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ANO XII• 11 DE MAIO • 19,89 PERIODICO GALEGO SEMANAL 
Nº 386 • APDO. 1371 (VIGO)• 100 PTA. 

DAS OiTO LÓNGAMEfRAXES QUE SE. RODAN ACTUALMENTE NO ESTADO TRES SON 
' ' 

. NACE O CINE GALEGO 

Olives:'CG é 
un paráguas 
de protección 
persoal' 
· António Olives Q~intas, vice-se
cretário do PNG-PG, parlamen
tário e candidato número un polo 
seu partido ás eleicións euro
peas, está considerado como un 
dos políticos menos enquistados 
nas formas tradicionais. 

(Páx. 10 e 11) 

. . 

O PSOE intenta 
a privatización 

· da rádio 
autonómica 
Un plan parq reducir a mínimos 
o funcionamento da rádio institu
cional, recortar o seu orzamento 
e transferilo ás novas emisoras 
privadas de FM está na or·ixe d.éi 
última crise da RTG, a máis gra
ve desde a sua fundación. 

(Páx. 8) 

CADA 4 MINUTOS ... 

Fu$ión entre a 
Celulosa de 
Ferrol"e ª 'de 
Flick 
Cepafesa (Celulosas e Papel de 
Ferrol S.A.) veñen de concluir un 
acórdo co Grupo Flick, proprie
tário da Feldmi.Jf]le Aktiengesells
haft, para emprender por xunto o 
proxecto de instalación da fábri- . 
ca de pasta de papel en Fazouro. 

(Páx. 7) 

A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11 

A reconstrución do chalé de .Fraga 
~ ilegal 

FOTO RIOS 
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Continental, Sempre Xonxa, lembrando a.· Xelmírez e Utxa son alguns dos proxectos en curso 

, · . · · O apoio institucional, 
a Colaboración coa· TVG e o trabéillo dos criadores 

c~rtifican a emerxéncia dun .cine galego 
As subvencións da Consellaria de C~ltura ás longametrax~s poderán alcanzar os 25 millóns d~ pesetas, 

ao qu~ se en_gadirá a venda;de direitos á -TVG. Tamén r~ceberán subvención os cortos e os guions · 
e un Festival de Video na Coruña e un. de cine europeo de-culturas minorizadas en Vigo contribuirán á 

_promoción .dos produtós, ao tempo que a participación en vários programas da CEE 
para o mercado independente e texional facilitarán a superación da primeira barreira para a criación 

dunha imaxe de ficción própria, sen a cal, nos tempos actuais, 
unha cu.ltura.diferenciada ten .. difícil a sua subsisténcia. 

M. VEIGAiA; PRIET~G. VILAS 

lnstitucións e profisionais parecen coincidir na posibilidade 
certa actualmente do nacimento da produción fílmica no 
noso pais, . dirixida, de maneira preponderante, cara a 
televisión. O feíto é tanto máis ·chamativo nun sector dado 
ao pesimismo 1 especialmente debido aos altos custos, o ·. 
que non permiteü ate agora máis que a existéncia de alguns 

películas que actualmente se es
tán a rodar no estado, tres co
rresponden a Gal iza". Quen llo 
diria a Miguel Castelo cando ro
dou, hai xa anos, ' o curto O pai 
de Migueliño e que hoxe prefire 
non- facer · cteclaracións, pési.e a 
. que seg~e .apaixoadamente ape-

me. "A televisión vive do cine, que "o 80 ·por cento do traballo 
pero non o paga, sinala López actual do sector ten a sua orixe 
Piñeiro, polo que é normal que o na televisión, polo que ambas 
camiño a seguir sexa o de que causas son hoxe difíceis de en-
televisi_ón colabore economica- tender por separado". Para Aller 

. mente con aquelo que lle está a a Televisión Galega, cun orza-
proporcionar máis audiéncia". mento anual de 9 mil millóns de 

.~· intentos de escasa-repercusión es~ exceptuamos a · 
emerxéncia notó'ria nos últimos tempos de produCión de 
video. · 

Carlos López Piñeiro, escritor e levará o título de Urxa ere p0sí
director xunto ~on Alfr.edo Pil"\'11, bel "que isto hre para adiante. 
do filme, a piques de rodaxe, que · Teñamos en éonta que das ·oito 

gado ao mundo do cine. 

Pero o cine xa non se entende 
hoxe por si, ainda que a asistén
cia ás sás vaia nos Estados Uni
dos en aumento. O pase por te
levisión é a versión video son 
etapas as,umidas para calquer fil-

Xosé Gómez Aller, produtor pesetas, abre unhas importantes 
executivo de Estúdio 13, quen perspectivas, máxime cando ten 
estreaba, ainda sen a montaxe fi- _ chegado a acordos de actuación 
nal, a sua obra documental- dra- conxunta coa vasca e catalana". 
matizada de 53 minutos de dura- "Non se pode criar unha imaxe 
ción Lembrando a Xelmirez nas própria e nutrir a televisión só a 
Xornadas Audiovisuais celebra- base de programas deportivos e 
das o pasado fin de semana na de variedades, sinala López Pi-
Coruña, sinala pola sua parte ñeiro, compre criar tamén obras 
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- asentados: o campo do vídeo e -
-a dobraxe; como indústrias auxi-
liares da TVG -facturan xa perto 
dos-2 -mil millóns de pesetas. En 
1988- coñeciase ó est;;iblecimen-., 
to dun conl,,'.énio entre·- o governo 
autónomo e a TVG para a produ
ción cinematográfica. "Un cám
bio de estratéxía do sector, cara a un maior diálogo cos criadores -
e produtores independentes, · 
debe agromar na criación· de no
vas produtos, cqmpetitivos no 
·mercado europeo" sinalaba Bo
nifácio Borreiros, director xeral 
de Cultura, na sua intervención 
ante as Xornadas Audiovisuais, 
celebradas o pasado fin de Se
mana na Coruña. 

En conxunto a ·1exislación au.:. 
- tonómica contempla o apoio _ 
económico á produción de cur
tos, guions e videos. Para lon~a
metraxes a cantidade proporc10-_ 
nada non poderá superar o 30 
por cento do cu~to_ total da pr~
dución, ate un l 1m1te de 25 m1-
llóns de pesetas. A esta cantida
de deberá engadírselle o que 
poda corresponderlle pola venda 
dos direitos de antena á TVG que 
nunca será superior ao 40 por 
cento da subvención concedida 
pola Consellaria de Cultura. No 
caso de que a versión orixinal 
fose en castelán, estabelécese a 
realización dunha versión dobla
da integra en galego para a sua 
esibición en sás comerciais de· 
Galiza, cando menos nun 25 por 
cento dos casos. 

O apoio a proxectos en mar
cha como Sempre Xonxa (131 
millóns de orzamento), Continen

. tal (164 millóns) ou Lembrando a 
Xelmirez, non é óbice para que 
se vexa como necesário "o apoio 
a máis longo prazo, ás estrutüras 
de produción", indústrias inclui
das no xénero das PYMES. 

Non se orienta n0-mesmo sen
tido actualmente o proxecto de 
lei estatal sobre cine que trataría, 
segundo Miguel Marias, director 
do Instituto Cinematográfico e 
das Artes Audiovisuais, de redu
cir as subvencións anticipadas, 
co obxetivo de minguar o núme
ro, ao seu entender excesivo, de 
produtoras e contribuir á perma
néncia daquelas máis industrial
mente consolidadas. O proxecto 
en estudo, por demarcar o nível 
de subvencións, encóntranse ac- -
tualmente en conflito competen
cia! coas al:Jtonomias. 

En todo caso a produción ga
lega continuará a depender, nal
gunha medida, do eco destas 
primeiras producións e das pro
babeis flutuacións de governo e 
lexislación ad hoc. 

O mercado da 
distribución 
-.. A hexemonia das compañías 
multinacionais, impón, a dicer de . 
Bonifácio Borreiros, unha diná- · 
mica tremendamente negativa 
para a explotación da produ
c~?ns independentes". Na mitiga
·c1on deste problema oriéntase a 
integr~ción da produción galega 
na Organización Europea para un 
Merc"ado Audiovisual lndepen
dent~ (EUROAIM), proxecto de 
axuda á dobraxe -e subtitulación 
(BABEL) e axuda á .distribucióñ 
en. sás comerCiais por diversos -
pa1s~s europeos (EFDO), proxec
tos incluidos no programa ME
DIA _da CEE .en apelo ao desen
volvimento da indústria audiovi- · 
sual europea. 

Nesta liña de difusión estabe-~ 
lécese tamén o Festival de Cine 
das Culturas Europeas, a _cele- -
brar en Vigo, para · recoller as 

-producións cinematográfü::as das 
culturas rninorizadas eu aquelas 

. outras que non se corresponden 
-co~ produción oligopólica euro-
pea. o 

Lois R. :Andrade 
·'Hoxe non pode -e~istir unha cultura ~en unhá imaxe_ pr~pria' · 

"O cine na Galiza nace a 
partir da existéncia da 
TVG~ A el correspóndelle 
a criacióo .dunha fición 
própria" .sinalá Lois 
Rodríguez 'Andrade, un 
dos principais expertos 
da Conselleria-de Cultura· 
no tocante á produción 
audiovisual. "Non se 
pode pensar, nun país 
da"s dimensións do noso, 
nanha indústria de 
produción, distribución e 
comercialización 
autónomas. Pero si 
podemos contar coa 
primeira delas, en base a 
pequenas produtoras, · 

- nalguns_casos 
diversificadas ao cine, 
vídeo e publicidade". 

Para Lois Andrade "hoxe 
non pode haber cultura sen 
imaxes. A produción de· longa
metraxes é o feito máis _impor
tante deste ano cara a normali-

-zación cultural e lingüística do 
país, comparábel ·á Lei de Nor.: 
malización ou á criación da 
TVG". Se ben esta produción 
debe estar dimensionadá "a 
dous ou tres filmes ao ano, 
normalmente dos chamados 
de baixo orzame!]to" (menos 
de 80 millóns de pesetas). 

o cine é o que mellor se 
relaciona coas outras 
tradicións 
A perspectiva da produción , 
sinala Andrade, "debe ser moi 
nosa e sobre todo en base a 
cuestións fundamentais de 
identidade. Na medida en que 
o guión xogue un papel máis 
fundamental a cuestión de _ 
identidade está máis perma
nente. O cine asume está ca
racterística e é- o que se rela
ciona máis coas outras tradi
cións. · lso é unha condición 
sine-qua-non. A língua e a di
feréncia é o que xustifica que 
haxa un cine galego. Estabele
cer os demais critérios de dife
réncia é un tema espiñento. 

. Unha película será galega 
sempre que utilice q galega e, 

Rudi Barnet 

lación en inglés. No . mercado 
de G"áliza hai uríha .batalla a 
dar: que -aquí a ·exibición sexa 
_na nosa língua, i~o é o primeiro 
que ternos que consegt:Jir, por-
que pode ._ser que ao princípio 
a película sexa máis taquilleira 
en-castelán". 

Galiza·-Europa:· 
desinformación en 
doble direción · 

--
A coprodución entre as televi-· 
~ións rexionais .seria, a dicer 
de Lois Andrade, unha das 

· vias de desenvolvemento. Ao 
tempo que se lamenta "da falta 
de rnformación existente sobre . 
os programas de promoción 
europeos, amén de que o pr6-
prio termo de Europa segue a 
despertar na Galiza unhas sus
picácias moi _-grandes, polos 
perxuícios que nos poida cau
sar". "Pero, engade, as actitu
des pasivas ou despreocupa
das son fatais para nó~:r. -Por 
outra parte os európeus non · 
estári en absoluto inteirad.os 
das realidades diferenciadas, 
por máis que na te_orja estañan 
repletos d_e boa· vontade. Foi o 
que pasou co terceiro pro1Cec
to MEDIA de 'desenvolvimento 

"-- do sector audiovisual nas cul
turas "menos · favorecidas": 
reuníronse nunha mesa na que 
habia un -catalán, pero todos 
os demais empezaron a falar 

tro after como 0 de Confinen- - inglés: As diversas administra-
' NON E ACIDENTAL taf'. cións estatais nóñ se preocu- · 

paran do tema e as· persoas 
QUE OS DOUS- A exibición enviadas non eran sensíbeis a 
PRIMEIROS -No tocante '.á exibición, Lois el, nen pertencian a .comunida-
PRODUCTOS And_rade ·conterñpl9 a posibili- - des difer~nciadas. - Curiosa

dade de acordes entre deter- mente cargáronse ese progra-
-sEXAN, UN minadas sás privadas, -conce- ~ ma _nun momento de emerxén-
FORTEMt:NTE llos e Xunta, de maneira que se ci_a d? sector .nas cult_uras, ~e-

poidera criar un · circuito pró:..,,. x1ona1s europeas, en ·_ Fns1a, 
=-R.:..;U=-:...R,.:.:.A__;. =L=IZA=-...:.;D;;;;;........;O;;........E-"-"--- - _ prio ae distribución. o Festival Gales, Escócia ... están a nace~ 
OUTRO AFTER' de Vigo para ci~e de culturas _ televisi~ns própr~as". . _ _ 

por outra parte, sempre que_ se 
remita ao mundo dos valores 
próprios da nosa comunidade. 
Esa visión é a dunha comuni
dade en crise.que está en trqn
sición do rural ao urbano e- non · 
é, en absoluto, acidental que · 
os dous primeiros- produtos 
sexan un fortemente ruralizado 
com.0 6 de Chano Piñeiro e ou-

europeas minar.izadas - seria 'Plantexanse a1nda as1 01:Jtro 
ademais unha boa maneira de tipo de problemas., "Ao progra
darse ·a coñecer no exterior. O ma BABEb. de subtitulación te
aceso a distribudón nÓ estado füm aceso ·produtores de dis
"non vai ser difícil, o problema tintos estados, co cal pode ha
será "sair .cara afora, ainda que ber un ac?rdo entre un ,galega, 
iso é_ problemático ta.mén para un_ escoces e un trances, pero 
o ,cine _español"·. _ _ ~ · - - non entre ~n galega, un vasco 

"Todo o que se está a pro- ·· e un cat~lan! o que demostra 
ducir vai en doble versión, _ si- de novo -a desinformación que 
nala Andrade, · e os -catalán·s hai en Europa sobre ~ situa-~ 
están facendo mesnio subtitu-' dón real -destas c.-ulturas". D 

'Os produtores r~xionais ou independentes deb~n- ir unidos ~º- mercad.o como_ fixeron os yalóns' 

Rudi Barnet é o secretário xe
ral de EUROAIM, organismo 
europeu dedicado a promover ; 
o mercado audiovisual inde- · 
pendente. 
Cal é a perspectiva da produ
ción europea frente ao domí
nio americano sobre o 50 por 
cento dos filmes distribuidos 
en Europa? 
·Se finalmente se centran os ' 
esforzos na_produción europea 
e se tan _boas longa~etraxes 
poderase asistir ~ mercaoos 
·importantes dentro dos Esta
dos Unidos, dado que xa em
presas como a Televisión ame- _ 
ricana empezaron a consumi_r 
produto europeo. Pero ·o que 
hai que facer e asentar a pro
dución. e facer unha boa distri
bución, ·da mesma forma que 
hoxe veñen os xaponeses aqui 
a vender, -de aqui poderias~ ir 
a 1:stados Unidos. 
Que _ posibilidades ve para a 
_produéión .en línguas minori
zadas? -

A produgón francófona belga' 
que corresponde a unha pb
voaéión de aous millóns e mé
dio de habitantes conseguiu 
no ano 87 dous millóns de dó-

lares -de venda SÓ en curtome- - _menga non _ exerceu Unha 
traxes.. Polo tarito é cuestión ación .unitária de venda e neste - -.- -
de esforzo. momento dase a paradoxa de 

-Pero hai -posibilidade no m·er- qüe E?n EUROAIM os belgas-
. cado eur_ópeu de que este es- francófonos non están porque 

xa teñen o seu Valonie-Bruse
forzo · non sexa· unha heroici- /les Jinages .e quen están vina0 
dade? neste intre son os flamengos. -
N-este momento a forp:i que .se . Cal vai ser" o resultado?-Veré- · 
fai através- de doce ou quince . molo dqqÚi a uns cantos anos. -
mil produtores independentes _ o único que se_ pode co_n.statar -
son forzas totalmente-ailladas. é que a · experiéncia flamenga 
o que se pretende é o que se non foi poa porque non hQubo 
fixü en Bélxica foi críar Va/o- unha ación uriitária de venda. 

: nie-Brusel/es lmages (Bélxica -Cal_ e a razón da desiparición 
divídese en duas _comunida- d. · -
des: a Valona de tala francesa 0 ;.terceiro proxecto MEOIA, 

- que· afectaba· ao desenvolvi
e a flamenga de tala do 'mes-- mento dos . médios audiovi-
mo nome) que promocionou e suais -nas denominadas "re
exerceu a función de venda . xións menos távorecidas" de 
desas pro,ducións. O que nós Europa? 
pretendemos co EUROAl_M é · Deuse unha reunión de plante
amupar toda esa produción e xamentó dos problemas, pero 
facer un-catálogo que se poida non houbo elaboración dun 
aterecer. . proxecto- . prático conxunto. 
.E a parte flamenga? Polo tanto está parado, ainda 
Eu son flamengo. Pero·· até qu_e se vai estudqr_· a maneira 
agora a parte do ~overno tia:- de relanzalo. · o 

)· 
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Os proprietários ·de sás disposto~ a ·exibir cine .galega 
U nlla vez dado o paso da pirod:Wl
ción, o cii11e galego e11oóntirase 
ante o problema da. distribución 
e e.xibición .. A disbfüución ireallí-

. zase a níve1I estatall, a tlf:avés das 
filiais das grandes multinacionais 

-ou de distribuidores .independ'en
lt,es. Este último camiño "poderia 
ser o máis adecuado para evitar 
que o filme quede na gaveta do 
distribuidor, ·dado o interés des
te, ao ser independente, en pro
mocionalo e rendabilizalo", sinala 
Miguel Anxo ·Fernández, xerente 
. de duas sás comerciais no Car
balliño e presidente da Federa
ción Galega de Cine-clubes. 

