi
cos pode chegar a presidente". 

Pero os propagandistas ame
ricanos, e xa dixemos que o 
cine é un dos seus principais 
aparatos de propaganda, non 
son nada parvos. A . película 
plantexa bastante ás claras que 
existen diferénc'ias de . clase e 
que esta.S son mot difíceis de 
superar. Sintoniza así coa reali
dade e busca a identificación de _ 
milleiros de cidadans presurni
belmente frustrados por unha 
sociedade dura e pouco flexíbel 
na comunicación entre uns _e. 
outros estratos. O filme procuta, 
partindo como dicirnos dunha 
situación aproximadamente 
real .. demostrar-a tese contrária: 
que hai sítio no cirno e que cal
quera pode chegar a el. 

Por anotar algo ~áis d:Írerri~s 
que o protagonista en cuestión, 
que non dE;!scobre até o final a 
trampa da Griffith-e a sua con- · 
dición de "simples secretária", 
accede a- casar con , ela, pero 
olla, os gufonistas, xa nó final do 
enredo, conseguirán que a deci
sión de Ford sexa posterior ag 
nomeamento da secretária , in
trusa como flamante executiva. 
E chegarnos ao ano 2000 cun· 
cine que repite ó esquema dos 
cantos de fa:das : se un príncipe . 
se namora dunha xoven pobre 
de pedir, p.cabará por se descu
brir que a tal xoven é, en reali
dade, unha princesa encantada 
ou algo asi. O casamento segue 
a ser endogámico, dentro da 

· mesma clase social. Esa é a nor
ma taméri de HollSrwood. 

Poderia ter o filme outras ver
t~ntes de análise, amén das pu- · 
ramente cinematográficas, nas 
que aqui ~ non entramos, por 
exemplo: o feíto de que séxan 
duas muller es tiaballadqras as 
protagonistas, a fcrte competiti
vidade entre executivos .. , pero 
isa deixámolo para outro dia. O 

· M.VEIGA· 

..... 
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O libro máis-· vendido 
do ano · 89 ·na· Galiza 

' . 
~ . ~ . . . 

está proxnno a sarr. 
Reimpresión da revista do "Padroado da Cultura Galega de México", 

(1959-68) coas plumas ruáis importantes dos últimos tempos do 
· galeguismo: Ramón Otero Pedrayo, F.L. Cuevillas, 

D. Garcia Sabell, Celso Emilio Ferreiro, F. Femández del Riego, Fennín 
· Bouza Brei, R. Carballo Calero, Ramón Piñeiro, 

X.L: Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, Anxel Fole, Manuel Maria, Xoana 
Torres ... e as ilustracións dos mellores pintores e deseñadores: Arturo Souto, 

Conde Carbal, J. J. de Dios, 
X. Quessada, Maside, L. Seoane, Díaz Pardo, Raimundo Patiño, 
· X .. Pousa ... 

Portad;a estampada en tea, .. 
interior a duas cores, 304 ·páxinas en papel 

de 160 gr. cosido a fio e todo dentro dun e~tuche impreso a catro cores. 
Formato 235x330 m/m 

,, 
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LIBROS 

• Libros recebidos 

Memorias de un diputado 
de las Cortes_ de la Repú
blica (1931- 1938). Emilio 
González López. Edicións do 
Castro. Segundo volume dos 
tres que compoñen a autobio
grafia de Emilio González Ló

. pez. Se no antenor rec?rreu ~ 
suas experiéncias de mfáncia 
e adolescéncia e periodo uni
versitário, agora González Ló
pez ocúpase do periodo repu
blicano até o seu exilio ainda 
non pechado. 
Prémios Pedrón de Ouro. 
Novo volume das narracións 
premiadas no concurso de na
rracións curtas "Modesto R 
. Figueiredo". Tres autores : 
Miro Villar. "'! e:bas ~~actas 
con arnaranta ; O troco . Ma
noel Riveiro Loureiro; Miguel 
San de. "lsadora en ti" . 
Bazterrak. Os eidos.O libro 
de Uxio Novoneyra publicado 
en euskera en versión do bas
ca Koldo Izagirre. O libro está 
editado pola EditorialPamiela 
na série "Sirena" de. poesía, na 
que hai obras de Tere Irastort
za, Joseba Sarrionaindia ou 
Luig:i Anselmi. enderezo da 
editora é Plazuela del Consejo, 
3- 4°. 31001 Iruñea. 