A existéncia dunha cuota de 
pantalla que obliga á esibición 
dun determinado · cupo de .pelí
culas realizadas no estado ou 
europeas, pode ser tamén l:!nha 
das portas abertas á produción 
f ilimog1ráfica gai:ega. 

.A exibición 
No que respeita á exlbición, Gali
za conta cunhas 120 sás, das 
cales mái,s do 50 por cento están . 
estabelecidas nos grandes nú
cleos urbanos. Existen vilas de 

'

1UN .DOS MAJORES 
CONDICIONANTES 
ACTUAIS DAS SAS E 
A IMPOSICION DE 
LOTES· POLAS 
DISTRIBUIDORAS' 

máis de 1 O mil habitantes onde 
é. imposibel ver cine en pantalla 
grande, q· que dá lugar · a qu_e o 
40 por centu aproximado · da po
voación galega non teña acceso 
habitual aq cine. Segundo Miguel · 
Anxo Ferná!l~ez,-"unha p_olítica 
adecuada dos concellos en 
coordinación cos Ciñe-clubes 
pod~- ser a alternativa apr.opriada 
nestas zonas descubertas pala 
exibición comercial". 

Á marxe deste problema, o fei
to máis destacado dos últimos 
anos é o fin ,do monopólio co- . 
mercial da_ empresa Fraga . .O 50 
por cento da esibición repártese . 
hoxe.coas novas cadeas de mul
ticines que proliferan xa nas prin
cipais cidades. 

Un dos maiores condicionan-

tes actuais das sás é -a imposi
ción, por parte das distribuido
-ras, de lotes, polos que o exibi
dor, cunha fita de fórte audiéncia 
ha de .carregar cun número variá
bel doutros filmes non escolli
dos, ·a non ser que esteña a 'ne
gociar cun distribuidor indepen-

. dente. Asi Warner Española 
.-a.presenta lotes de 6 a 8 pelícu
las por trimestre, Lauren Filmes 
oferece lotes de 20 ·e os de Uhi
ted Artistes Pictures oscilan en·
tre 14.e 15. 

Sobre a posibilidade de esibi
ción da futura produción galega, 
Tomas Ucieda, Cons-~lleiro-dele~ 
gado da Cadea Valle-lnclán, 
amósase moi disposto a levala "a 
cabo. "Se me toca a mifi, gosfa
riame especialmente proxectar o 

. filme de Chano Piñeiro, de quen 
xa puxeramos Mamas unción. Eu 
non teria problema nengun .para 
exibir un filme galega, ainda co 
risco dunhas perdas que tam
pouco se teñen por que dar". 

En xeral, "o critério seguido é 
, ó da comercialidade, sinala ta
. mén Ucieda, mais sempre queda 
tamén' unha marxe-. para a pro-

gramación de ·calidad.e e as ver
sións subtituladas das que al
gunhas, como os filmes de Roh~ 
mer, dan un óptimo · rendemen-
to". · 

A erise das sás de cine é evi
dente para Ucieda, quen culpa a 

..: oferta videográfica, case tan 
fresca como a do cine e a televi
siva "que nun mes pode supor 
até 120 filmes entre os vários ca
nais". "Sen embargo hai médios 
para paliala. A nosa cadea, .pala 
sua xuventude e pola sua ánsia 
de anovación; oferece comodi
dad.e e boas condicións técnicas 
de proxeción. O públ_ico decán
tase e acode menos ás sás 'enve
llecidas, ·con equipas arcaicas e 
que, como no caso dalgun local, 
mantén as butacas do ano 40" 
cando a estatura da xente variou 

'Q FEITO MAIS 
DESTACADO DOS 
UL TIMOS ANOS E O 
FIN DO MONOPOLIO 
COMERCIAL DA 
EMPRESA FRAGA' 

Continental: contrabando, amor e música 
"Non quixemos facer unha pelí
cula, quixemo$ facer unha boa 
película". Esta é a tarxeta de 
apresentación de Pa.ncho Casal-, 
produtor executivo dó filme 
"Continental"., que será sen dú
vida a. revelación do cine galego 
desfa nov~ xeira. O produto, de 
Villaverde Asociados~ S.A., can
ta cun orzamento de 164 millóns 
de pesetas e coa colaboración 
de primeiras figuras dó mundo 

. cinematográfico. A aposta desta . 
· emp[esa de comunicación áu
dio-visual é arriscada, pero din 
pisar mbi sobre segurp: "Esta
mos convencidos --dí Casal
de que vai salir ben. Secadra, 
con . menos cartas -poderíamos 
.facer unha pelícl!la, pero non 
coas garantías des.te nível de· 
calidad.e, porque o obxectivo e 
cons~guir que non pa~~ desa-

. percebida". 
"Unha persoa que teña unha 

visión moi superfici~.I.. da G~i;Za 
probabelmente non atope as 
claves culturais. que contén, 
pero o .que está dentro de "Con
tinental'" é o~xeito de ver as .cau
sas de persoas que viver9n na 
Galiia e gue contan cunha for- 1 

mación cultUral fortemente io.:.. 
fluida pola cultura tradicional e 
contemporánea dest~ país" 
Pancho Casal pensa que ternos 
serte de que os galegas sexa
mos pouco dogmáticos e que 
"facer pátria non é só apresen
tar campos verdes ou vaca8". 
Neste . sentido, tiveron . vários 
problemas debido ao seu xeito 
de superar os tópicos, "pero 
eses eran outros tempos". Con
tado, recoñece que a película 
"sáese un pouco do que cabería 

. · esperar dunha fita feíta desde a 
Galiza, pero ten · un has raíces na 
cultura galega ben constatábeis: 
cena~, situacións, plantexamen
tos ... 

Loita entre r:náfias 
O traballo visual é decisivo nes
ta história de loitas entre nÍáfias 
contrabandistas - que acontece · 
nunha cidade portuaria sen lo- ·. 
calizar no espácio, pero si no 
tempo: sobre finais dos anos 50. 
Bares e cabarés onde as ban-: . 
das teñen acougo e onde deco- . 
rre a forza do argumento ·entre 

arume . de alcol., viol~ncia e, de 
seguro, o compoñente sexual 
imprescindível para completar 
as situaciqns psíquicas das per
soaxes .. 

Unha banda controla os mun
dos soterrados. Dous lug~rte
nentes asasinan ao xefe e como 

-; 

Pan.cho Casal 

. . ~ 

co.nsecL1éncia nascen duas ban
das. Unha delas segue os méto
dos trádicionais. Na outra, están 
os máis noves e -tamén máis 
agresivos, que vart introducindo 
nov9s negócios ao abeiro do 
contrabando, e incluso un inci
piente !ráfico de drogas. A loita · 

polo poder está plantexada e 
desenvólvese con ritmo ascen
dente. Primeiro hai .espácio para 
todos, pero os novos van que:
rendo recuperar o terreo da 
banda tradicional. Un ha xoven · 
pro9tituta controlada por· unha 
das bandas protagoniza unha 
história de amor que se entrela
za na trama. El, un rapaz que vai 
por libre, picando dun sítio e ou
tro... Noventa minutos para · a 
música de José Nieto que inun
da a fita desde principio a fin, 
remarcando e incidindo no ca
rácter das cenas, dos diálogos, 
realizada en do/by estéreo. 

Prodúto elaborado 
"Queremos que ao espectador 

. lle goste a película non só polo 
seu guión, pola história que 
conte, senón tamén que- goze 
visualmente, que vexa ·que ten 
diante un produto moi elabora
do, de forte contido visual e es
tético, moi na liña do que é a 
traxectória da productora. Que
remos oferecer un pequeno es
pectáculo para o disfrute". 

Villaverde Asociados quer, 
con "Continental", pór as bases 
dunha nova división do seu tra
ballo: a produción a alto nível 
para. televisión.· Nese sentido te
ñen en proxecto unha série cha
mada "Live Spain'', que ven 
senda a adaptación dunha idea 
británica de apresen.tar a visión 
de difere.ntes cidades españolas 
desde a perspectiva dalgun ar
tista qeu resida nelas, pero non 
o clásico doclJmentaf no que o 

. autor se limita a escreber o 
guión, senón -"e por iso nolo 

· encarregaton a nós"" di Casal- _ 
qué o plantexamento ·áudio-vi
sual vai estar adecuado a esa
mentalidade, ao xeito de. ver as 
cousas que teña ese artista ou . 
personaxe. "Será un traballo 

- moi potente, un produto moi 
elaborado a n ível de imaxe". A 
produtora coruñesa veuse· dedi
cando con éxito, nestes últimos 
anos, á realización de spots pu-
blicitários para televisión. · 

"Continental", que terá unhá 
versión en galega que se exibirá 

· nos cines do naso país, está su
fragada pola própria produtora, 

· abondo para facelas obsoletas''. 
aponta · Ucieda ·Qomo significativi 
anécdota. 

Coincide con esta opinión Mi
g'uel A. Fernández, quen sen em
bargo sinala ilustrativamente que 
"no último ano os cines nortea
mericanos fo.ron visitados por 
entre un 1.0 e un 15 por cento de 

· número maior de público a res
peito do ano anterior e cuxas 
idades oscilaban entre o grupo 
de menores de 30 e os maiores 
de 40, o que viria a significar que 
o cine se está recuperando" . 

Das palabras de Ucieda des
préndese tamén que as causas 
non · van tampouco mal para as 
padeas de minicines. "Ao princi
pio, antes de nos asentar, tiña
mo's certas dificuldades coas 
distribuidoras para lograr os lo
tes. A prática posterior fixo que 
confiaran en nós e que m~smo 
agora sexan máis proclives a no
los adxudicar, pois valoran a esi
bición dos seus filmes nunhas 
boas cdndicións. A empresa Fra
ga está coñecendo un importan
te baixón e desde hai tres anos 
~on moitos os locais que van pe
chando e han seguir". o 

e subvencionad_? pola Consella
ria de Cultura. Un capítulo im
portante do financiamento ven 
dado pela venda dos direitos de 
explotación internacional á Tele
visión de Galicia. O guión e do 
próprio director, Xavier Villaver
de, que canta cun e-o-guionista 
que firma con pseudónimo e do 
que Pancho Casal asegura que 
é unha persoa moi recoñecida 
no mundo literário do país e xa 
ten colaborado con Villaverde 
en ocasións anteriores. "Para 
formar a equipa de produción 
non quixemos reducirnos aes 
técnicos da casa, porque iso é 
un plantexamento que hoxe por 
hoxe non lle ven ben ao naso 
país. Xa que lego, contratamos 
como colaboradores ao director 
artístico galardonado co último 
"Goya" por "Remando al Vien
to"; o vestuario é de Artiñano; e 
como director de produción 
contratamos a José Luís García 
Rojo, porque quixemos deixar 
absolutamente garantida a exe
cución do orzamento grácias a 
unha persoa que coñece pro
fundisimamente o sector do ci
nema, as su.as artimañas legais, 
económicas, e o control orza
mental de toda a montaxe. 
Como operador trouxemos a 
Xavier Salmones, xa que a luz 
será fundamental. 

En canto ao cadro actoral, fal
ta por decidir a protagonista, 
pero eles serán Jorge Sanz, 
José Luís Gómez, Theodor At
kin, Hector Alterio e Juan Diego. 
Ehtre os actores ~ecundários fi
guran · -con moito papeo-
pastantes actores galegos de 
teatro, dada a sua carga inter
pretativa". 

·Par.a· que todo iso se ,pode le-
. var a cabo -íntegramente na Gali
za, faltan moitos anos, segundo 
recoñece Par.icho Casal: "Aqui 
nunca. se fixo ·cinema, e para fa-

. cer, por exemplo, un bon crea
dor. de fótografia non abonda 
con cito · meses nunha escola: 
hai que darse de fuciños ca¡;¡ 
realidade e saber moitas cousas 
que só se aprenden, coa expe
riéncia. Tardaremos mo1tos 

-anos até poder contar coa,Posi
bilidade de facer cinerna a este 

. nível". , O 
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M. Fraga aproveltou a recon11truccl6n para ampliar o chalé, ainda que está a 60 metros do mar 

Incumple a Lei de Costas e non se atén á licéncia municipal 

A reconstrución do chalet de Frciga é. ilegal 
Manuel Fraga lribarne, o ollarse claramente o conxunto 
dirixente do Partido . dunha nova estrutura, que sigrii-
p fica un incremento de volume e 

opular, poderia estar que infrinxe claramente o mar:ca-
incumplindo abertamente do na Lei de Costas. Neste texto 
os textos legais na legal, ~o seu artículo 23- si-
reconstrución que efectua nálase que "a servidume de pro-
no seu chalé de Perbes tección recaerá sobre·unha zona 
(M · - ) f d 'd de 100 metros medida terra 

ino que ora estrui 0 adentro, desde o límite interior 
parcialmente por un da ribeira do mar". Ese límite non 
artefacto colocado o é superado d~sde a vivencia de 
pasado ano polo Exército Manuel. Fraga que cae ab.erta-

. Guerrilleiro do Pobo mente dentro da denominada 
Galega Ceibe. Na "~~:m,~ de s~rvid1,Jme de pro!ec-
reconstrución-deste-chalé-c1on na qu~ -segu~do o~~.1cu-
estás 1· d · lo 25 da Le1- "estaran pro1b1das 

~ amp tan .. O as edificacións destinadas a resi- · 
notoriamente o seu volume- déncia ou habitación". 

. e a superfítie, segundo se Apesar de non concretar nada· 
pode divisar claramente este. capítulo da Leit sobre ~m.-
desde--a .estrada comarcal p~i!3cións . de vol~me . en ~d.ifica-. 
~iño- Carripolongo que · c1ons x~ co~stru1das, a . lox1ca e 
d.1scorre por diante da · a xurisprudéncia. existef!te fan 
viven da veraniega do 1 íder .. _p~nsar qu~ e~e _tipo de constru-
conservador c1on const1tu1a igualmente unha 

· · infración urbanística grave. De 

O "fin de semana;; fraguista ató
pase prot~xido por unha alta mu
ralla, e con .anterioridade ao cita- · 
d? .atentado, somentes se podía 
d1v1sar desde o exterior o remate 

>do tellado, mais agora pode 

feito asi ro interpretan xeralmente 
as Corporacións Locais á 'hora 
de conceder licéncias en parce
las ubicadas-nas zo_nas d~ servi-
dumé de proteqción. . 

· A concesión da . licéficia no 
caso do chalé de Manuel Fraga 

estaría xustificada para a recons
trucción estricta da parte da edi
ficación afe.ctada polo estoupido, 
mais semella unha aberta ilegali:. 
dade aproveitar dita reconstruc
ción para ampliar volume. A ile
galidade convér:tese ademais 

· mento de superficie e dé· altura 
· que se está realizando, ·estaría
mos diante dunha infracción ·ur
banística grave cometida a con- . 
ciéncia polo pr.oprietário · da vi
venda,· por O. M~inuel Fr~ga lri-
. barne. 

nunha clara inmoralidade ao vír . De calquera maneira, o Gon9e
dun destacado dirixente du ·par- . llo de Miño ~ en particular· 0 
tido .político. · · . seu alcalde do Partido Popular-

De feito a licéncia de obra con- estaría tamén infrinxindo a legali- . 
cedida polo Concello de Miñona dade por pasiva, dado que o ar~ 
sua Comisión de Governo, cele- ·tículo 186 da Lei do Chan sinala 
brada o·2 de Agosto de 1988, in- -taxantemente ·que o alcalde "dis-·_ · 
dica que se lle otorga permiso .a poñerá a suspensión dos efectos 
D. Mar-iuel F-raga- lribarne par:a a dunha :licéncia, e consecuente:.. · 
reconstrucción e reabilitación da mente. a p~ralización das obras 
vivenda unifamiÍiar ubicada en · iniciadas , ao seu é!rhparo, cando 
Fondal-P~rbes, acordo co prq- o ·contido de ditos actos admi
xecto básico present~do polo ar- . . nistrativós constiua manifesta-' 
quitecto D. José Alonso Rodri-:- · mente untia infracción urban"ísti
guez. · ca grave". Portanto o primeiro 

rexedor de Miñó. deberia ter de::. 
cretado a paralización das obras 

No caso improbábel -de que .~n · do "chalé", tanto 'se no.proxecto 
dito proxecto se reco.lla a ampha-.. presentado se contempla a ·am
ción de volume que realmente se - pliación de volume com se non é. 
está realizando, atdparíamonos . asi. No primeiro dos casos, a C6-
Cl.mha licéncia outorgada ilegal- misión de Governo miñerense 
mente por. non axustarse ao or- . poderia verse implicada legal-
d~amento urbanístico que di- mente, ao tér concedida unha 1¡-:.. 

lnfración-' do Concello 

• mana da Lei de Costas, pero no céncia disconforme co ordena-
caso -máis posíbel- de que mento urbanístico. En_ concreto o. 
dito proxecto non recolla o i11cre- artículo 228.2 da Lei do Chán 

FOTO Rtos· 

responsabiliza · nos casos .... de 
obras amparadas en licéncia ile
gal, ao facultativo que informa 
favorablemente o proxecto, e 
aos membros da Corporació11 
que vbt~ran favorabelmerite a li-

. céncia·,-cando o acordo se adop
tar.a en ·contra da adv·erténcia de 
ilegalidade prevista na lexislación 
de Réxime Lo~al. En consecu~n
cia son responsábeis da infrac
ción urbanística o ·promotor das 
obras, o técnico director, o em
presário, e :o facu l_tativo niunici-· · 
pal e membros da Co~poración, 
no .suposto en que ·a -. obra esté 
amparada nunha licéncia, e ésta 
sexa .. disconfórme · co orderia
mente urbanístico, se.mpre · se
gundo o. ·citado texto . legal. 

jl\topámonos; · pois mais unha 
vez e segundo· todos os indícios, 

. co.n outro caso de ·doble moral 
aos que xa nos· teñen· afeites as 
í10~as ~clases dirixentes: pola 
boca. grande" ;predican aberta
mente en defensa da . lei e do 
.orde; ·pedeh ~n agravamento d~s 

· . penas de cárcere para os infrac-: 
.tores da legalidade e logo, na 
sua própria casa, incumplen 
abertamente o que ele$ mesmos 

· exislan.. " 'O 
E. SANFIZ-X.PIÑEIRO 
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REAGRUPAMENTO DO CENTRO DIREITA A NÍVEL DE ESTADO 

Permitirá o asentamento da direita galéguista 

CDS e AP en busca· da maioria natural 
/' 

Adolfo Suárez quer voltar á 
presidéncia do Governo. 
Manuel Fraga busca unha 
maioria natural para criar 
unha alternativa ao PSOE. 
O pacto case está · 
pechado, ainda que renxen 
algunhas bisagras nunha 
operaciórJ que vai aclarar o 
panorama político, -
sobretodo o galega, onde 
PNG ·e CG aproveitarán 
para consolidarse. O . 
detonante madrileño só foi 
unha disculpa para. sair a 
luz cunha operación · 
longamente acariCiada. 

Parecian conder:iados a encon~ 
trarse e a entenderse a un prazo 
máis ou menos longo despois 
de ser Manuel Fraga o "liberal 
do Réxime" e Adolfo Suárez o 
"Rexime en plan liberal". Ainda 
non hai foto nen xantar ·oficial, . 
algo que ·ven pretendendo, des
de a constitución do PP, o polí-
. tico vilalbés e acariciando o 
Cond~ des.de o dia~que tivo que 
deixar a Moncloa e comezou a 
latricar a ladaiña deé inevitábel 
a miña va/ta. 

O Duque de Suárez mantívo
se nunha posición de tancredis
mo político, pois a sua única 
faena consistiu, nestes meses, 
en quedarse quedo e facer que 
caneaba ao PSOE pola esquer
da, até. facerse con elementos 
ex-pecés .como Ramón Tama
mes, e chegar a apoiar as reivin
dicaoións dos sindicatos no 14-
D.' 

Mentres citaba pola esquerda, , 
ao fin, na sua inrnovilidade, os 
seus pases realizábaos ~odos 
pala dereita; sendo o máis defi
nitório a entrada na ·internacio
nal Liberal. 

Agardaba que o PSOE se 
desgastase acorralado polos 
sindicatos, dividido nas suas 
bases, perdendo credibilidade 
na sociedade, para el, Adolfo 
Suárez, realizar a gran traca na 
política estatal. 

Candó o pasado mes de Ou
tubro Manuel. Fraga decidiu vol
ver a ocupar a cadéira da pr.esi
déncia de AP, xa o füm coa..ide~ 

de facilitar un entendimento 
coas forzas afins para desban
car ao PSOE do governo e 
anünciando de antemán que el 
non seria candidato a Moncloa. 
Case ninguén o creeu e menos 
cando decia que se para .des
bancar a Felipe González, Suá
rez tiña que ser o presidente do 
governo, a el parecialle ben. 

Acto seguido invitou por car
ta, duas veces, a· comer ao Du
que de Suárez mentres iste lle 
daba largas, pero poñia a andar 
ao&.~eus peóns. Non quer que, 
nestes momentos, se--i;!lantexe 
un ha alianza eleitor.al con AP, 

pero convence aos seus . máis 
achegados de que ·."para ser 
unha bisagra sen enferruxar hai 
que abrir a dereita e a-esquerda 
como tan os liberais europeus". 

O detonante -ele Madrid 
O roubo dos concellais de Ma-

. drid foi o detonante duns pactos 
que · xa se viñan tragando desde 
a constitución do Partido Popu
lar e que ian destiñados a desfa
cer a· · incompatibilidade entre 
Manuel Fraga e Adolfo Suárez, 
e a materializar a alternativa de 
poder de centro-direita; o re
cámbio do .cambio. 

Pendentés na Comunidade dos votos do PRIM 

.. 
Con Fraga e Suárez xuntos, Barrelro e 
Mariñas terán o espácio político máls 
d.espexado. 

Estas mocións de censura xa 
as viña barallando o CDS desde 

. hai tempo, tendo como a princi
pal estratéxia avant-eleicións o 
debilitar os centros de poder so
cialista. Adolfo Suárez decidiu
se, ainda que· preferia esperar 
para despois das· europeas, por
que recibiu seguridades de M. 
Fraga de que . el nunca será o 
candidato do Partido Popular 
para as próximas eleicións xe
rais. 

Agora contemplan ese con
senso e convivéncia nos pode
res locais como un ensaio xeral 
para a futura política de alianzas 

no Parlamento Español e no 
Consello de Ministros. 

Esta pro.ba permitirá verificar 
a capacidade de reciclamento · 
dos sodalistas 'que perderán os 
cargos públicos (2.000 só en 
Madrid) e · veranse condenados 
ao desemprego político, cando 
non ao desemprego total. 

As próximas citas diante das 
fumas mostrarían as repercu
sións do eventual pacto sobre o 
futur:o eleitoral dun CDS saido 
da indefinición. 

Claro está que o PSOE non 
gasta nada deste maridaxe. Pri
·meiramente intentou pactar co 
PP prometéndolle a reedición 
do bipartidismo. Agora tala de 
pactos contra-natura cando eles 
non teñen reparo en pactar co 
PNV, con CG, PNG, o comes
mísimo Lis Barros, alcalde de 
Gondomar, por citar só tres ca
sos dos arranxos feitos polo 
PSOE ao gasto, sen importar a 
procedéncia dos adúbios guver
namentais. 

Situación 
nova na Galiza 
Estes pactos, que fan renxer a 
cativa estrutura do CDS, o que 
leva consigo que non se dean 
pechado totalmente, teñen es
pecial incidéncia na política ga
lega. 

Primeirmente van levar consi
go a estancamento do partido 
do politice abulense, o seu úni
co capital eleitoral, propiciando, 
ao mesmo tempo, o asentamen
to de opcións autóctonas como 
o PNG e CG. O PSOE estará 
abrigado a pactar cos grupos 
galeguistas se quer aceder ao 
poder despois do case seguro 
adianto das eleicións xerais, que 
coincidirán cos comícios gale
gas, conformándose un mapa 
político no que o CDS e PP son 
aliados pero competidores na 
captación de bases, algo co que 
non canta o Centro Democráti
co e Social, e cuxo trasvase 
desde AP foi xa constante na 
Galiza. 

Un pacto que ven clarificar o 
panorama político e a situar aos 
partidos no ~eu espectro. O 

A.E. 

Madrid como· disculpa e ponto _de partida 
Máls unha vez, como tantas 
outras, Madrid convértese 
no centro da atención · 
poi ítica, agora por méritos 
próprjos das suas 
institucións municipais e 
autonómicas e, como 

. tántas outras veces, o que 
aquí ocorra pode reverberar 
por todo o estado. Aqui 

· manifestáronse 
publicamente, hai cousa 
dun mes, as tensións 
soterradas da recolocación 
de pezas do panorama 
político-do estado. o 
intento do PSOE de se 
afianzar no concello 
"roubando" concellais ao 
CDS resultoú un fracaso 
para o "ladrón" ·pero 
acelerou o proceso .de 
conversas PP-CDS para as 
mocións de censura. 

É curioso e demostra o interés 
e a profundidade da rnanobra 

que ·un dos dous concellais do· 
CDS a quen tentou o· PSOE até 
conseguir o seu pase ao grupo 
por dous días é Javier Soto, .un 
dos máis activos concellais con
tra a política socialista. Foi Soto 
o principal instigador da investi
gación e a querela contra o con
cellal García Horcajo polo incén-

. dio da · Discoteca Alcalá 20; no 
1985, e máis tarde pp.la marte 
de 1 O bombeiros na . calle Mon
tera: dous casos que puxeron 
en apretos xudiciais ao Conce
llo, aparte de tota·lizar entre. am
bos un cento de mortos. 
· Soto, nun rasgo...(Jltimo de $ti

ca, apartouse ·definitivamente da 
política~ EnJretanto, o PP e o · 

· CDS talan. E unha conversa difí
cil e máis dura do que· nun prin
cípío parecería. A xulgar potas 
declaracións do sócio máis lo
cuaz, o CDS, estaba todo bas
tante mascado. Pero no CDS 
non todo cae moi ben; son vá
rios anos de travesia con inten
tos de rebasar ao PSOE pola 
esquerda para agora· pegarse de 
novo ás orixes 'direitistas. 

lso si, Don Manuel Fraga tivo 
unha inter\tención indirecta pero 
bastante decisiva no surximento 
da nova amistade. Un PP dota
do de máis coe-réncia interna 
que hai uns anos, actuou como 
íman para definir máis ao éDS. 

. o· PRM .decidirá . 
En Madrid,_por outro lado, cén
transe estes dias vários elemen
tOs . que están xogando. nestes 
.pactos a outros n íveis. Se toma
mos a comunidade autónoma 
ponse de manifesto a importán
cia dos pequenos partidos re
xionalistas surxidos por doquier 
nos últimos anos. Moitos deles 
resultan ser escisións do PP e 
case todos teñen inclinacións 
·direitistas. Nicolás Piñeiro e 
José Luis Ortiz, $On os deputa
dos máis requeriqos polos gran
des nos .últimos tempos. Perterí
cen ao Partido Regionalista In..,_ 
dependente de Mad.rid, o PRIM, 
partido que se desprendeu . d.e 
AP en cuxas listas foran eleitos 
estes dous deputados á · Comu- . 
nidade ·Autónoma de Madrid. 

t-

Niríg~én sabe a forza real que pode resultar- fácil o relevo no 
ten o · PRIM. Ninguén coñece a Concello, con Barranco senda 
implantació~ que ten entre .a po- ·substituido por un populacheiro 
voación ma9rileña e apenas es- Rodríguez Sahagún, as cousas 
bozos do que poden represen- non serán, nen moito menos, 
tar. · iguais na Comunidade Autóno
. Mais nestes momentos Piñei- ma. 
ro e Ortiz teñen nas suas mans As báses que se rebelar_i en di-
nada menos que a clave do go- d E t d 
verno da Comunidade Autóno- versos pontos o _ s é1 o espa-

ñol · no CDS móvense, en aca-
ma. Segundo orienten o seu · , 1 
voto -senda fieis á sUa raíz PO-: sións·, por impulsos de mas re a-
lítica ou· inclinándose a favo.r do · cións j:>ersoais, de ténsións pol.í-

ticas pasadas que agora habena 
poder- · Joaquín Leguina man- que emendar por mor da come-
terase ·no poder ou será substi,.. néncia imediáta. Noutros ·casos o 
tuido por Alberto Ruiz Gallar- :·axuste duro" do CDS que impli
dón. • ca voltar á práctióa política de d.i-

Outra ·das claves no difícil reitas fai renxer os esquemas sos 
equilíbrio entre o PP e o CDS é ·políticos ·iocais. x·a se produciron 
precisamente · o das relacións algunhas deserci6ns e pode ha
persoais e políticas .. Neste caso ber máis;:a non ser que o Duque 
é indicativo o que acorre · con fag· a de ·dique. · .. 
Ruiz Gallardón'. Este xoven de-
putado, fraqamente non ten moi · ~~ que p~se en Madrid nos 
bon cartel. E, para empezar; moi, prox1~os ~1as v~n depender 
moi direitoso.lgo que en Madrid .. efect1v,amente mo1tas cqu~~s, . 
·non gosta moito. , Non concita no.n so no pan?rama. ?ª pol.1t1c~ 
tampouco moitas simpatias. Non ~o Es~ad~ s~non tamen no 1nte 
se lle veu rodeado de moitedy- nor do p~opno CDS. . 
mes en nengunha festa. Se ben · TERESA TODAIMA.DRID 

... ... , • • , ..... Ull"-"-' - 1 ·-,· '·•vv ·vuc~ 1_, 4ab).<' 't JllO/ l!:iU~ JtiHO _ 1 
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CONCELLOS UNIFICADOS OS PROXECTOS' DE CELULOSA · 
~.,.---~~~~~~~~~~~~~~ 

Q MONTE 

A responsabilidade 
agora seria 

·daCOTOP 

José Maria Cuevas 
ingresa como C9nselleiro na Celulosa Feldmühle 

Cepafesa e o Grupo · Flick 
promoverán .conxUntaménte 
a Ceh.~losa de ·Fazouro 

Na Gran Bretaña 
subvencionan a · 
recuperación forestal 
~e terras agrícolas 

Odia .14 
manifestación 

O alcalde de 
Noia afirma 
contar co 
apoio dos 
viciños no 
tema do 
vertedéiro 

Cepa tesa (Celulosas e ·. 
Papel de Ferro/ S.A.) veñen 
de concluir un acordo co 
Grupo Flíck, proprietário 
da Feldmuhte 
Aktíengesellshaft, para 
emprender por xunto o 
proxecto de instalación da 

fábrica de pasta de papel. 
en Fazouro. Coa 
incorporación de José 
Maria Cueyas, presidente 
de Cepafesa ao cónsello 
de administración de · 
Industrias dei Río Oro 
S.A., rematan un has ' 

conversas. iniciadas no 
mes de Outubro de 1988 . 
entre o grupo alemán e o 
español por xuntaren os 
seus proxectos e producir 
por xunto pasta de papel 
a partir da reserva de 
eucalipto da Galiza . . 

. de ap·oio a 
iniciativ.a 
forestal 

MERCADO ESTATAL DE PASTAS PAPELEIRAS NO 1988 
(Miies de toneladas) · 

O alcalde de Noia, Pastor 
Alonso, afirma que o 
conflito acorrido co gallo 
dos vertidos na Xunqueira, 
perto do bairro de San 
Lazara, non supón máis 
que "un dos últimos 
incidentes promovidos por 
unhas poucas persoas 
relacionadas con AP e o 
PSOE" 

• PAODUCCION D IMPOATACl~N • EXPORTACION D C?NSUMO 

"O conflito supuxo un desafio, si
nala o alcalde do BNG, desafio 
que perderon e agora todo o 
mundo sabe que o tema é res:.. 
ponsabilidade da COTOP, -pois a 
solución do problema dos verte
deiros, como sucede con outros 
moitos concellos, excede a com
peténcia e a capacidade munici
pal" 

450 

325 

300 

~ 
60 

50 

Fuente : ASPAPEL 

Mar. Ab. )(un. XuJ. Ag. Se. Nov. Dic. 

"Nós o que non iamos facer 
era seguir a deteriorar a praia do 
Testa!, como fixo a anterior cor
poración. Agora estamos apro
veitando, provisoriamente, os 
vertidos no antigo campo de fut
bol da Xunqueira para rematar 
antes o recheo e comezar así, en 
20 días, as obras dun centro de 
FP de 640 prazas e várias pistas 
de atletismo. Os viciños coñecen 
isto, por iso están a favor e mes
mo van ali a impedir os atrancos 
nos que participaron grupos moi 
reducidos". 