Galicia enteira. V .xII. Duo
décimo volume que publica 
Xerais desta xa popular guia 
que se dedica a Ourense. a Lí
rnia e Monterrei e A Amoia. 
O autor Laredo Verdejo amasa 
os itinerários máis interesante 
con dados xeográficos, históri-

CONVOCATORIAS 

• Certame 
literário xuvenil 

Co gallo da celebración do Día 
das Letras Galegas o vindeiro 
17 de Maio, dedicado ao sen
lleiro escritor Celso Emilio Fe
rreiro, o Centro Galego de Ma
drid convoca o presente Cer
tame Xuvenil de acordo coas 
seguintes Bases e Premios: 

1°.- Poderán participar to
dos os xóvenes estudant.es de 

..Formación Profesional, Bache
relato e COU da Comunidade 
Autónoma Galega. 

2°.-:- Os traballos versarán 
sobre calquer aspecto da vida 
e obra de Celso Emilio Ferrei
ro. A extensión dos mesmos 
será coma minimo de 10 fólios 
escritos a máquina, en lingua 
galega. 

3°.- Os escritos deberán 
remitirse ao Centro Galega de 
Madrid, rua Carretas 14, 3" 
piso (28012 Madrid), indican
do no sobre "Certame Lltera
rio" . 

4°.- A data de admisión re
matará o día 12 de Maio. en
tendendo que esta é a data 
que, como moi tarde. debe fi
gurar no mataselos de Co
rreos. 

5º. - Os traballos asinados 
con seudónimo deberán ad
xuntar, ensobre pechado, os 
datos persoais do autor. 

6º.- O xurado estará com
posto por membros da Comi
sión de Cultura do Centro Ga
lega de Madrid, que seleccio
narán aos finalistas e conce
derán os prémios. Somente 
poderá declararse deserto o 
Primeiro Prémio, se o xurado 
asi o coidar;_ mentres que o 
Segundo e Terceiro deberanse 
outorgar en calquér caso. 

7º.- A data de entrega de 
prérnios será o 20 de Maio. Es
tes prérnios serán comunica
dos e remitidos aos seus des
tinatários. · 

Premios: 
1º.- Placa e 25.000 pts. 
2º.- Accesit e 15.000· pts. 
3º.- Ac~esit e 10.000 pts. 

• I Prérnio de 
Novela M. Garcia 
Barros (Ken 
Keirades) 

O EcII).o. Concello de A Estra
<;la convoca o Prirneiro Premio 
de novela, M. García Barros 

· (Ken Keirap.es). cunha dota-

• 'tri* 

As resonancias 
do amor 

cos, e indicacións de valor 
cultural e turístico. 
As resonáncias do amor_ 
Anne Philipe. Despois do éxito 
de "O tempo dun salaio" Xe
raís edita esta obra da autora 
belga . Unha longa história de 
amor xxa na final da viaxe. Un 
canto íntimo e intenso á vida, 
ás ánsias de vivir e de com
partir a existéncia coas causas 
e seres que valoramos ainda 
máis cando a vida termina. A 
tradución é de Raquel Villa-
nueva. 

cion econormca de 700.000 
pesetas, que se rexerá polas 
seguintes Bases: · 

1ª.- Poderán concorrer ó 
premio tódolos autores de cal
quera _nacionalidade que pre
senten os orixinais en Lingua 
Galega. Os textos presentados 
han ser inéditos e totalmente 
orixinais. 

2ª.- Os orixinais serán pre
sentados por quintuplicado en 
papel tamaño folio ou en ho
landesa, mecanografiados a 
dobre espacio e cunba exten
sión mínima de 150 folios , an
tes do día 29 de maio de 1989 
na Caso do Concello; RI Praza 
da Constitución, 36680 A Es
trada (Pontevedra). 

3ª.- Con éada orixinal, que 
deberá ser~·presentado baixo 
lema, adxuntarase, en sobre 
pechado, o nome completo, 
enderezo e teléfono do autor. 
así como o título da novela. 

4".- O xurado estará com
posto por cinco membros es
colleitos entre recoñecidos 
profesionais da cultura e un 
secretario con voz e sen voto 
en representación da Corpora
ción do Excmo. Concello de A 
Estrada. 

O Premio entregarase por 
maioria de votos. 

5ª.- A composición do xu
rado darase a coñecer o día 1. 
de xuño. 