O Mercado estatal consumiu durante 1988 case 6 millóns de toneladas e atraiu investimentos de todo o mundo 

Presionar á COTOP 

O inconvinte principal para a fu- cento) da Zona Industrial en De
sión foi durante estes meses a · clive (ZID). Os responsábeis de 
pretensión de Jase Maria Cuevas Cepafesa recoñeceran a come-

" Nós estamos a presionará Con- de se facer co control da maioria zos de Outubro que a produción 
sellaría de Ordenación do Terri- de Industrias del Rio Oro. Esta ·de eucalipto do país non daría 
tório e Obras Públicas pois é a intención non cadraba cos ob- fornecido o consumo de Celulo
responsábel deste tema. Xa hai xectivo do Grupo Flick, principal- sa de Pontevedra e da fábrica de 
moito que pedimos unha entre- mente interesado en producir taboeiros de Tafisa en Betanzos 
vista con Antolin S. Presedo e ' ·- pasta para fornecer a demanada xunto con duas novas celulosas 
ainda non nola concedeu", indica . crecente da sua indústria de pa- de 250.000 toneladas anuais de 
Pastor Alonso. pel na Alemaña Federal (Lans- producción coma a que eles 
. A alternativa ao almacenamen- tein, Düsseldorf, Uetersen) , Ho- querían instalar nó ái'ea do Ferrol 

to, d~ lixo viria dada, segundo o landa (Gennep), e Francia (París). e os alemáns en Fazouro. Em
max1mo mandatário municipal, Nesta situación, dous. grupos prazaban á Xunta para que revol
"pola posta en marcha dunha produtores . de papel, un alemán vese en forma d~ concesión a 
~lanta de tratamento integral de e outro do Estado, tiñan a sua prol dun dos dous. 
h~o para todo o Bar,banza. O pre- vista po~ta nos bosques galegas , A· constitución de Cepafesa é 
y1sto p~la COTO~ e o aterran_ien- de eucalipto e ~o~ daban c~~ga- - . posterior á ·de lndustiia del Ria 
!º do. hxo en Bo1ro, pero, amda do a un acord? porque lox1ca-: de Oro. Cepafesa é un consórcio 
1sto, e un proxecto para o 92". m~nt~ non pod1an ~eder a parte . de 28 indústrias relacionadas 
.'Non ho b . , ' ennc1pal da ~lus~~ha que .opte- coa fabricación de papel, entre 

U O agres1ons nen da. fabncac1on de papel. as que están Torras Hostench 
Pastor Alonso quen considera ~<?mpart1r o proc~so d~ fabnca- · (participada polo KIÓ ou· Grupo 
que o suce:so "foi moi manipula- c1on de pasta equ1va~ena .ª ceder de In vestimento de Kuwait), que 
d.~' ,,especialmente pala televi- unha parte desta ganancias. ten o 17 por cento do capital; 
sion '. ?ree que tampoucd existiu . ""' Ence (filial do IN! que ten o con-
agres1on, ''os municipais nen se.: Carreira a duas bandas -trol de Celulosas de Pontevedra), 
quer sacara~ as p_o~ras e a bom- Ao presentar o Grupo Fli,ck en Sarrió e Papelera Española, cun 
~a de .a~~a .. e un fos1I que apenas Compostela o séu proxecto para ·. 1 O por cento cada un~a.· O resto 
en pres1on . Fazouro, o 7 . de Outubro de das accións, aproximadamente 
Pala sua 9anda o poeta Avilés 1988, comeza uñha carreira a un 40 por cento, está dividido 

ge Taramancos, tamén. _concellal duas bandas por ocupar un novo entre vinteduas empresas menó-
~. BNG rta corporac1on, quen espácio na indlistria de transfor- res adicadas a fabricación e tra-

~~iticou ~ actuac~ón m~nicipal , o mación primária da madeira de ta111ento de papel e cartón . . A 

0 
~ ~? su?~so, smala que a sua eucalipto. Cepafesa, que ten proposta de transformar un cin-
~mion fo1 de tip? pers<?al e non ·como xesfor . principal ao presi- _ cuenta por canto da pasta pro-

6eete~d~ que ten.a ma1or ~ras- dente da· patronal estatal, anún- ducida na área do Ferrol non es.-
1 bndenc1a, n~n va1 f~c.er variar a cia que vai fabricar celulosa e · taba confirmada por néngun xé-

. ª or da equipa municipal, nen o pasta de papel no Ferrol, abeira- nero oe proxecto o que permitia 
proxecto que mantemos". O da aos benefídós (até o 75 por cor:isiderala como unha forma.de 

presión política. A esta ihídativa 
respostou q Grupo Flick .involu
crando -no seu plan a industrias 
alimentárias galegas. que poste
.riomente desmentirían a sua par-
tícípacion. . . .· . ·. 
· O consumo estatal de papel 
está á medra( desde · 19ar máis· 
ca a pr:oducción o . que ob~iga a 
importar. O capital ·extranxeiro 
ten por.·iso escollido un mercado 
qu~ consumiu no ano 1988. case 
seis millóns de toneladas en todo 
o Estado. Este despegue do 
consumo que nen as previsións 
máis . ousadas se atreveran a 
imaxinar decide tamén o cámbio· 
de dixestor da celulosa de Louri
zán cb que aumentará · de · . 
200.000 a 250.000 toneladas 
anuais de pasta. · . · 
· En médios da indústria do pa- · 

· pel considerábase so asunto de 
.tempo a. fusión do proxectb de 
Cepafesa co do Grupo Flick, ate 
o ponto de considerar que a ini
ciativa de · Cuevas e do Grupo 
Kio para Ferrol era· só unha forma · 
de mellorar .a sua posición nego
ciadora frente dos alemáns. En 
todo caso, tanto o KIO como o 
Flick aparecen relacionados poli
ticamente desde o SPD alemán · 
e o PSOE. . . 

Como se lembrará, a instala
ción de novás fábricas de pasta 
de papel está embargada polo 
Parlamento Autonómico a inicia- . 
tiva do BNG. O 

_ G.L.T. 

O domingo. dia 14 terá lugar en 
Compostela unha mai:iitestación 
en defensa dos nosos montes, 
convocada pola Comisión pro
motora da Iniciativa Lexislativa 
Popular e apoiada por 40 organi
zacións, polfücas; ecoloxistas e 
cívicas. 

Son xa numerosos os autobu
ses QUE¡! están alugados para le
var á ·xente ás 12,30 a Alameda 
compostefana en apoio da "Leí 
de Defensa do Patrímonio Fores- . 
tal Galego", tratando, ao mesmo 
tempo que se apoie a iniciativa 
popular de urxir ao-. Parlamento 

· galego o debate da proposición 
_de lei, algo ao que parecen ser 
.remisos certos grupos, como 
PSOE e mesmo ·o PNG e GG, 
que non apoian esta manifesta
ción e · dan largas ao debate. 
Mentres tanto as papeleiras que 
puxan por instalarse na Galiza 
modifican as suas estratéxias e 
realizan fusións tendentes a pre
sionar con máis forza a sua im
plantación. 

Gran Bretaña 
subvenciona_ as espécies 
nobres 
O Mercado Comun deseñou 
unha política agrária na que a 
Cornisa Cantábrica, e non só 
Galiza, terá que adicarse a pro-

. ducir madeira para pasta de pa
pel. Mentres tanto, como vimos · 
no anterior ·número, ·na~Alemánia, 
pátria do capital dalgunhas des-

. tas papeleirás, están prornoven
do a plantación de bosques de 
folla caduca, en detrimento das 
coníferas ·e eucaliptos,_ porqÚe 
con~ideran que non só sorfmáis 
ecolóxicas·, -senón máis -rendá-
beis. .. 

Na Gran Bretaña tamén o Go
verno - da Thatcher acordou re
centemnte subvencionar con 400 
~il pesetas c·ada hectárea de te
rreo agrícola que se reconvirta 
en forestal, prantando carballos 
ou faias. Ademáis desta subven-

. ción ter:án unha a:xud.a de 40 mil 
pesetas anuais. 

. . 

Polo demais, ·segundo os cien
tíficos ~a Woods Hole lnstituti6n, 
dos EE.UU., e .o lnstitüto Español 
de Oceánografia Ga:liza. disfruta · 
dun dos máis .-importantes bioto
pos ·da ter~a. · D 

CHAMEAO 

TLF .. (986) .4~ 36 24 

E SOLICITE 

. AS NOSAS TARIFAS 

· PUBLICIT ÁRIAS 

A·•OSADBBA 
PERIOOICO GALEGO SEMANAL 
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. CRISE NA RÁDIO GALEGA 

Os servídos inform~tivos da rádio .autonómica.poderian desaparecer 

O PSOE provoca· a crise máis_ grav_e· na hiStóíia da RlVG. 
Un plan para reducir a· 
mínimos o funcionamento 
da rádio institucional, 
recortar o seu orzamento -
e transferilo ás-novas 
emisoras privadas de FM 
está na· orixe da última 
crise dá RTG, a máis grave 
desde a.sua fundación. O 
Consello da compañia, con 
só dous votos en contra, 
deu carta branca ao 
director, Abílio Bernaldo 
de Quiros para despedir 
redactores de informativos 
e levar até o final un,ha () -
gravísima situación que 
empeora as ~ondiCións de 
traballo na emisora desde 
o pasado dia 4. · 

. Na ofensiva para privatizar unha 
parte importante do presuposto . 
da emisora pública autonómica, 
están várias em~resas periodísti
cas galegas que ven na conce:
sión de .novas licéncias de fre
cuéncia modulada uñha posibili 
dade de expansióA e de reforzar 

. a sua capacidade de competén
cia coa axuda dunha parte dos 
presupostos autonómicos hoxe 
adicados á RTG. Nesta estraté
xia, os ec;J'itores contan coa axu-

da do PSOE, en particular coa 
'decidida intervención do conse
lleiro do Ordenación do T erritório 
e Obras Públicas. e a mediación 
dun conselleiro . da CRlVG. Ma
nuel s·algueiro, . concellal d.o 
PSOE en Ourense, coñeeido no.s 
corrredores da RTG coma o di
rector real. Manuel Salgueiro fai 
imposíbel a situación de Ignacio 
Rodriguez (director da emisora) e 
Roberto Cid (xefe de· informati
vos). Mentres que para uriha pár
te dos médios profisionais da 
Radio estes dous.·directivos son 
persoas de cónfianza do PSOE, 
logo se fai evidente á distáncié;l 
que os separa da~ cons.ignas do 
poder, nomeadamente cando se 
trata de valoración, critérios e 
xerarquización da información. 
Sobre o rosmo ·prexuício de que 
interesa máis unha inauguración 
dun . ca_miño veciñal polo p're~si
dente da Xunta coa decisión. do 
Governo Central de excluir a Ga
' liza do tren de alta velocidade, o 
comisariado do PSOE resgata 
cada. dia espácio á profisionali
dade e ·encirra as relaci.óns inter
nas da redacción cun dobre ob
xectivo: producir demisións ou 
manipular información. En ambo
losdous casos, o . 'poder gaña, . 
tanto a degradación da emisora 
como unha información incondi
cional. 

l EXISLACIÓN SOBRE A VIOLÉNCIA SEXUAL 

O g·ovemo de Laxe tencÍe a privatizar 
a rádio autonómica 

Unha recente enquisa de IMO 
que daba un forté aumento de 
audiéncia a RTG utilizouse para 
potenciar as alusións favorábeis 
á 1V e para denigrar o funciona
mento da Rádio, sen ter conta de 
que a capacidade de emisión da 

.RTG está limitada por razóns 
técnicas. Desde aquela, o lugar 
coniun de que a RTG ten unha 
audiécicia moi baixa para o seu 
alto. presuposto ten circulado 
· amplamente· en rned~os poi íticos. 

Neste plan por degradar a 
RTG, a primeira medida do novo 
director da emisora Benito Vaz-. . 

e.juez é íntroducir a ,cuña de iden
tificación A Rádio Autonómica en 
sustitución de Radio Galega, sen 
-xustificación aparente. 

Manifesta incapaciqade 
Só desde esta visión .se · explica 

· que Abílio Bernaldo de Quirós 
prefira a imposición dun director 
de informativos de manifesta in
capacidade antes que dialogar 
cos catro xef es de ·informativos 
e as duas redactoras encargadas 
da información da Xunta e do 
Parlamento que renunciaron ao 
seu cargo. Esta situación degrQ.
da o traballo e as relacións da 
emisora pública nun clima de 
ameazas de despidos, trasferén
cias -wbitrárlas de responsabili
dades de direción e distribución 
de pautas de noticiários para su
pi ir as xerarquias intermédias en 
auséncia son algunhas das anor
malidades que manteñen nun 
entalo á RTG. 

A anormalidade estabelecida 
coa dimisión e a renúncia de lg
nácio Rodríguez e Roberto Cid 
adquire a categoría de crise can
do o novo director da emisora, 
Benito Vázquez, non consigue 
nomear xefe de informativos un 
mes despois da auséncia da 
equipa directiva. 

Os coordenadores de informa
tivos denunciaron nun escrito a 

. actitudé do director xeral Bernal
do de Quirós ao se negar a en
trevi.starse c0n eles e aceitar urn- · 
camente a rntermediación do 
Comité de Empresa. No seu co
ml.micado, os demisionários critf
caban a frivolidade de Bernaldo 
de Quirós ao asegurar perante 
membros do comité de empresa 
que tanto lle tiña se a rádio auto
nómica deixase de emitir infor-
mativos durante un mes. · 

Trala postura de Quirós, os pe
riodistas de informativos Francis
co López, Xosé Andrés Vazquez, 
Manuel Estévez, Remedios Mera 
e as encargadas da información 
institucuonal Rosa Sierra e Célia 
Diaz éeganse a asumir nengunha 
caste de función xerárquica nos 
informativos, no entanto o recén 
nomeado Xesus Centeno perma
neza como d irector de informati
vos. En opinión dos traballado
res, Centeno carece da prepara
ción profisional mínima para diri
xir informativos. 

O deputado do PSG-EG Cami
lo Nogueira presentou perante o 
rexisto do Parlamento unha inter
pel,ación interesándose polos cri
térios profisionais que o ente de 
R1VG ten para a contratación de 
cargos xerárquicos de informati
vos. o 

G.L.T. 

ESAHEFORMA NON CHEGA, FAI .FALTA MÁIS! 
(OU A EMENPA DO PSOE AO CÓDiGO PENAL NO TÍTULO _ l_X. LIBRO. 11) 

1 

Ao cabo o Governo do PSOE apresentou ' 
a sua emenda ao Título IX, Libro 11 do 
Código_Penal, que atinxe aos delitos de 

· violación e outras agresións sexuais. 
Nela recollen-se, por fin!, unhas poucas 
esixénoias das que o Movimento Femi
nista Galego, xunto aos dos outros pa
vos· dci Estado español, vimos deman
dando hai muitos anos .. 

Segundo esta emenda, pende~te pe 
· aprobpr no Pleno do Senado español, os · 
delitos de agre~i<'.>ns SEtX~ais pasarian a 
ser calificados como delitos '"contra a li-

. berdade· sexual ·das persoas" en troques 
do vello e trasnoitado delito contra a ho
nesti<;:Jade. Amplia-se o conceito legal de 
violación a todo "ace~o carnal" (vaxina, 
ano e boca) penados con Reclusión Me
nor. Toda outra "a.gresiqn .. ?exual" (intro
ducíón G:le obxectos, uso de meios, xei- . 
tos, instrumentos brutais, aldraxantes, 
inxuriosos) serian penalizados con Pri
sión Maior e até 20 anos- en sustitución 
dos até agora chamados 'abusos se
xliais". Finalmente 6 "perdón da persoa 
ofendida" (ainda que remanece a figura) , 
non extinguiria .xa, en nengun caso a ac;..: 
ción pe,nal: . · · 

Non opsfante fican sen reformar dous -: 
temas de grande importáncia: 

Seguen sendo delitos privados ou 
semi-públicos, onde a denúncia só pode 
ser feita "pola persoa agraviada ou o as- · 
candente, representante legal ou ·garda
dor de feito, por esta orde, bu do Minis
tério Fiscal cando fosen· menores inca
paces"., remanecendo a figura do '.'per
.dón da persoa ofendida'! anque non se 
extinga a acción penal. 
. Seguimos pens_ando que .as agresións 
sexuais non atinxen ao ámbito da vida 
privada das persoc~s senón que, ao igual 
que outros delitos, pertencen ao social e 
_público. Oeste xeito a nosa esixéncia de 
que se convirtan eñ delitos públicos e ' 
perseguíbeis · de ofíéio, pudendo ser 
post~ a denúncia por. ca.lquer persoa tes
tigo ou coñecedora da agresión ao tem
po que se garante a intimidada, direito 
ao anonimato da vítima e mesmo a posi-

NANINA SA-NTOS CASTROVIEJO 

Estase tramitando no Senado a emenda para a actualización do 
Código Penal en matéria de delitos de violéncia sexual. O debate vai 
ter lugar na semana do 15 ao 20 de Maio e ·ademais de actos estatais, 

o xoves 11 de Maio· celébrase unha concentración feminista en 
Santiago e habera mobilizacións .en Pontevedra .e outros pontos de 

Galiza. A tribuna de Nanina Santos abo·rda as modificación 
propostas e a sua vir:tualidade e caréncias. 

• dunha nena de catro anos, perdoado 
pola nai e a irmá da violada (sendo aquel 
noivo dá irmá da pequena), pon os pelos 
de ponta. - · 

A necesária penalización dos funcio-
nários (policiais, fiscais e xuíces) que, na 
investigación destes delitos, denigren á 
müller agredida ou sumetan-na a per
gun_tas inúteis, desvelen a sua vida priva
da, etc. 

O recentísimo informe apresentado no 
Senado no que se critica con düreza á 
xustiza española porque un considerábel . 
número de xuíces adoece de rigor sufi
ciente á hor.a de ditar senténcias nos de
litos de agresións e maus tratos padeci-

~ . dos polas mulleres, sivaliaria sobrada
us mente esta necesidade. 
~ - O escandaloso grau de mach.ismo que 
0 · ·percorre o corpo xudicial, asi como a 
~ cantidade de atrañcos que encontran as 
-<i:: denúncias apresentadas por agresións 

bilidade de non persoarse no xuízo, se- -sexuais deben ser m~reeedoras de pe-
gue sendo de todo imprescindíbel. · ~al.ización. Qe pbuc9 valeria unha lei, 

Ternos . talado noutras · ocasións dos aceitábel na letra, se a sua aplica~ión 
atrancos que encontran as denúncias prática por parte d.os .fun'cionários impli-
por viql~ción e outras agresións, das cados, é inxusta_, falta c;Je rigor xurídico 
an:ieatas, e chantaxes de todo tipó que 
padecen e sofrenas.mulleres agredidas, 'NA ACTUAUZACION DO 
da· impunidade na que ·viven centos de 
violadores que as vítimas non denuncia- CODIGO PENAL .DEBEN SE 
ron, etc. . . INCLUIR QUE O DELITO ·· 
· Converter en público e social este tipo SEXUA. L S · 
de delitos, contribuiría en muito, ·ª que EXA PUBLIQQ· E 
máis mulleres se animasen a pór denún- PERSEGUIBEL DE ·OFICIO 
Cías, a que muitos violadores fosen xul- ~ E O CASTIGO DOS 
gados e coñecidos e a criar conciéncia . FUNCIONARIO. S QUE 
social sobre a gravidade da violación e __ _ 
outras agresións sexuais. DENIGREN A MULLER 

o recente caso aparecido nos xornais · AGREDIDA' 
de Manuel Móreno Dalmau, violador 

ou desconsiderada coas vítimas. 
As ·razóns que explican a existéncia de 

violacións e de homes que violan non 
poden atribuirse a homes perturbados, 
todos ou a unha pretendida sexualidade 
masculina 'irrefreábel '. As razóns hai que 
buscalas nunha sociedade que asenta 
na máis fonda desigualdade entre os se
xos, na existéncia de traballos e tarefas 
diferenciados segundo sexas home ou 
muller, na socialización das persoas se
gundo a que os homes, para seren "ma
chos" e virís, teñen que ser moi potentes 
sexualmente e as mulleres non podemos 
dar probas de desexo sexual porque isa 
é cousa de 'catro perdidas'. 

Asi as cousás estamos certas de que 
vai seguir hqbendo violacións mentres 
non demos cabo desta. sociedade que si, 
escandalizase perante as violacións, po
rén é elá própria quen as alenta e con
sinte. 

Emporiso s~guimos pelexando para 
criar máis conciéncia social a respeito 
deste tema, para que cada vez máis ho
mes comprendan o terríbel que é a viola
ción e 01.,1tras agresións sexuais; e para 
que as mulleres agredidas teñan na pró
pria leí e nas persoas que a aplican máis 

-amparo á hora de pór denúncias, so
branceando a necesidade de que non se 
cot'ivirta ás vítimas en culpábeis. · 

Desde este xeito de mirar re.sulta ago
ra mesmo necesário que no debate para 
actualizar. o Código , f!enal sexan incluí
dos eses dous ·pontos 'minimos -delito 
públiéb e per~eguíbel . de ofício e castigo 
dos füncionários implicados que humi
llen novamente á m·uller agrn<;'Ji'da .. 

lso non resolve, como d~nantes dixe
mos o grave problema das agresións se
xuais no seo da familia, na rua, nos cen
tros de traballo e ensino, poren contribue 
a criar conciéncia social sobre este delito 
e a sua- magnitude e dá máis folgos ás 
mulleres para denunciaren para as suas 
denúncias ~or:i seren· en baldé. D 

Nanina Santos Castroviejo é membro da Asociación , 
· Galega da Muller-Santiago 

' 
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I V CENTENÁRIO DE ~ARIA PITA 

CON INÉS DE BEN, PERDEDOR!:\ ILUSTRE 

·o espírito dunha época dourada da ci:. 
dade veu batizar a primeiros deste sécu
lo co nome da heroína a praza maior, 
que se convertía en símbo1o da mdderni
dade e o progreso da urbe, que conecta
ba a Pescadaria coa Cidade Vella, e que 
estaria corcada polo magnifi.co pazo do 
Concello. Aquela decisión municipal foi 
xerando unha cada vez máis forte identi
ficación entre a dona. e ~ cidade e, como 
consecuéncia, un engrandecimento da 
lenda que convertía esta anédota pe-rdi
da entre as crónicas dunha batalla de , 
tempos de Felipe 11 nun referente afecti
vo e encantador para o coruñés do sécu
lo XX. Nun fetiche máis da cultura do 
noso tempo. , 
· Dona María Maior Fernández da Cá

mara e Pita era unha grande señora nq 
sentido cuantitativo do volume. Pésie a 
que se dí que en várias ocasións quixera 
aparentar unha alta posición social, sei
ca non se distinguía por un comporta
mento acorde con ese rango. Segundo 
parece era algo brutona e dise que non 
casou máis veces porque o último dos 
seus catro maridos -unha espécie de 
alguacil da Audiéncia- deixara escrita 
esa condición para lle conceder o usu
fruto dos seus bons. Antes diso, enviu
vara de dous carniceiros e dun capitán 
de infantaria. Un destes matrimónios ti
vera lugar pouco despois de que Gregó
rio de Rocamonde --casado con eta en 
1587- morrese diante sua hai hoxe 400 
anos loitando por defender os muros da 
cidade contra o ingl~s doente polas án
sias do dominio do Austria. 

Este feito -o ascendente número de 
baixas masculinas- interprétase como 
motivo de as coruñesas pasaren á liña 
de vangarda nas batallas contra os ini
cialmente· 21 .000 británicos que se 

' apostaban en torno a A Coruña desde 

ANTÓN PRIETO 

A fascinación romántica que de seu produce o mito do Maria Pita 
está a sofrer unha serte.de tortura conceitual -á vista ·dos actos cos 
que o Concello de.A-Coruña ven celebrando o IV Centenário dos · 

feitos acontecidos na cidade amurada -de 1589, que porian fin a un 
· forte asédio inglés~ · 

zona de terra, a on.de chegaran logo de 
desembarcaren neutros lugares da ria 
Ainda que tamén se di que · o viño que
gardaban as adegas de Oza ou de Mo-: 
nelos tivera un papel tan destacado 
como o das mulleres, as crónicas relatan 
como os ingleses comezaron o retroceso 
logo da pedrada coa que ·Maria Maior 
matara a un alférez que pretendía chan
tar a bandeira británica no cúmio da mu
ralla da Cidade Vella, último bastión dun
ha Aesisténcia minguada que xa perdera 
o bairro extramurado da Pescadaria. 

Pasada a batalla, Maria Pita vese ain
da envolta en vários procesos cri.minais 
e ten que recorrer várias veces á lem
branza do seu destacado papel na de
fensa pátria para se desfacer dalgunha 
condena da Xustícia. Entre estas com
parecéncias figura a qt1e provocou a de
núncia dun algo cargo militar co que a 
heroína non simpatizaba en exceso, pero 
que tiña adxudicada a sua residéncia na 
casa de Maria Pita. A dona, segundo re
colle unha crónica á que se retire Xosé 
Ramón Barreiro na sua história da cida
de, fora denunciada por verter derriba 
dos aposentos do capitán os orins e 
imundícias acumulados de máis de vinte 
días. 

Esta suxerente aventura persoal anún
cia un bocadiño argunhas fórmulas de 
convivéncia naquel tempo das que hoxe 
seguimos sen ter ·demasjadas nqtícias, 
e, sobretodo, imprime un certo valor en
gadido ao prosaico desenvolvimento dos 
f eitos bélicos e as xestas pátrias das 

bandéiras, os mHitar.es e as esforzadas 
cociñeiras en substitución dos seus ma
chos mortos. 

Nen este é lugar nen o que escr-ebe 
ten intención .de averiguar acerca da ca
tadura intelectual das persoas que asu~ 
mi ron a taref~ de governar a · ciqade de 
A Coruña, mais si. convén observar de 
-xeito un tanto crítico o sentido que E?stán 
a ter os actos de lembranza. Unha lou
banza xusta: o concelló está apoiado 
nun mui saudável espírito divulgativo. 
Mais na acción municipal nótase a desa
fortunada confusión entre· a propaganda 
populista e a edificante tarefa da prodLJ
ción cultural positiva. 

Perfeitamente acoplados no plantexa:
mento global comunicativo· do municí
pio, os actos do IV Centenário estanse a 
converter nunha nova referéncia banal, 

· Qas moitas que veñen caracterizando á 
política de Francisco Vázquez· e que es
tán a _ ter importantes consecuéncias, 
non s·empre positivas, para a vida da ci
dade, tanto desde unha perspectiva ur
banística -física- como desde outra 
máis relacionada co seu carácter -psí
quica. 

. -'·/S.._o_E_F_E_N_s_Á_F_E_M_IN_l_N_A_ 

DA CIDADE E A SUA 
HECONSTRUCIÓ_N __ 

'ROMÁNTICA ESTÁN 
SOMETIDAS A UN 

PROFUNDO DETERIORO' 

A ,defensa femihina da citladé e a sua . 
reconstrución romántica na pérsoa da 
heroína famosa están sometidas .a un 
profundo deterioro. Deterioro porque o 
contido fantástico está descendendo a 
cotas cáseque grotescas -o hino a Ma
ría Pita é un bon exemplo, ainda que non 
sexa de responsabilidade municip_al di
recta, sobretodo se lembramos as re
criacións sobre a figura que noutro tem
po non tan lonxano fixerah os Lorenzo 
Varela ou Luís Seoane_. E deterioro por
que iampouco se estabeleceron uns ob
xectivós científicos demasiado ambicio
sos á hora de estudar en profundidade o · 

· século XVI, unha das etapas máis escu
ras da historia deste país. Era normal 

. que as donas .tivesen tantos maridos? O 
gracioso suceso que enfrentou a Maria 
Pita co capitán que mais arriba relata
mos, era unha forma normal de demos
trar agresividade? .:.'interrogantes que de 
seguro nos seguiremos facendo lago de 
que pase este ano coa sua volta ciclista, 

· o encontro dos descendentes de Drake 
_ cos de Maria Pita, ·a exposición coa sua 
exuberante maqueta da cidade do XVI e 
as peroratas- de Fernando González Laxe e Francisco . Vázquez talando de que a . 
nosé;l cidade ten que empezar ·a competir 
con 6utras como San Francisco ou Nova 
lorque: · 
- Desde un banco do forte de Don Car-

- los.míranos a alma de l11és de Ben, dona 
. que non só perdeu fac~nda, marido e 

ollos no asédio do 89, senón que tivo 
:que adicarse a pedir esmola o resto dos, 
seus dias. Ela segue ali incrustada na 
muralla, mentres Maria Pita pasou a dar 
nome á praza maior da cid'1de. Futuras 
ondas floridas _teñen que se fixar neste . 

· contraponto revolucionário dos perdedo
res sen causa. Para eles nasceu b autén
tico romantismo. O 

REABERTO O CASO NO XULGADO 
/ . 

A reapertura de dilixéncias do someterá a estud_o outras. responsabilidades derivadas ·da embarran~~mento 

Incidentes no desguace do Casoá 
mentreS peden un xuiz especial par:a a investigación 
Dezaseis meses despois 
do embarrancamento do 
Casan en Fisterra, a acción 
dos viciños impide que os 
restos procedentes do ..... 
desguace do barco 
panameño podan chegar 
aos peiraos de Fisterra e 
Corcubión, como intenaba 
a comandancia de Mariña 
da Coruña . No entanto, a. 
sección segunda da 
Audiéncia Provincial de A 
Coruña decide reabrir as 

· dilixéncias do sumário 
iniciado a pouco de 
embarrancar o barco, tal 
co_mo solicitaban as partes 
acusadoras. 

O patrón da gabarra Santa Cruz 
2 tentou atracar no porto de Fis
terra o pasado sábado dia 6 pero 
non lle foi posibel a manobra 
. pola intervención dun grupo de 
50 mariñeiros ao frente dos que 
estaba o vice-patrón maior da 
Contraría Eduardo Estévez e o 
viGe-presidente da asociación de 
veciños Cos_ta da Morte, Agustín 
Traba. Qs veciños solicitaron ao 
P~tron da gabarra unha autoriza
c1~n de descarga por escrito, do
cu~ento que non puideron pro- · 
duc1~ desde a embárcación. 

. Os r.epresentantes da Confra
n~ indicaron que o concello de 
F1st~rra é porto pesqueiro e non 
esta autorizado a receber m~is 

. ~ 

mercaderías que as da sua es
peéialidade. No_ entanto, envia
ron telegramas a dirección de 
Porto's Grupo Sur, da Consellaria 
de Ordenación do Território para 
informar do intento de descarga. 
A opinión de' que os restos do 
barco non poderian ter residuos 
tóxicos foi contestada en 'Fisterra 
coa lembranza dos dias que se
guiron ao embarrancamento do 
cargueiro panameño nos que se 
producirqn repetidas garantías 

de inocuidade logo desmentid.as 
polos feítos. 

A gabarra Santa Cruz 2 fixo 
despois un intento de atracar no" 
porto de Corcubión, o que lle se
ría tamén impedido. ·alcalde Ra
fael Mouzo, como x~fe local de 
Protección C_ivil, puxo coma con
dición para o· atraque esixiu do 
barco un documento no que se 
especificase que non _existia pe-· 
rigo de contaminación. Final- , 

mente, á ·gabarra atracaria no 
.• porto de sei:vícios de Brens que 
serve á fabrica de Carburos Me
tálicos. As operacións· ·de des
guace poden durar de 2 a 3 me-

· ses. 

. Un xuiz especial 
En relación toa reapertura de di~ 
lixénoias sobre o sumário do Ca
son, . .Rafael Mouzo coméntou 
que era positiva a decisión da 

Audie_ncia de chegar até. as ulti
mas responsabilidades, pero que 

·para iso sería necesário o no
meamento· dun xuiz especial. "Se 
non se fai aso, todo quedará 
como estaba e nunca saberemos 
por .que. mandaron os- bidóns á 
alúmina, nen por que se manda
~o_n tran~portar en camións". 

A titular do xulgado de C_orcu
bión ordenara arquivar dili~én
cias do embarrancamento- por 
considerar que a responsabilida
de toda recaia sobre o capitán 
do Cason falecido presuntamen
te por asfixia na madrugada do 
5 de Decembro pouco despois 
de ordear o abandono. do barco 
por incéndio. A reapertura de di
lixencias ten.·. por obxecto esta
bl.ecer _se existen outras respon
sabilidades· tanto no embarran
caniento como nos feitos que 
seguiron .. A reapertara paralisou 
a· dem·anda xudicia~ qLJe tiña en 
trámit.e o· avogado do Estado 
pa'ra qbter das aseguradoras 

· unha indenizaCióri de 1.500 mi
. llóns de pesetas· corresponden
tes aós . gastos de- remolque e 

. tr.aslado da· carg.a.. · 

. No entanfo, están sen valorar 
os danos producidos aos conce
llos perxudicados polo emba
rrancamento do cargueiro pana-: 
meño' · que consistiron . na inte
rrupción . forzosa das actividades 
de pesca e en perxuicios ocasio
nados · pola evacuación, entre 
outros. ·o 

G.L.T. 
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·'.i=ixeron de CG u·n paráguas 
para a sua cobertura pólítica p~rsoal' 

António Olives 
Vice-secretário xerar do PNG 

António Olives Quiotas, vice
secretário do PNG-PG, 
parlamentário e candidato 

número un polo seu partido 
ás eleicións europeas, e$tá 
considerado como un dos 
poi íticos menos enquistados 
nas formas tradicionais. 
Expulsado da Universidade 
de Valladolid, estuda · 
rnaxistério en Lugo e, ·lago, . · 

• ALFONSO EIRÉ 

becado, en Cambridge, 
afirma que ainda queda nel . 
un ar de barricada, por máis 
que tivo bastante relación 
coa.xente do Opus Dei, e foi 
"delfin" dos 'baróns galegas 
da UCD, facendo o camiño 
do galeguismo acompañado 
·de Pablo González Mariñas. 
Afirma que ''gasta d~ talar 
claro". 

Se, dalgunha maneira, nós chega
mos até aquí é por méritos pró
p.rios e se eles non están é tamén 
por méritos, neste caso por demé-· 
~os. . 
Pero moita desta xenté deu un 

-paso pequeno cando foi a cria
ción da UCD. 
Houbo uns cantos que o crimos. 
Hai que ter en conta que eramos 
novas ... a nosa situación laboral... 
incluso a primeira participación no 
que é a democrácia; era un pri
meiro paso desconcertado, inclu
so persoal coa xente .. : porque eu, 
en concreto, viña das barricadas, 
non de sectores conservadores ou 
pseudo-libarais. Cando CG houbo 
alguns que pensamos qu~ se po
dia facer e fixemos certas intento
nas... pero suportar nun comité 
executivo, algo que hoxe nos fai 
rir, como qüe nos chamasen sepa
ratistas ou hordas · marxistas, en 
absolüto coincidia coa que preten
díamos. outros. Loxicamente levou 
a unha ruptura que se interpretou 
de moi diferentes maneiras. Nal
guns casos como froito de dife
réncias persoais, cando as únicas 
existentes eran de pensamento. 

'Eu VINA DAS 
BARRICADAS. NON 
DO SECTOR 
CONSERVADOR' 
Pero ollando agora a evolución, o 
abandonq de toda esta xente, 
Agudin, Díaz Fuentes, etc., non 
ten. pensado que seria mellor ter
se quedado no partido? 
Non cabe dúbida de que o inten
tamos. Un dos máis reticentes a 
.dar aquel. paso, recordo, foi Pablo 

· G . . Mariñas, que afirmaba que era 
mellar loitar intername·nte. O que 
pasa é que houbo un Consello na

~ cional no ·que se viu que as armas 
a: que utilizaba aquela xente nada ti
~ ñan a ver ca. exercício político de
Cá mocrático. Foi cando chegamos 
0 ao corwencimento de que é impo
< síqel a loita interna para construir 

Foille moi longo o camiñ,0 desde . ·' /i.. POLITICA 

· un pr:oxecto p01ítico que so estaba . 
na nosa cabeza, non nas outras. 
Era . inútil continuar dentro. Os 
usos e constumes era impos.fbel 
eliminalos, unicamente eliminando 
as persoas. 

o Opus Dei ao nacionalismo? ABANDONOU A 
Eu non estiven nunca no. Opus, é · 
unha Guestión·que non sei porque MEILAN GIL EN 
hai que negala. Tiven unha oferta XUSTA 
laboral, cando rematei' a: mili, dun _C_..O.._R __ R __ E_S_P_O_N_D_E-r---N-C_l_A_ 

'Pero non pensa que ainda hoxe 
á maioria non distingue moi ben 
entre Coalición ,µalega e o PNG, 
que non ve diferéncias substan
ciais? 

coléxio no que ten unha incidéncia . 
o Opus Dei. Para ali fun; que dúbi- ._A_S_.._S ..... U_..A_S ______ _ 

O povo, evidentemente, non o ten 
non deixou a política, que foi a po- diferenciado porque, .. vou. restrin
lítica quen o deixou a el. Eu penso xirme no uso. da expresión, porque 
que si, que foi o povo quen o hai unha. intentona clara de con
abandonou a · el en xusta corres- fundir¡ unha situación afirmando 
pondéncia ás suas actuaci.óns po- que é unha liorta de tres ou catr<;> 
líticas. lsto dígoo cunha certa políticos. O pequeno pouso de 
prespectiva histórica e con toda a galeguishlo político qué podía 
serenidade do mundo. Pareceme quedar alf, xa non está en CG; in
que houbo moitos políticos qu~ vítoos a que fagan un esforzo na 
somente interpretaron o seu pos1- memória- e comprobar quen que
cionamento persoal durante moito ' dan daqueles na Coalición Gal~ga. 
tempo e, agora, ainda se prete.n- Quedan un ou dos, pero que da
den atribuir o feito de ser xuíces quela non tiñan nengunha mensa
dos que estamos. Non 1lles conce- xe para o resto do partido. O re.sto . 

da cabe que me fixeron as veiras, ACTUACIONS' 
mais . nunca tiven nada a ver coa 
organización. Pert3 si, claro está, 
coa própria dinámica do coléxio.,_ 
Entendo que, daquela, fixemos un 
labor moi progresista no senso de 
avance pedagóxico e didáctico. 
Pero si estivo ligado a Meilán Gil 
e a outros persoeiros da extinta 
UCD. Que·ocorreu para que non 
fixesen o camiño xuntos até o fi
nal? Como xulgaria . as .posicións . 
políticas qué manteñen hoxe? 
No caso de Xosé Luís Meilán Gil, 
o único que fixo a sociedade foi 
facer xustiza histórica. Nunha re
cente .entrevista afirmaba que el . do esa posibilidade en absoluto. son advenedizos que o. único que-( 

·fixeron foi adoptar un paraguas 
para a sua cobertura política per
soal. 
Non ere logo na conversión polí
tica? 
Eu creo na conversión política, 
evidentemente. No que non creo 
é na conversión política oportunis
ta. Non é o mesmo irse á ·rua coa 
man nos petos que irse directo ás 
sede~. á moqueta, ao confort. Nos 
fómonos a rua, sós, sen un peso, 
coas débedas enriba; sen sedes, 
sen lista de militantes. Fómonos e 
comezamos a dicer que quería
mos facer un proxecto político na
cionalista. Os outros quedáronse 
c;:oas poltonas. 
Pero cales son as diferéncias po
líticas entre o PNG. e CG? 
Eu non teño nada que a co aspec
to conservador da vida, CG é un 
partido corservador desde a sua . 
orixe, coa postura moito máis re-

,,. 