6ª.- O xurado emitirá o seu 
fallo no curso dun acto que se 
celebrará o día 24 de Xuño do 
1989, nun local que se dará a 
coñecer oportunamente. 

7".- O premio, nesta pri
rrieira edición, poderá ser de
clarado deserto e a decisión 
do xurado será inapelable. 

8ª. - O acto de entrega do 
devandito Primeiro Premio M. 
García Barros (Ken Keirades) 
de novela será o día 26 de 
Xuño festividade de San Paio, 
Patrón da EStrada, no lugar e 
hora que se comunicará opor · 
tunamente . 

ga __ O Excmo. Coneello de 
A Estrada resérvase os derei
tos de publica-la obra premia
da, en _tóq,alas lingoas do Esta
do español, así como, no caso 
da súa solicitude. remes& ós 
autores nun prazo de tres me
ses aqueles ortxinais non pre
miados. 

10".- A participadón nesta 
convocatoria requerirá a ace~ 
tación das normas conti8as 
nas presentes bases, asi como 
as decisións do xurado que se 
teña designado os cales serán 
inapelables. -

AxendA 
AcuLTURA~ 
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ACTOS 

• Presentación 
Ramón Cabanillas 
"Camiño Adiante" 

O xoves día 27 ás 20 horas na 
Librana Co\lceiro de Compos
telka. Intervirán Ricardo Car
valho Calero e Manuel Rei Ro
meu. 

• Simpósio 
Fundación Penzol 

Dia 27 Xoves. Língua e Litera
tura. Rosáño Alvarez Blanco. 
"O galega, de ante a hoxe". 
Basilio Losada, "O futuro da 
Literatura Üalega" 
Día 28 Venres. Arte e socieda- . 
de. "Arquitectura e Urbanismo 
na Galicia Contemporánea'1 

Pedro de Llano. 
Ás seis da tarde no Centro 
Culttiral da Caixa Vigo. 

• Clásicos · -
de Hollywood 

Xoves 27 "0 estranxeiro" 
de Orson Welles . 
Vemes 28 "O honie do Sul" 
No Auditório da Caixavigo, 
ás 20 horas. 

• Novela negra 

Culmina o ciclo que organizou 
o Ateneo de A Coruña sobre · 
"O retomo da novela negra". O 
vemes día 28 ás 20 h. talará 
Carlos G. Reigosa. 

1· Prémio 
17 de Maio 

Convócase a primeira edición 
do ptérnio de investigación 
lingüística e-- literária "17 de 
Maio" adicado ao poeta Celso 
Emilio Ferreiro, Segundo as 
bases poderán apresentarse 
investigacións orixinais e iné
ditas, en galego, por todos os 
estudantes de primeiro e s~ 
gundo ciclo de calquera das 
faculdades. escolas e coléxios 
universitários. O certarne está 
convocado polo vicerrectorado 
de Investigación con prémios 
de 100.000, 60.000 e 40.00b 
pesetas. podendo ser declara
dos desertas polo xuri, quen 
determinará a acumulación 
aos outros. O xurado estará 
composto por cinco profiso
nais -de prestí:xio no campo 
lingüístico e literário, será no-

. meado polo COnsello do De
partamento, pero a sua com
posición non se fará pública 
até o 5 de Setembro. O seu fa
llo darase p<?~aipria de votos 
e coñecerasé- en Outubro no 
curso dun acxto literário que 
terá lugé!f na Faculdade de In-
vestigación. . 

Os participantes terán que 
entregar os orixinais antes do 
4 de Setembro na secretaria 
da Faculdade de Filoloxia Ga
lega, en Compostela.· Rerniti
rase por triplicado, mecano
grafado a doble espácio. A ex
tensión é libre, ainda que os 
promotores recomendan que 
non exceda os 30 fólios . Será 
preciso presentar os "traballos 
babeo lema e nun sobre pecha
do, c¡.in outro sobre cos dados 
completos e a acreditación de 
estares matriculado na.Univer-
sidade. -

• III Premio 
Nacional de 
Cantos e 
Narracións 
Xuvenis 

Conovocado pala .. Biblioteca 
Club 33 da Obra social da Cai
xa Galicia. Rexerase palas se
guintes Bases: · . 

1.- Podarán participar tó
dolt>s mozos/as que non teñan 

, feitos os 18 anos de idade o 
31 de decémbro de 1989. 