~Q PEQUENO 
POUSO DE 
GALEGUISMO 
POLITICO QUE PODIA 

. QUEDAR EN CG 
CANDO NOS NOS 
FUMOS. XA NON 
ESTA' 

forzada pola xente que entrou ulti· 
mamente. Por outra parte eu non 
creo na convincción de moita xen· 
te que está dentro. A maioria nen . 
sequer tivo tempo dun proceso de P recia 
pensamento para converterse, /' 1 t~~di 1 

. non houbo tempo. CG é só un pa- ti~a 

'Nós non irnos 
co PP' 
Coalición Galega, un dos sódos 
no govemo, afirmou que non 
voltaria realizar un pacto seme· 

· llante. Cal é a postura de voste· 
des? . 
Nós non irnos estar nunca co Pp, 
CG pensa que pode-estar. Nun· 

- ca quer dicer nunca. Desde es~ 
perspectiva nós o que quer~mos, 
é · governar con forzas . autocto· 
nas, pois somos conscientes de 

· que nós, hoxe, non somos unha 
opción en solitário, algo ao que . os aspira todo partjdo. Se no~ im 
governar nunca co PP , pois ~~
ditaríamos un pacto co PS ·' ~ 
As condicións... pois en funcio. 
de cal sexa 6 noso peso E(5peci· 
fico. supoño.que cando se afirm~ 
"nunca reeditaría un pacto, nes 
tas condicións", estase pensan· 



--
'CG E UN. PARTIDO 
CONSERVADOR 
DESDE A SUA ORIXE 
E NON. CREO NAS 
CONVICIONS DE 
MOITA XENTE QUE 
ESTA DENTRO' 

cesamento da X.L. Barreiro. 
Non-, é que eu non coneibo a Xosé 
Luís Barreiro como un home na
cionalista. Poda. que sexa un 
home galeguista. Realmente asi o 
ten demostrado desde ·as fileiras 
de AP ... que ten un certo senti
mento con este país ... en fin. P~ro 
non ·vexo eu ese compromiso in
dependentemente das ~ituacións 
poHticas efectistas que se produ
cen nalguns momentos. En cal
quer caso o tema do seu procesa
mento é un problema del coa Xus
tiza no que nós non quixemos en:
trar nunca, nen irnos entrar. E~ 
desde logo, a política non se fai 
desde os tribunais da Xustiza. 

A aceitación ou non de X.L. Ba
rreiro como interlocutor para un 
posíbel achegamento, hoxe pouc;;o 
probábel , de CG e PNG, po1s, 
home é X.L. Barreiro. Hai que ter 
en co~ta que foi un home que im
pidiu que fose posíbel o "Govem~ 
de progreso" no ano 1985. Ha1 
que ter memória histórica para re
cordalo. Cando é posíbel o "Go
vemo de Progreso"? Cando a el, 
no seu exercício dunha política 
persoal, lle interesa. Nes~e. ~enso 
para nós non ten cred1b1hdade, 
polo que, consecuentemente non 
é interlocutor válido. · 

'X.L. BARREIRO 
PODE SER 
GALEGUISTA. PERO 
NON NACIONALISTA' 

Falando de oportunismo, tamén 
se acusa ao PNG de aproveitarse 
de duas consellarias· e ter a todo 
o partido traballando na _Xunta. 
Bueno... supoño, volvo tomar 
como arma de defensa a memória 
histórica, que Pablo G. Mariñas, X. 
E. .Rodríguez Peña ou me~r:nq eu, 

~ por citar os tres cargos ma1s rele
~ vantes, sempre tomos partidários 
~ dun governo distinto do _d~ Xerar
o do Fernández Albor. O unico que 

....:..;.:_____,,.._ fixemos foi ter un comportamento 

r' guas para taparse dalgun exer-
. cício de política persoal, non dun 
só, de máis de un. 

· Pero houbo un momento no que 
;o de P recia que se podía dar un certo 
:erse, I tendimento, pero que o PNG 
n pa- ti~a medo sobre lodo ao pro-

~o PP, 
. Nun
ie es~ 
remos 
,tócto-· 
tes de 
; ·unha 
io que 
1 irnos 
is ree
p5QE. 
Jnción 
specí
afirrna 
JI nes· 
~~san· 

ctar nunca 

d . en que o teu peso e~pecífico 
. ! ser máis grande. As condi

ns dependen do peso· d~ 
da quen e, logo, da habilidade 
lítica. 
mo poden influir os pactos 
CDS co PP? 

ra hós é definitório e definitivo 
eito de gue o CDS faga o pac-

o co PP. E algo que levamos di
e~d?. hai tempo. Sabíamos, en 
. finitiva, que Uñan que acabar 
1
• O problema eran Adolfo Suá
e~ 8. M~nuel Fraga, pero ' non a 
><i~te~c1a , que non a hai, de di-
r~nc.ias programáticas ou cón
i~uais. Afortunadamente a his

óna deunos a razón antes de 
~mpo, ~ nós, enc~ntado's, por

e, Polo menos xa sabemos do 
e se trata o CDS. o 

coerente con aquela situación. 
Que neste momento ternos duas 
consellarias e nos beneficiamos? 
Se tacemos o cómputo global do 
noso orzamento dentro da Xunta 
é insignificante e os fav<;>res que 
se . podan desprender da1 non te
ñen nada a ver co exercício políti-
co porque, ademais, entendemos 
que non se deben facer estas 
cuestións. 

A acusación de que case a tota-
lidade dos membros da executiva 
están no governo faime moita grá
cia. Pois claro, porqu_e l@icamen
te se entende que son a xente 
máis preparada do partid<?, e a~i 
debia de ser en todos. A mm pare- , 
cerne unha acusación de falar por 
talar, de xente que pre~end~. ? 
desprestíxio do PNG e da pol1t1ca 
en si. 
Antes talábamos de .CG, pero pa
rece que tamén tañen b_astantes 
retiééncias co PSG-EG. · 
EntendÓ que Esquerda. Gale~a 
neste mornento é un partido ma1s 
de esquerdas que galega. Seria, 
todo o máis, unha esquerda gale
guista. No ~onceit9 de -~acionali~
mo dígoo sen nengun tipo de du..., 
bíd~s. entendo que_ está moito 
máis arraigada no BNG e n? PNG, · 
e non no partido d~ yam1lo No~ 
gueira ou Esqyerda Galega,· que e 
o mesmo. . . 

. Eu podo coincidir perfeitamente 
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con X.M. Beiras de .que é moito 
máis importante a ·comunicación 
entre nós, áe realizarnos como 
país, de desen.volver as ·nosas po
tencialidades que de e~tar preocu
pado por aspectos moi modernos 
si, pero ·o que . realmente levarian 
é' a unha nova situación de coloni
zación. 

~G, ademais, só se oc;upa de 
cuestións efectistas. Dicer tamén 
que na · política non se poden 
manter posturas arrogantes como 
ultitnamente está facendo esta 
xente. Podes ser todo o arrogante 
que queiras defendendo ao teu 
partido· pero sen molestar aos de
rnais, porque para min son moi 
respeitábeis. Eu nunca proferirei 
un ataque contra o BNG ou contra 
EG. Pero ultimamente Camilo No_. 
gueir~ está moi preocupa~o por
que lle ocupemos-o que fo! o seu 
espác:;io político. 
Si, pero a sua política nacionalis
ta non se nota pará nada na Xun
ta, polo menos cara fóra. Nen se
quer nalguns golpes . de efeito. 
Parece que están a sobreviver no 
Governo. 
Penso que ternos demostrado que 
somos uns profisionais da política 
sérios.. Unha acción políti9a non 
está nos golpes de efeito. E moito 
máis fácil facer un discurso no de
bate da autonomía contrário ao 
govemo que levar un traballo diá
rio que vaia pondo as bases para 
unha futura actuación re,almente 
nacionalista. . 

Somos bastante respeitosos 
cos pactos que firmámos. Pero 
como. un feito da nosa -política aí 
está o anúncio do Director Xeral 
da Xustiza e Interior de que ternos 
o firme propósito de criar unha 
Po licia Autonómica... por aí irnos j 

camiñar hai; actuacións neste sen
tido e noutros; pero hai que ter en 
canta tamén que dous consellei
ros entre dez teñen que dar o re
flexo ·que dan. Tampouco se lle 
poden pedir · peras ao olmo. Nós 
-somos conscientes de que moitas 
causas · que se están a facer des
cafeinada~. farianse moito menos 
descafeinadas e-máis centralístas 
se nós non estivésemos. Daí que 
aceitemos como táctica unha polí-
tica gradualista. · 
Pero hai feitos como o do alcalde 
da Póbra, por citar o máis recen
te, que son competéncia c;:fas 
consellarias do PNG ... Si, o Con- · 
selleiro · da Presidéncia está con 
ese tema, o que Pª!?ª é que contra · 
un bárbaro non se pode actuar do 
mesmo xeito que actua il. Esta-. 
mos estudando a situación del e 
doutro bárbaro que ainda aí polo 
Sul, por Ponteare'as ou por aí 

'Q PSG-EG E UN 
PARTIDO MAIS DE 
ESQUERDA QUE 
GALEGO. SO SE 
OCUPA DE 
CUESTIONS 
EFECTISTASl 

\ . 

Pero o problema, ~ verdadeiro, 
non s·erá o do bárbaro do Norte? 
Je, je, je, si. Pero a min paréceme 
que as declaracións ~este ~orne 
descalifícano plenamente e a po
sibilidade. de actuación sobre el 
estámola estudando pois non po
des · facela . con outra . barbárie. 
lmós actuar - tamén contra .algún 
alcalde · do interior por facer chán
-taxe política. 
Fastidia moito. algunha veces vo
tar co que non se está de a~or
do? 
Eu son _un deputado formado na. 
oposición e cóstame moito asimi
lar certas cuestións. 'En moitas 
ocasións cóstame moitísimo votar 
e noutras non voto. O que si está 

, cÍaro é q~e hai que respeitar, m~ · 
medida do posíbel, o que pactas.o 

T.ABOADA 

. ' 

ABOBA DlUlA 1 · 1 
Nº 386 - 11 DE M~IO DO 1989 

O concello aproba 
·tres prOpostas · , · 
para. o C~ntro de Saúde 
"Asi é como ~e lavan as mans 
algunhas persoas, pero nós 
somos sérios e pechamonos 
coa tesponsabilidade", 
manifestaba o alcalde Ramos 
Ledo (PP) en nome de toda a 
maioria (8 de 13 concellais) 
ao rematar o pleno . 
extraordinário celebrado na 
mañán do Domingo dia 6. A · 
sesión xa tora aprazada duas 
veces na mesma semana. 

que lle constaba que era tal como 
decía e que O· grave non era facer 
tales adusacións senón "esas cha-

. puzas", nas que, asegura, os fun- -
cionários non teñen nada que ver, 
e si, aqueles que teñen intereses 
espúreos na criación do centro 
médico, con idas e vidas de per
soeiros políticos ·para pór ao_s con~ 
cellais da maioria de acordo; algo 
bastante difícil, pciis tívose que 

. aplazar o pleno en duas ocasión 
por non dar limado as diferéncias. 

Manifesta·tamén o concelleiro do 
BNG que, con anterioridade a cor
poración ten feito ouvidos xordos 
ás propostas de dotar e mellorar o 
centro médico e por iso lle estrana 
agora tanta impaciéncia p·ara arra
nxar a situación. 

O concello de Taboada conta con 
un Centro Médico .non recoñecido 
polo INSALUD, ao que ac::uden os 
viciños e, mal que ben, amda qu~ 
sexa sen calefacción e outras def1-
ciéncias, son consultados polos 
médicos. Diante dista situación -a As dez ofertas 
Consellaria de Sanidade pres,upos- Apreséntanse un total . de . 1 O ofer
tou .30 millóns de pesetas para a tas que van desde unha que doa 
constru.ción dun verdadeiro centro os terreas comprometéndose a 
médico se o concello oferece os construir unha rua de 8 metros de 
terreos adecuados. ancho, que tamén pasaria ah ser 

Aqui comeza o baile. O concello propriedade do Concello. Os te
inserta un anúncio en "El Progre- ·neos están lindantes ao actual 
so", avisando que se precisan 710 centro médico. Esta oferta, non re
metros cuadrados de terreo hbre sülta tomada en consideración. "1 
de cárregas, na vila ou nas suas in- Unha das ofertas apresentadas 
mediacións, con fácil :aceso, para dentro do prazo preceptivo, espe
a construción dun centro médico, cifica que. o terreo venderíase a 3 
dando o prazo do 18 ao 24 de Ab_ril mil pesetas o metro cadrado. Esta 
para fac~r as ofertas ~ Pede tamen mesma proposta aparece. remode
que se acompañe dun cróqufs indi- lada, con data do 25 de Abril (xa 
cativo da situación da finca · e da fóra de prazo) facendo a oferta da 
uferta económica. . cesión gratuita a troques de que na 

O feito ·non teria nada dE! anor- futura urbanización da zona, xa 
maf neri noticioso ~e non fose que que hai un proxecto de_r~a que ~fa
as ofertas non. estan pechadas e, rfa acceso ao centro medico, o t1tu
p'olo tanto, -están a dispo.sición de .. lar do resto da finca qued~s~ exen
tados os ofertantes que poden re-. to de contribucións espec1ais. 
visalos para ver de mellorar a sua o máis curioso · ~ que esta pro
própria. C_ousa que en efecto_ p~sa, posta resulta elexida polo pleno do -
e pasa ate tal extremo que a ultima concello, despois de qu~ o conce
millorada está apresentada xa o llal do BNG d.enunciara..-todas as 
dia 25, é dicer, fóra de prazo. irregularidades d~ -convocatória, 

Tampouco é normal que n·on se abandonando a sesión ante a atitu
lles poña ·número· de rexisto de en- de. do alcalde, acompañado polos 
tracia, polo que rectamou un ~o.s · a¡::>lausos do público. · 
ofertantes, ameazando con sohc1- Ademáis escolléronse outras 
tar a preséncia dun notário. duas. Unha que semena inviábel 

Curiosamente o dia do Pleno to- pota situación_ dos terreos .e: ?utra, 
das as ofertas tiñan número de re- para ampliar o actual ed1f 1c.10 do . 
xistro. Ante a exposición do co~ce-, centro médico, p~lo ,gue tamen ~e
lleiro dó BNG de todas estas irre- mella que resulta 1nv1abel.Aproban
gularidades o alcalde ameazouno dose por oito votos a favor e tres 
c·on derríandaio xudicialmente ~or -en contrí:i remitir as. tres propos~as 
atentar contra o honor dos func10- a dirección de sarndade d~ Lug? 
nários públicos. "É gravisimo que para que eles indiquen _cal e a m1-

. se fagan estas acusacións", afir- llor _das tres. Quen se lava as 
mou o alcalde Ramos Ledo. Men.- mans? . D 

_tres 0 concelleiro do BN~ afirmaba · R.CEREIJO/CH~ADA 

~amos coñecidos na Galí'za inteira, 
· pala nasa especialización 

en li]?ros galegos e portugueses 

., 
Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA . 
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MOTO.CICLISMO 

Os 20 millóns da 
Xunta a Lopez :Mella 

Como 
p~omocionar· o· 
dep.orte 
A estea do carenado da moto do 
lucense López . Mella desprende 
chispas fosforescentes que for
man o anagrada ·da Xunta da-Ga
liza polos circuitos mundiais.' 

En verdade que queda bonito, . 
sobretodoen Xerez cando chu
pou cámara ·na volta de honra, 
detrás dó vencedor Edie Lawsori 

·para que o vise6 os mandamáis 
da Xunta, segundo as suas prór-
prias palabras. Pero, mentres 
tanto; hai coléxios que non teñri 
nen .siquer uoha porteria, un ba- · 
Ión ou Unha canastra para poder 
practicar deporte bs nenas. E · 
que .... 20 millóns, son moitos mi-_ 
llóns pa-ra u.n país subdesenvol- · 
vidp tamén en matéria deportiva. 

Sen eles, certamente un gale
ga non poderia correr o Mundial 
de motqciclismo, nón · teria a 
oportunidade de cobadearse cos 
millares corredores do mundo e, 
poi.da que ser unha tigura e 
exemplo para tantos xóvens ga
legas. Tampouco se ·ollar.ia esa 
estea azul e branca na H'ónda; 
nen os ·responsábeis do-deporte 
tiñ.an oportunidade de realizar un 
acto ·eleitoral. · 

Irnos por partes. 
A Xunta da Gal iza ten a ·res

ponsabilidade de apoiar a aque
las persoas, incluidos os depor
tistas, para que podan chegar o 
máis puto posíbel da sua capaci
dade na faceta que escollan. 
Neste senso, nada que obxectar 
aos 20 millóns concedidos ao 
motociclista lucense. 

.Os poderés públicos tamén 
deben ·de potenciar o deporte, e 
hada mell'or que 'uns lideres de
portivos para "chamar" á xuven- _ 
tude á práctica deportiva. A me
dida adoitada pola Consellaria, · 
desde este ponto de-vista é co
rrecta.; 

Pero hai _que facer algunhas 
consideracións. A p~imeira, que 
semella indiscutíbel, é que ós re
cursos son .escasos, polo que hai 
que priorizalos. O debaté"hai qué. · 
centralo, logo, nas prioridades. 

Aqui é donde ternos qu~ -dis
crepar como medida adoitada 
pola Xunta (e con outras seme
lfantes das Deputacións, Gonce~ 
llos etc.). En primeir lugar unha 
correcta polít ica. deportiva::debe · 
tender á práctica do deporte po
los cidadáhs e, sobretodo, palas 
erases menos- favorecidas, que, 
pola sua mesma situación, teñen 
moita meirande dificultade de 
aceso ao ócio .e á práctica com
pensatória deportiva . . Eses 20 
millóns deberían, así, ser desti
nados a outro uso. Pero non só · 
por _iso, senón porque, coincidin
do na limitación dos recursos, -

· hai que ··avaliar que deportes ~e 
promocionan (deberían ser aque
les aos que tivesen aceso maior 
número de persoas . con menos 
posibilidades e que e~erceran 
unha función social máis impor
tante) .. Desde este .ponto de vis
ta, os 20 millóns . concedidos a 

· López Mella (ao que lle desexa-
1"!1.0S os máis ·grandes trunfos), 
n_on poden xustificarse pois o 
motociclismo' será · sempre un 
deporte de minorias e demasía-

, do caro para o aceso de calquer 
afeizoado: a · promoción social 
deste ·deporte polo noso corre
dor, polo tanto, é antisocial. 

Parece claro que unha causa 
é -promocionar o deporte e, ou
tra, promocionarse co deporte. o 
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DETENCIÓN DE XORNALISTAS EN VIGO 

Q· FLAGRANTE-DELITO·DE 1.NFORMAR -· A. EIRÉ 

A detención 'dt:Jrante 20 minutos Gle oito xomalis- o seu delegado en Pontevedra, o Governador Ci
tas qt,Je asistían á ocupación da sé do PSOE 'vi- vil, Xurxo Parada, non só abenzoou as áctua
gués por ex-traballadores de Asean, pon de ma- cións do·seu compañeiro e subordinados, senón 
nifesto claramente a idea que ten ·o PSOE da li- qu_e, nas suas declaracións posteriores no trans-
berqade e dos próprios xornalistas. curso dunha rolda ~e preí)sa, na que calificou as 
· Xosé Martínez Torea,. secretário locat do earti- perguntas dos xornal_istas de impertinentes, .afir-
do Socialista Oóreiro Español ~n atitude própría mou que os xor~alistas incorreron en flagrante 
dtm comisário político (asi o definen os informa- delito por encontrarse no lugar dos feitos, polo 

- dores direitamente ultraxados nun comúnicado) que se convertían en cómplices e comparando 
foi quen ordenou que fosen detidos os traballa- aos obreiros con atracadores de bancos 
dores dos meios de comunicación e denuncíados Era. algo que nen os· Governadores Civile$ do 
por "ocupación e retención ilegal". . franquismo na mesma província, considerada 

A arde de Martínez Torea veu dada en primeiro como· o o balneárío-retiro depolitico de derribo, 
lugar polo enfado do dfrixente socialista ao non se lles tiña acorrido. 
aceder os xornalistas á sua pretensión de ·que XuíXo Parada, desde as suas poucas luces, 
abrisen a porta do local, xa que se atopaban den-> por · todos coñecidas, pretende facer uhtia am
tro cos trab~lladores. A prepoténcia de Martínez pliación extensiva da Lei de Defensa da Constitu
Torea uniuse á idea de que os xornalistas teñen .ción e da Lei _Anti-terrorista, que considerará 
que ser· os lacaios do poder e el "era o podér", cómplices e, polo tanto, culpábeis, a todos os 
ou, polo ·menos, asi obraba, por iso os informa- que tivesen relación cos · feifos aos que decidan 
dores tiñan que obedecelo. . . . aplicarlles esas leis, mesmo oándolles publicida...". 

Sen pensalo máis .. decidiu apres-entar uriha de- de. Foi precisamente o. Governo PSOE quen pro
núncia por "oéupación e retención ilegal", como mulgou . estas dísposicións atentátorias · tanto · 
se formasen parte os informadores do piquete de para a libertade persoal como para a llbertade de 
Ascón. expresión, aplicadas, ademáis, moitas veces, de 
· A policia, que actuou de forma contundente. e maneira arbitrári_a, polo que non é de estranarque 

anti- regulaméntaria -dando couces- no desa- se faga, máis unha vez, coñecendo aos mífitan-
loxo do local, co comisário xefe de Vigo, Xulio , tes. . 
Fernández Ramos, á cabeza,,- cumpliu a vontade Pouco importa que a Constitución consagre 
de Mart'ínez Torea. Detivo (non existe legalmente· como un dos pri~cipais direitos dos cidadáns-o · 

. e_sa figura que ~s veces queren aplicar corno é a de receber pontual información e a dos xornalis
retenciór¡) aos 8 informadores durante 20 minu- tas para exercer a · qrítica dos governantes. O . 
tos, e, á par que lles impedía realizar o seu traba- 9esprecio ás máis el.ementais_nqrmas e a prepo
llo, incautáballes o material ainda que, lago, lles téncia do PSOE quedan· ·de manifesto ao non 
seria devolto, algo que só pode facer con orde ~ destitlllir a un cargo ·público que conculca os di- · 

- do xuiz. . . . reitos básicos dos cidadáns, ratificándose, para 
Pero se estas atituqes fosen xa suficientemen- máis inri na sua actuaeión. ,· · 

te graves como para que se agardase unha ac- Non nos sumamos a outras peticións de cese 
·tuación exemplarizadora por p~rte do G9verno, e dimisión porque sabemos que é pior. O 

• Susana López Po~s,
acusad~ de pertenecer ao 
Exér~ito Guerrilheiro foi 
condenada a catre anos de cár- · 

· cere, e non aos sete que lle pe
día o fiscal por colocar un explo
sivo nunha entidade bancária de 
Ourense., ao estimar como exi
mente incompleta a epilépsia 
que, segundo o fallo, prodúcelle 
unha sicopatía. . 

O fiscal estudará u~ posíbel 
recurso contra a senténcia, ao 
considerar que. non' debeu de 
aplicarse esa e~imente , xa que 
suporia un precedente para ou
tros casos, pois trátase ·dunha 
enfermidade que pode evoluir. 

Pola süa banda a defensa ta
mén tan intención de recorrer ao 
considerar que non foron _proba-

. dos os feítos, segundo se fai 
constar na senténcia, acolléndo
se tan_ só ás suas primeiras ·oe
claracións. o 
• O deputado do BNG, 
Xosé Manuel Beiras, solici
tou a comparecéncia. diante da 
Comisión do Estatuto dos Depu
tados, para "informar, someter a 
consideración e recabar o posi
cionamento e dictame da mes
ma"· sobre unha série de feítos 
relativos ao seu státus e máis ao 
~xercício das suas funcións . 
como deputado e representante 
do BNG na cámara. 

X.M. Beiras consideraos dis
criminatórios, lesivos aos seus 
direitos como parlamentário e 
entorpecedores do cumprimento 
das suas abrigas cos eleitores. 

Na petición non ' figuran as 
causas que orixinaron esta peti
ción, pero, ainda que parece es
tar entr~ elas a decisión adopta
da pola mesa do Parlamento de 
non estimar a sua solicitude de 
interpofÍer recurso, ante da pos
tura do Consello Xeral do Poder 
Xudicial ao non ter en conta a va
loración do Parlamento para no
mear aos integrantes do Tribunal 
Superior da Xustiza da Galiza. 
Ainda que esta seria máis unha 
das "burlas das regras do xogo" 
que a mesa do Parlamento veu 
realizando co deputado do BNG, 
foi "a última e a que colmou o 
vaso". O 

• "Europa eres ti" será o 
.slógan da Esquerda dos 
Povos, coalición na que está in
tegrada o PSG-EG. Juan Maria 
Bandrés, número un da coali
ción, afirmou que non pedia o 
apoio "como un basco, senón 
como un europeu que lle tala a 
outro europeu" prescindincio dos 
problemas nacionais e centrán
dose nos continentais. 

O líer de EE expresou a sua 
convicción _de que "se está cons
truindo a gran velocidade a Euro
pa do 93 no seu aspecto econó
mico pero con moita niáis lenti
tude a Europa da solidariedade e 
de forma tremendamente lenta a 
unid~de política". / 

> Bandrés tatnén saiu ao paso 
das críticas feítas no País· Basca 
poia sua as.isténcia á manifesta
ción 'en Madrid e a festa da UGT 
afirmando que. "na miña· terra . a 
manifesta9i9n rion foi cónxunt~'_D 

• Comisións Obreiras es- . 
tuda -realizar. · mobiliza- · 
cións para evitar que se realice 
unha "segund¡;¡ ·reconversión" no 
sector naval galega, ·por parte do 
Governo.· · 

Nun prélZo de 1 o dias cc.oo. 
éelebrará unha reunión de· care
gos sindicais. para coordinar as 
manifestacións previstas, ré~al
tando . que restan 400 traballado:
res por recolocar, co contrato . 
susp~ndido. - ' 
1 Os portavoces do naval apos-
taron tamén polo traslado de 
Vulcano a Ascón-Meira. D 
~ . ' . ~ 1-... ~_.~.7' 
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GRAVE CRISE NO PANAMA . . ~ ,. - A!S.,-----"---~-----
As eleiciór:1? do 7 de. Ma1q un fito . ma1s , . . _ ~- . 
na operac1on de derr:ibo qo gove~o e o _exerc1to panameno . , 

Os americanos amagan a intervención . militar 
e corltinUan .·o acoso económico 

Desarrn_e na Europa 
do Leste · -

ARDA.-
As eleicións do 7 de Maio 
en Panamá, cuxo resultado 
ainda non foi dado a 
coñecer polo organis_mo 
eleitoral central, son unha 
das resultantes dun 
conflito que desde hai tres 
anos mantén o gov~rno 
norte-americano, que 
apoia á opo.si.ción e 
recoñece of1c1almente a un 
presidente destituido polo 
Parlamento panameño hai 
xa un ano -Eric Delvalle
. Na sua potente campaña, 
con grandes intereses 
económicos en xogo, co 
canal interoceánico polo 
meio e máis de 18.000 
soldados ianquies 
estacionados na zona, os 
EEUU desplazaron ao 
Panamá a dous ex
presidentes: Carter e Ford. 

Levando unha campaña devas
tadora nos meios de comunica
ción, apenas sen 'fisuras, a políti
ca norte-americana no Panamá 
procúrase, desde as eleicións do 
7 de Maio a lexitimidade a un 
proceso de acoso e derribo da 
xefatura das Forzas Armadas pa- · 
nameñas e· do próprio governo 
civil de Solis Palma. Por primeira 
vez en todas as décadas de in
tervención dos americanos na 
América .Latina, é xustamente o 
exército -cun grande compo
ñente de autoafirmación nacional 
desque foi educado polo xeneral 
Ornar Torrijas- quen é continua
mente acosado pola propaganda 
americana, que combina tamén 
medidas de estrangulamento 
económico, retendo actualmente 
tributos fiscais de aproximada
mente 500 millóns de dólares, 
que é o 25 % da recadación por 
impostas do Estado panameño. 

Domingo eleitoral 
A campaña eleitoral fara quevta
da até o bermello branca pala 
prensa e os meios de comunica
ción. Desenrolábanse no meio 
dunha forte crise económica, 
que moitos pensaron que ia fa
cer imposíbel o proceso eleitoral, 
e ·cando os americanos do nor:t.~ 
do Rio Grande deran por imposí
bel derribar pola forza dun golpe 
interno a Manuel António Norie-

' 

Manuel António Noriega, xefe das Forzas Armadas panameñas 

ga. Enfrentáronse dous candida
tos: do lado guvernament?I 
apoiábase a Carlos Duque, pre
sidente ao Partido Revolucioná
rio Democráticp fundaao por 
Ornar T orrijos, e que se reunía a 
sua candidatura baixo o nome de 
Coalición de Liberación Nacio
nal. A mensaxe, no fundamental, 
dirixiase á reivindicación da so
berania nacional e unha mensaxe 
de dignificación frente á ameaza 
ianqui. Por frente estaba Guiller
mo Endara, coa sua Alianza de 
oposición Democrática Civilista, 
apoiado polo Movimento Liberal 
Republicano Nacionalista, que 
aglutina á vella oligarquía que 
desplazara Torrijas. 

Previamente, segundo a pren
sa panameña "La República" e 
"La Estrella", o Departamento de 
Estado procurou desviar os fon
dos retidos ao Estado paname
ño, para entregárllelos á oposi
ción, entrega que se veu difiGul-

tada pola proibición .do Senado 
e Congreso americanos ' a raiz 
dos xuícics dó lrangate, que son 
o início cronolóxico da operación 
de acoso ao país, cando Pana
má non quixo participar nos pro
xectos de. presión militar a Nica
rágua. 

O resultado dos comícios non 
se coñece cando cerramos esta 
edición. Pero os americanos xa 
anunciaran previamente que nC:in -
recoñecerian máis candidato ga
ñador que o opositor direit~sta 
Guillermo Endara e asi o Xefe do 
Comando Sur, xeneral Frederic 
Woerner afirmou, "só serán pu
ros os comícios se perden "os 
partidários de Noriega". . 

Só houbo unha pequena'fisura 
cando unha filial da Gallup nor
teamericana, e_spañola, deu un 
escrutínio no que gañaba Carlos 
Duque. Desde ese momento, e á 
espera de dados oficiais, os 
americanos apói_anse nas teste-

muñas dos seus próprios envia
dos, e Carter -apoiándose na 
suposta imparcialidade que daria 
en ser o asinante do ·Tratado do 
Canal, que está no fondó da 
cuestión- di que se están inyen
tado e construindo as aétas elei
torais. . . 
Agresión militar 
No económico a presión é inten
sa e prolongada. Fuñdamental
mente estan os americanos re
tendo impostos e taxas por ser·
vícios públicos, seguridade so
cial e outros das empresas ame
ricanas no Panamá e dos serví
cios polo uso do-canal, ademais 

· dos alugueres de viver:Jdas de 
todo -o persoal norte-a-mericano 
que vive no país. A crise econó
mica criou descontento e prepa
rou o caldo de cultivo para a si
tuaCión actual. O PIB reducirase 
ne~te ·ano un 20% respeito ao 
1988 e a economia opera a un 
60% menos do habitual e segun- · 
·do o presidente das AsociaGlón 
Panameila de Executivos de Em
presas, Roberto Brenes, "a eco
nomía doméstica segue trauma
tizada e con signos de empiorar, 
a causa da merma nos ingr:esos 
tiscais que padecer'o go'verno o 
ano próximo". . ~ . 

Na situacrón actual ·os ameri
canos amagan a constante 
ameaza da intervención militar, 

· para a que miden torzas cando é 
un exército, e non a povoación 
civil -como sucedeu noutras oca
sións, a que ten er:ifrente, e cun 
Canal Interoceánico, que recoñe
cen vUlnerábel á acción de co
mandos que provocari~n un au
téntico desastre econó!Tiico 
mundial se paralisa a sua opera- . 
tividade por un ·1apso prolonga-
do. . . , 

rvi~ntres a lglésia Católica cali- · 
fica as sancións americanas de 
"·inxustas e inmorais" e os ameri
canos dedícanse a coti.o a facer 
vós rasantes sobre o cuartel cen- . 
tral das Forzas Armadas pana-· 
meñas, . e pasean tropas ameri- . 
canás polo centro das cidac;:les e · 
a capital en uniforme militar e ar.:: 
mados. En dias· anteriores · aos 
comícios descubriuse a existén
cia dunha rede clandestiri;;t de 
rádio e televisión facilitada por 
Washington através dos servi
cios de intelixéncia no Canal . e 
trasladados a.o bairros altos da 
capital... o 

X.C . 

• 

.comezou a 
disolución de. 
reximentos de 
t~nques , 
A fins de Abril, en Goldbe_rg, _deu
se o primeiro paso para o desar
me convencional unilateral na 
RpA, nun mitin que ·contou con 
gran participación, sendo pasa
dos a reserva 126 tanquistas 'e 
31 tanques do tipo T-55 A foron 

. - transportados a un recinto ubica- . 
do perta da tronteira oriental, 
onde serán dados de baixa para 
lago recúperar pezas de rep,asto 
ou reacondicionados como má
quinas de tracción nas ·minas de 
lignito a ceo aberto. 