2. - Poderanse presentar 
indistintamente U-aballas en 
lingua castelá ou galega. 

3.- O tema será libre 
4. - Extenstón mínima de 

10 fólios e máxima de 30 to-

EXPOSICIONS 

• Alex Vázquez 

ExPosición de Piritur_a . Nova 
Sala de Exposicións da Caixa 
Vigo. Até o 6 de Maio. 

• Colih Baldwin 

Exposición na Sala de Arte da 
Caixa de Vigo. Até _o 6 de 
Maio . 

• Ramón Conde 

Esculturas na Galeria Expre
sión de · Ourense (Rua c;lo Pa
seo, 7) . 

• O mar da 
memória. 

Exposición de fotografías 
(1880-1930) no Museu do Pavo 
Gal ego 

lios, · escritos a má@i.na e a 
dobre espacio. 

5.- O prazo de presenta
ción remata o 15 de noveihbrci 
de 1989. 

6.- Os traballos presenta
ranse por triplicado, en sobre 
pechado baixo lema, incluín
dose en sobre-á parte: nome. 
enderezo e fotocopia de D.N.I. 
ou Libro de Familia. 

7 . - Os traballos enviaran.Se 
ou entregaranse na Biblioteca 
Club 33, Pr. Salvador P_arga,"4, 
15704 Santiago de Compostela 
(A Coruña), ou nas oficinas de 
Obras Sociais de Caixa Galicia 
en A Coruña, Ferrol, Lugo, 
Ourense e Santié:mo. 
.- Convócase un Prérnio de 

100.000 pesetas e dous Accé
sits-, un para traballos en lin
gua galega e outro para traba
llos en lingua castelá, de 
25.000 pesetas cada un. Nos 
tres casos tarase e11trega dun 
Diploma acreditativo. 

9.- As narracións premia
das quedarán en poder da Bi
blioteca-Club 33, quen decidi
rá sabre o seu uso segundo 
considere oportuno. 

10.- A decisión do xurado 
é inapelable. A mesma comu-. 
nicaran8e persoalmente ós in
teresados e difundirase a tra
vés dos medios de comunica
ción. 

11.- A participación no 
concurso implica destas Ba
ses. 
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ANUNCIOS DE BALDE 

O Komité Intemazionalistak 
de Euskadi edita un boletín 
rnenscil Noticias de El Sal
vador" que cobre amplia- · 
mente unha información alter
nativa á das axéncias occi
dentais da situación do país. 
O précio é de ·20 pesetas/uni
dade, e a suscripción semes
tral, prévio xiro, é de 600 ptas: 
Pódese formalizar através do 
COSAL-Sanxenxo. .Apartado 
28. Sañxeñxo. 

Interesados en montar unha 
Gramul-Esc:ola, educación al
ternativa en réxime de cooperac 
ti.va na zona de Chantada. Po
ñerse en contacto con Anxo 
Moure - Avda. Portugal 16 -
27500 Chantada -:- "(982) 44 ·03 
68. 

Debuxante necesita guión para 
comic.Chamar a lliego. (986) 31 
o~ 69 

Afeizoado á musica gostaria de 
facer grupo. Condición: puro 
amor á arte . Chamar (986) 37 44 

,89. . 

Somos urna associac;:ao cultu
ral . chama.roo-nos "Renova~ 
c;:ao-Embajxada Galega da 

. Cultura" e estarnos no ·aparta
do 40047 de Madrid. Ternos 
urna revista na imprenta que
sairá para 'Maio e somos rein
tegracionistas e defendemos a 
lusofonia . 

Solicita correspondéncia, 
home solteiro , 44 anos, física 

·• Xomadas 
de Montes 

Organizado palas comunida
des de montes de Vigo e V al 
Miñor celébranse estas xoma
das nos locais da Cámara 
Agrária de Gondomar, .acom
pañadas de actividades esco
lares. Nasas xornadas técni
cas o día 27 ás 8 horas intervi
rá Xan Bernardo López sobre 
"Aspectos económicos · dos 
montes". O dia 28 haberá 
unha mesa redonda coa admi
nistración na que estarán pre
sentes representantes da or
ganización, da Asociación Fo
restal Galega e da Conselleria 
qe Agricultura. 

• VIII Premio 
Nacional de 
Fotografia Xuvenil 
Foto 33 

Convocado polo Club 33' da 
Obra Social da Caixa Galicia. 
rexerase palas seguintes.- ba
ses: 

1.- Poderán participar tó
dolos mozos/as que non teñan 
feitos os 18 anos de idade o 
31 de decernbro de 1989. 

2.-=- O tema será libre. 
3.- As fotografías que se 

presenten a concurso deberán 
ter un tamaño mínimo de 18 x 
24cm. 

4.- O prazo de presenta-

e psiquicamente normal . Res
ponsábel, sensíbel, inteleixen
te, con solvéncia. · amante da 
natureza. Gostarialle coñecer 
muller con semellantes carac
terísticas e con fís sérios. 
Apartado 451 de Lugo. 

Colecciono calendários de 
peto. e gastaría intercambiar 
.con outros afeizoados/as. As 
persoas iptéresadas poden di
rixirse a Iria Sánchez Molleda, 
C/Borrás 1-11 l''-4n- Barcelona 
08016. 

Muller 40 anos. SolteiJa, coru
ñesa. Residente en Madrid . 
Auxiliar de Enfermería, 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
dos . Apartado 8268 . Madrid. 

Licenciada en História da 
Arte, 37 anos , divorciada, se
goviana, residente en Madrid. 
Ecoloxista. activa, sensíbel , 
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 parecidos gastos. 
Posibilidade de encontros en 
Mé¡idrid. Absterse docentes. 
xente· ·cerrada, casados e ,xen
te inl)Emsíbel. Apartado 826a 
de Madrid . 

ción remata o 1 de decernbro 
de 1989. 

5.- As fotografías presen
taranse debidamente embala
das, baixo lema, incluíndose 
en sobre á parte: nome. ende
rezo. e fotocopia do D.N.L ou 
.Libro de Familia. 

6 . - Os traballos enviaranse 
ou entregaranse na Biblioteca 
Club 33, Pr . Salvador Praga, 4, 
15704 Santiago de Compostela 
(A Coruña). ou nas oficinas de 
Obras Sociais da Caixa Galicia 
en A Conlfta, Ferrol, Lugo, 
Ourense e Santiago. 

7 .- Establécense tres Pre
mios : 

-1°. 50.000 pesetas e Di
ploma. 

,-2°. 35.000 pesetas e Di
ploma. 

-3°. 25.000 pesetas e Di
ploma. 

8.- As fotografías presen
tadas ó Premio serán obxecto 
de exposición · pública unha 
vez adxudicado o concurso. 

9.- As fotografías premia
das quedarán en poder da Bi
blioteca-Club 33, quen decidi
rá sobre o seu uso segundo ,.. 
considere oportuno. puidén
dose recolle-los restantes tra
ballos durante o mes de xanei
ro de 1990. 

10.-' A decisión do xurado 
é inapelable. A mesma comu

. nicarase persoa4nente ós inte
resados e difundirase a través 
dos medios de comunicación. 

r [) i [) ~ r a 1,_s_._a_. 
-. artes gráficas 

deseño, co~posición ~lectrónica~ 
laboratório, offset, . 

encáde.rnqción 

MONUMENTO, 16-8-15960-RIVEl~-TEL. 87 32 01 

-



LUIS SEOANE: ÉTICA E HUMANISMO , . 

NA GALIZA CONTEMPORANEA 
XAVIER SEOANE 

O décimo cabodano da morte de 
· Luís Seoane que actualmente esta..: 

mos a celebrar é un bó momento 
para realizar unha releitura . profunda da 
sua obra, albiscar algo mais do inesgotá
vel labor que realizou en múttiples cam
pos, e dar á sua figura e a súa obra a rele- -. 
váncia que indudavelmente teñen no con
texto da nosa cultura contemporánea. 

Con efeito, cada dia ·que pasa, e a me~ 
dida que se van desvelando facetas Inédi
tas da sua obra ·ou profundiza-se nas xa 
coñecidas, ·a sua persoalidade axiganta- . 
se. MentreS-.vellas figuras do galeguismo 
histórico -vivas unhas, outras mortas- . 
resisten malamente ó paso do 'tempo e a _ 
revisión crítica que· sobre as suas obras 
se J2.ode fazer con certa perspectiva, Luis 
Sed'ane aparecese-nos cada vez como 

< unha das mentes mais lúcidas, éticas e 
inovadoras da Galiza -contemporánea e -
como un dos artistas mais polifacéticos, 
fondos e peculiares. 

Para falarmos dele, teriamo-nos que re
ferir en primeiro lugar,. como fixo xa Blan
co-Amor hai muitos anos na revista (preci
samente dirixida por 1:-uis Seoane), "Gali-
9ia emigrante", á sua dimensión de huma
nista, á condición polifacética da sua per
sonalidade, a unha curiosidade universal 
e a -unha vária criatividade, que o perfilan 
como un home de visión e amplitude re
nacentistas no seio da contemporaneida
de, realizando, ademais, cada faceta por 

· ele enceté;lda, con brillantez e aportacións 
·destacadas. 

Para· chegar a esa dimensión humanis-
·. ta, movía-o a paixón intensa que acompa

ñou toda a vida e a vocación indesmaiável 
ao esforzo e o desalento que mesnio nas 
condicións mais adversas de exilio e emi-

• gración tivo que padecer. Paixón para 
chegar aos amplos coñecimentos que po
suia nos mais diversos campos e paixón 
lúcida e orixinal para dar aos acontecí., 
mentos sempre unha interpretación per
soal. · 

Esta paixórí tivo, para se desenvolver, 
unha motivación c_entral, sostida, básica: 

· Galiza como tema e como teima. Todo o 
seu mundo achava a súa finalidade na 
preocupación social, política, histórica e 

· culturar do· seu país .. Nele prevaleceu o 
enfoque colectivo sobre o individual, o al
tru ísmo, a xenerosidade e o desinterés 
proxectados sobre un intento de plasma
ción globalizadora de Galiza e de todo o 
que ela-puidese abranguer. 

Estas refiexións, que estamos afeitos a 
ouvir, como lugares-comúns, á hora de ta
lar de .muitos artistas, políticos ou intelec
tuais do país, nele atinxian unha evidéncia 
integral, pola capacidade de compromiso 
e o nível crítico e comb~tivo polos que 
sempre se distinguiu. 

Cando .sobreveu a guerra civil, deu-se 
ao trasto con unha dinámica social, políti
ca e cultural no país :galego, que proba
velmente teria devoltó a Galiza as rendas 
do seu. próprio destinó. Entr~ o variegado 
aluvión ideolóxico e xerazonal que labou
rava na-Galiza da República, a Seoane hai 
que sitúa-lo entre os mais progresistas e 
vanguardizadores, . entre aqueles que tiñan 
unha visión mais vinculada ·aos tempos 
que internacionalmente corrian, ·e, ainda 
respeitosa co pasado e a identidad~ do 
seu povo, das mais inclinadas a reformu
lá-los en ter:mos mais rupturais, audazes 
e renovadores. . 

Mas o exílio, como a muitos compañei
ros que pensavan como ele, arroxou-no, · 
desconectou-no longos anos do país e 
das novas xerazóns. Con Dieste; Lorenza 
Varela, Arturo Cuadrado, Otero Espasan
dín, Díaz Parco, Carlos Velo, Soto, ·Arturo 

· Souto, Saltar e tantos outros, teri~ consti
tuido a vangarda talvez mais renovadora 
e a xerazón ponte con Brais Pinto e os 
intelectuais progresistas que xurden a fins 
dos cincuenta e inícios dos setenta en 
Gal iza. :. · 

A sua auséncia, xa cinguindo-nos tan 
só ao terreo da arte, privou-nos da viciñi
dade do mellar teórico da arte galega que 
deu o século XX, apesar de que hoxe te
ñamos que someter a revisión · o seu pen- · 

samento neste terreo, por ficar insuficien
temente para a visión da complexa arte 
galega do noso tempo, así como por ter 
evoluido intensamente a situación históri-

. ca e a dinámica criativa nos últimos tem
pos. 

Como artista, podemos destacar a rele
váncia que outorgava, ·na sua concepción 
artística, á vinculación home-meio, que o 
levava a formular unha relación de fideli
dade entre o indiyíduo e o meio que habi
tava, através da qual se chegava a unha 
identidade co entorno. Esa relación co en
torno eriava un subconscente colectivo ªº 
longo da história que convertía ao artista 
en "transmisor" desa identidade que se 
.formulava, para ele, en diversas claves, si
nais ou invariantes. 

A S_eoane compre sitúa-lo entre aquelas 
. figuras que acreditaron na existéncia dun
ha escota galega de pintura, da que ele 
formulou as suas claves: temática, certo 
rudo lirismo, prazer pola cor,-barroquismo, 
liña envolvente, ironía, · humor, sentido 
cósmico, ternura, liña atlántica ao longo 
da costa ... entre outras. , 

O seu labor irnensq non só abrangue a 
sua obra como pintor, senón o seu labor 
de grayador (pensemos que algun dos 
seus exéxetas consideran ainda superior 
esta faceta sua), deseñador de cerámica, 
de tapizes, deseñador gráfico,. debuxante, 
ilustrador. ~Bastarían estas facetas para 
avaliar a sua prolífica e interesante obra, 
conectada co espírito da arte do noso 
tempo, ainda que realizada con un selo 
próprio. Ma~ se a iso. engadimos o seu la
bor como poeta e-dramaturgo, o seu labor 
como fundador de revistas e editoriais, o 
de" ensaista, xornalista, home de rádio e 
revistas e o tan relevante nele de áxente 
sócio-cultural -tarefa que realizou con · 
unha sorprendente imaxinación e oportu
nidade-, teremos o perfil dunha figura 
que entregou o mellor do seu estarzo á 
tan necesária e. improrrogável reconstruc
zón política, social e .cultural def Galiza. O 
~eu exemplo devén, pois, altamente em
blemático de cara ao ·labor formartivo e 
operativo das xerazóns a ele.posteriores.O 

PONTO 
FILIPINO 
MARGARITA LEDO .ANDIÓN 

U n filipino é unha persoaxe ca
tiva, de pantalóns de tergal 
azul mahón, ainda que o ter-

gal sexa un tecido ben diferente do 
mahón e só se identifiquen porque o 
pantalón vísteo un filipino. Un fi lipino 
é unha persoaxe que anda a modo 
pero que desaparece deseguida 
como se non andase por nengures. 

. Eu vexo filipinos pala Barceloneta 
pero é como se non vise a ninguén 
porque os filipinos non teñen paraxe 
e cociñan que nen Dios a carne de 
can leitón até facela confundir con 
carne de año estilo Magreb. Os filipi
nos teñen os seus criadeiros de can
ciños para consumo doméstico en 
Gavá, a uns quince quilómetros da 
urbe olímpica pola autoo-estrada de 
Castelldefells. E por mor dos canci
ños criados con mimo a xente ás ve
ces desconfia das criadas filipinas, e 
pensan que as galegas serán máis de 
fiar. Pero agora veñen contadas e as 
filías de emigrantes, as que deixaron 
Galicia na dourada época do Gover
no Opus que Woytila venceu, estu
dan todas Veterinária e non queren 
servir. Porque o acento filipino é agu
do púxose de súpeto de moda o 
acento galego. Eu caído que é por 
iso, porque mentres mercas unha tar
ta na Confitaría "Mauri", a de máis xi
nea da cidade condal, a patrona di
che que de onde es, porque ela tivo 
unha criada da Galicia e gosta moito 
do sutaque. Un filipino r.ton é moi di
ferente doutro emigrante, o que p~sa 
é que disimula pior a sua falla de pai
saxe, ten o cabelo máis preto e alisa
do e ás galegas, con esta humidade, 
o cabelo pónsenos fosco. As criadas 
filipinas son católicas ferventes e 
practicantes. Servian antes no Irán 
do Sha, eran aló moi apreciadas pero 
liscaron porque ficaron sen explota
dores, sairon raseiriño até Alemánia 
e entran clandestinamente na antiga 
metrópoli, en España. Traballan para 
escritores famosos, para designers, 
para yuppies. O xoves á tarde xún
tanse moreas delas na Praza de Ca
taluña e fan compras persoais en "El 
Corte Inglés". 

VbLVER AO REGO 

O buque Cason, ano e médio 
despois do acidente, segu~ a 
provocar explosión~. Que mn

guén . se alarme, especialmente os 
pesqadores da.zona. Andrés More~o 
Aguilar, governador civil da Coruna . 
nas datas de autos e na actualidade 
Conselleiro da A~tonomia Balear, 
n9n· quer nen talar do asun!º· qs po
líticos xa se sabe que estan a1 para 
gardar siléncio. . , 

. Ternos para nós que o dos brdons 
é un castigo bíblico para os que nos_ 
governan e estoupan agardando que 
alguén dimita ou o cesen. Ou sexa 
que haberá estoupidos para ra ·\\I S 4~ 
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