Ademais do reximento blinda-
. do de Goldberg, até Outubro do 
ano en curso, serán disoltos,' 
paso a -paso, outr6s cinco rexi
mentos de blindados. As prazas 
de soldados que pasarán a retiro 
non Voltarán a ser cubertas no 
futuro. Os cuarteis destes tan~ 
q1:Jes servirán, nun futuro, como 
lugares. ·qe alofameñto para 
aqueles reclutas, que despois 
· dun ·breve curso ·de formación 
militar, traballarán ,.nos "pontos 
neurálxicos da economía". · 

Segundo o acordo do Consello 
nacional de Defensa, tomado a 
comezos de ano, a ~DA reducirá 
en 1 O mil efectivos, 600 tanques 

. e 50 avións, o seú e:Xército, inde.:. 

. pendentemente de como discu
rran as conversas de. Viena sobre 
desarmamento. Ademais a RDA 
reducirá nun 1 O por cento es 
seus gastos militareª. 

A República Democrática Ale
mana dá este paso en conxdnto 
coa Unión Soviética e outros pai- . 
ses do Tratado de Varsóvia, qué 
tamén reducen considerabel-

. mente os seus ~f~ctivos. - -

Neste contexto no transcurso 
. de 1989 e de 1990 un gran conti-· 

.nxente · de soldados a URSS 
abandonará a ROA, trasladándo
·se ao seu país, conxuntamente 
con t0Gi0s os seus pertrecho.s. 

Neste mes de Maio abanaona
-rán a ROA os primeiros blinda
dos da URS$. O 

WERNER GE;RHARDT/BERLIN 

•• 
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CARTAS / 

POSTURAS PAC[F,ICAS 

- Esta é unha carta remitida ipola 
Asamblea de Alumnos da Facul-· 
tade de Bioloxia da Universidade 
de Santiago. Con ela·preténdese 
protestar non xa polo irracional 
plan .de -estudos que nos queren , 
impar, senón polo deliberado 
desprécio co que entendemos 
tomos tratados por TVE. O pasa
do dia 25 a Volta Ciclista chegou 

XOSE LOIS 

a esta ·cidade, e quixemos que 
servira como plataforma para as 
nosas reivindicacións, de xeito 
que un nutrido grupo de persoas 
dispuxémonos ás beiras da meta 
có fin de aproveita-la preséncia 

· das cámaras .. A nosa sorpresa fo.i 
máxima cando nos inteiramos 
que apenas saíramqs na panta-
lla. · 
, A TV. ten a suposta misión de 

inforrr;iar dó que pasa, compren
demos que as equipaxes despla
zadas á volta opinan que a sua 
tarefa é a dun exclusivo segui
mento da mesma, · mais negar a 
exisl éncia de todo acontecimen
to que a rodea é aterecer unha 
visión sesgada da realidade. 
Quen estivo preseñte ·na chega-
da da etapa non pode negar qu~ 
·a nosa preséncia foi máis que 
evidente. Resulta porén oescora
nozado.r o pensar que _tomos me
llar tratados polos meios de co
municación co.lombianos que 
polos éstatais, que nalguns ca
sos non se contentaron con iño
rarnos senón que tentaron de 
descalificarnos. · · 

Polo que parece, estivemos 
equivocados dende un princípio. 
Ao longo de semanas de mobili
zacións optamos por posturas 
pacíficas e creativas, chegando 
nalgun i·ntr:e á beneficiéncia 
(como a doación de sangue ou a 
colecta .que lago ofereceuse _:ao 
Cotol0ngo). Nembargantes, nen
gunha destas actividades tras
cendeu máis alá de Santiago. 
Seguramente se optáramos por 
meis máis drásticos contra a Vol-
ta agora seriamos máis coñeci
dos. 

·· Por' desgrácia, a nasa educa- _ 
ción non foi correspondida por 

CQ'1~ R L>'/E 
PfPiÑoS;A. 

aqueles que se ven con poder 
para ·facer ·e desf~cer. 

Para rematar quixé_ramos ani
mar ao resto dos estudante"s de 
Bioloxia de todo o Estado a 
amosarlles desde aquí o_ .naso 
apoio total e unánime. O 

ASAMBLEA DE ALUMNOS 
DE BIOLOXIA 

(Santiago) 

MOZOS éRISTIÁNS 
Os pasad9s días 14, 15 8 '16 de 
Abril axuntámonos na casa reito
,ral de. Barciademera p5 mozas e · · 
mozos das parróquias de Cabra!, 
Tameiga, Dornelas, Cedeira e 
Fornelos da Riveira. 

O motivo da xuntanza era do
ble, por unha banda temas com 
probado que a _nível de lgrexa 
non sempre se lle dá unha re$
posta aos problemas do mundo 
rurar! e, en particular, aos da mo
cedade _rural; e, por outra b_anda, 
por parte dos organismos públi.-

cos (ConcelJos, Diputación, Xun-
- ta) existe caciquismo, falta de in
formación-e, sqbretcido, desjnte
rés á hora de tratar eses proble
mas. 
. Ao lorigo -da xuntanza trata
mos fundamentalmente da pro
blemática da mocedade rural, fa
cendo unha série de contata
cións: 1.- A dependéncia econó
mica, sanitária, cultural e a nível 
de diversións respeito da cidade 
e ·o d~sexo de autonomia neses 
terreas. 2·.- Que se busca máis o · 
voto político que o ben de todos 
(o· ben da parróquia) á hora de 
poñer alumbrado, arranxar cami-

. ños ... ; parece que as parróquias 
rurais só preocupan para aselei
cións. 3.- As asociacións culm
rais, veciñais, distintas comisións 
parroquiais, son plataformas váli-. 
.das, de particiílación, pero en 
moitas ocasións resultan inefica

. ces ou mal xestionadas. 4.- F~lta 
de material da lgrexa (catequéti-· 

PRÓXIMO-NÚMERO 
-r-. 
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, ·17 

co ... ) para o traballo no mundo 
ruréll. 5.- Falta de · implicación 
desde a · lgrexa en qsociacións 
culturais, veciñais, comunidades 
de montes ... 

Ante todo isto, chegabamos-á 
conclusión de qüe nos falta con-

. ciencia crítica dos probl~mas da 
sociedade e da mocedade. Por 
iso a mocedade reunida nesta 
xuntanza queremos unha lgrexa 
Que pprticipe nas distintas aso
ciacións (culturais, veciñais, . xu
venis) e ños procesos da socie
dade. Comprometémonos tamén 
a facer parte desa lgrexa que 
cree conciéncia e que participe.O 

COMISIÓN DE SECAETÁRIOS 
. (Vigo) 

SOBRE STALIN 
Camarada R.A.R.: na carta que 
che publicaron no nº 383 de ANT 
afirmas que a depuración levada 

·a cabo por Stalin nos anos trinta 
na URSS foi precisa pois estaba 
seriamente ameazada a revolu
ción. Non séi se . te decatas de 
que as tuas fontes de informa-

- ción non poden ser máis bené
volas con este tema do que son, 
xa que nen rnáis nen menos que 
acudes ao próprio culpábel da
queles delitos para que chos ex
plique no seu libro "História do 

-PCUS". Por suposto que Stalin 
escreberia calquer cousa ·para 
xustificarse, pero o que non diria 
é que el, antigo revolucionário, 
tora posteriormente levado até 
ese posto de asasino pola nova 
burguesia do país: a burocrácia, 
pois era o suxeito que mellar de
fendía .os seus intereses. 

O caso é que nos procesos de 
Moscu de Agosto do 36, Xaneiro 
.do 37 e Marzo do 38 os indiví
duos xulgados foron, na meiran-

-de parte, o~ vellos bolcheviques, 
os criadores do Partido, do Esta
do Soviético, do Exército Yerme
llo e da Internacional Comunista, 
e os _ seus postas pasaron a ser 
ocupado por oportunistas que 
duránte a revolución estiveran na 
liña de enfrente e, unha vez con
solidada e$ta, souberon, non só 
"reciclarse", senón tomar o po
der en · contra dos auténticos re-
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volucionáriós. 
Alguns éxemplos disto que 

che viño..dlcendo son: a marte de 
Bujarin e a sua sustitución por 

· Koltvz, home que durante a gue
rra. civil militara nen 'máis · nen 
menos que no bando dos bran
cas; ·a condea por traición a So
kolni.kov, .. outro participante na 
revolución de Outubro e na gue
rra civil (por suposto no bando 
revolucionário), mentres que no 
seu p_osto de embaixador delon
dres púñase ao señor Maiski, 
menchevique de direitas que du
rante a guerra fora ministro do 
Governo branca no território · 
ocupado por Kolchak; o suicídio 
de Joffe (primeiro embaixador 
enAlemaña) a caµsa das perse
cucións softidas, pasando a ocu
par o seu cargo primeiro o oposi
cionista arrepentido Krestinski, 
logo Khinchuk, outro manchevi
que que participara no Comité 
de Seguridade Social (de carác
ter netamente contrarrevolucio
nario) , e, por último, por Suritz, 
que no 17 tamén estivera no 
bando contrário. 

Por outra banda, os elementos 
encarregados das acusacións 
era da mesma caste. O escritor 
dos libelos contra os acusados 
na Pravda era Zarlavski , que an
tes da ~evolución dirixia un perió
dico da banca e a quen Lenin só 
citaba para descalificalo aberta
mento. O acusador oficial do Es- -
tado nos procesos de Moscu foi 
André Vixinski, o avogado bur
gués que tras Outubro definíase 
coma manchevique e que unica
mente s.e uniu aos bolcheviques 
posteriormente á sua vitória defi
nitiva . . 

Tamén dis que Trotski estaba 
errado ao crer que se poderia ex
portar a revolución a todos os 
países do mundo; eu non o sei 
pero o que si é- certof é que a 
obstrución que o estalinismo le
vou a cabo contra o levanto dos 
obreiros noutros estados foi evi
dente. Poño por caso a "doma e 
castración" do proletariado fran
cés, o cal en Xuño do 36 xa esta
ba preparado para derrubar o ré
xime capitalista; déranse vagas 
masivas de taigas nas que mi
llóns e médio de obreiros ocupa
ron as fábricas e ergueron nelas 
bandeiras vermellas, pero a bur
guesia, através dos pactos coa 
Frente Popul~r (na que estaban 
os estalinistas), logrou deter o t~
rrente revolucionario. Ou, por ci
tar outm caso máis, mantimento 
en China de Chiang Kai -Chek, 
representante da burguesia, en 
contra do Partido Comunista 
Chino facendo fracasar a revolu
ción do 25-27 (que acabaria coa 
morte dos dirixentes· sindicais do 
PCC)'. 

E logo os salários. dura11!e o 
goVerno de·Stalin qtJe,. vergonen

. tamente, acadaron despropc;>r
cións d 1 a 20 entre un obreiro 
da ·produción e un burócrata. 

Ben é ·certo que -ti ·-.tes outras 
fontes de docume·ntación e fren
te estes dados terás centos en 
contra, pero.ten en con~a.gue, ao 
igual que nos da lnquis1c1on, nos . 
interrogátórios dos procesos da 
G.U.P. -consegUíase, non a ver-

. dade .senón que o · in_culpado 
_confirmase as acusacións. 

Pódoché dicer que, quitando 
estas cousas, teño moitos pon
tos decoincidéncia coa tua carta, 
pero · eilameralos seria longo. 
Sen máis, un· sáúdo. . D 

XOSÉ 'CARLOS ~LONSO RUIBAL 
. (Vigo) 
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A NOSATERRA 

Despois de vinteseis anos 
de celebración o Dia das 
Letras Galegas chega a · 
éste ano 1989 adicado a 
unlía figura da nasa 
literatura, falecida · hai só . 
dez anos, cuxa preséncia 
na soCiedade, ademais da 
sua obra, ainda deixa un 
pulo activo : o seu 
compromiso político e 
literário marcan 
profudamente a .data. 
Emisións de televisións, 
diaporamas, unha manchea 
de conferéncias, 
exposicións e edicións 
especiais marcan alguns 
dos fitos qque van centrar 
a atención cultural nas 
próximas semanas. Celso Emílio Ferreiro con E~ Cardenal na sua casa de Madrid. 

CelsO Emfilo.Ferreiro, .. 

o máis celebrado Dia das Letras 
Programas na televisión, diaporarnas, :vídeos, discof?~, 
reedición da sua obra e duas exposicións itinerantes 

Son vanos os platos fortes , no 
terreo audiovisual. que se pre
paran para os próximos ellas en 
lembranza de C .E. Ferreiro. O 
clia 14, en Celanova, terra natal, 
e inaugurando unha semana de 
actos .que organiza a Fundación 
Celso Emilio Ferreiro, estrearase 
o diaporama "Unha palabra" do 
Obradoiro de Criación Audiovi
sual(OCA) e o 17 de Maio, ás 22 
horas na Prirneira Cadena da 
TVE pasarase unha película do
cumental, concebida e realizada 
polo galega Xosé Alexandre Cri
beiro, que constitue unha ho
menaxe singular en horas de 
maxuna audiéncia televisiva 
coincidindo coa própria data do 
Diadas Letras Galegas. 

O diaporama "Unha palabra" 
-título tomado dun poema· de 
CEF- ten un coste que se 
aproxima aos 2.500.000 pesetas 
e vai ser utilizado na semaná de 
actos que oferta a Fundación 
que leva o nome do poeta. Son 
máis de 460 diapositivas, gober
nadas desde 8 proxectores qlíe 
respostan a unha programación 
de ordenador, o que permite 
que durante 13 minutos que 
dura o espectáculo se obteña 
unha cadéncia de cámbio de 
pantalla cada segundo e médio. 
Nesa deosidade de imaxes, con 
banda musical de pezas con
temporáneas, electroacústicas e 
minirhalistas, desenrólasee un 
guión que non é recorrido bio
gráfico e si uh repaso polo espí
ritó que animou a obra de Celso 
Emilio "unha visión da dialécti
ca de agonia e acougo qque irn
pregnou a sua obra, sen conce
sións á galeria, · e que provén 
dun traballo de análise da sua 
poesia ~ , en palabras de Miguel 
Bouzada do OCA. No adianto 
que pudemos vet da· produción 
utilízans~ as técnicas máis ha
bituais, e que aportan unha sin-

. gularidade peculiár a este mé
dio : un 80% do material fotográ
fico empregado está sometido a 
técnicas de laboratório (posteri- · 
zacións. solariiacidns, redu
cións' de cór) olf de trucaxe ' 
(máscaras, rexistos,. .. ), obtén
dose unha visión orixinal co fio · 

conductor das irnaxes da noite 
que chega. Un guión que finali..: 
za cos versos "Ouero voltar a ti. 
nai garirnosa,/ colo natal, arxila 
rumorosa,/ para acalar esta an
guria que me berra/ dende o 
fondo cm. noite estrelecida,/ pe
dindo amor. pregando fe de 
vida/ pra ser eternamente alma 
da terra". 

O filme de Alexandre Cribeiro 
é, nas suas palabras "unha pro
posta aceitada de moi bon grao 
pala dirección de empresa par~ 
que coincidira co 17 de Maio. E 
un apunte biográfico para dar 
idea cabal a. escala estatal dun 
poeta representativo e compro
metido dunha terra e no que se 
inclue tamén unha análise da 
sua figura no terreo político" . A 
obra inclue material inédito fil- . 
mado por Cribeiro no 1979 -
ano da marte de Celso Emilio-:- . · 
con intervencións de Garcia Sa
bell , Elíxio, o da taberna vigu~
sa Moraima, Fernández del Rie- . 
go

1

, Carmen CÓnde, Ferrin e Ma
nuel Cuña Novás , que ca-funda
ra con CEF a coleción Benito 
Soto en Pontevedra. Precisa" 
mente é Ferrin o asesor e apre
sentador do filme e Uxio Novo
neira o decidor de poemas . Non 
se pudo contar coa intervención
do ex-presidente venezolano · 
Caldera -cn cuxo Gabinete de 
Prensa traballou Celso Emílio
quen se inteirou da marte de 
Celso Emílio -dez anos des
pois ! !- cando recebeu a- cha
mada de Cribeiro. 

·Semana de actos 
para ~odo ~ 989. 
A Fundación Celso Emílio que 
en palabra$· de Marcelino Abuin 
"quer agrupar e aglutinará xen-

'te da cultura nunha plataforma 
de debate", leva un-peso impar~ 
tante na oiganizac~ón dos actos 
por canto a semana: que organi
zan -e que s.e iníc~a o domingo 
14 de Maio en Celanova-- esta-

. i;ia ofertando aos concellos. Na 
oferta incluese unha .exposición 
fotográfica sobre a sua figura e 
obra, que coordenou Xosé Luis 
Cabo, e unha outra exposic~ón 

bibliográfica; o . "Teatro do 
Atlántico" · oferece un recital 
poético dramatizado baixo o tí
tulo "Eu, Gulliver Ferreiro" que 
fara -estrenada o pasado ano en 
Madrtd, e xunto ao -diaporama 
do q:ue roáis arriba se fala com
plétase a semana con diferentes 
conferéncias para as que a Fun
dación ten contactado a máis 
de 40 posíbeis poersoas, que 
jrán rotando segundo se adapte 
o calendário .. A iniciativa xa re-

_cebeu peticións de 20 conéellos, 
e coas variantes que ca9a un 
poda desexar -por uh custe 
aproximado de 400.000 pesetas 
que axuda a cofinanciar cos 
concellos a Consellaria de _Cultu
ra- tamén se inclue un recital 
musical para ·o que teñen esta
belecido contactos con Xosé M. 
Eiris, Su$O Vaamonde, Saraibas , 

·Arco da Vella e Emilio Cao entre 
outros . 
. A Fundación ten taméri edita

do tamén a . revista "Seiba" .acli
cada monograficamente no seu 
primeiro número á comunica
ción e que inclue unha entrevis-· 

·ta de Xosé António Perozo con 
Moraima. 

Edición das suas obrp.s 
ciu vellas edicións xa esgotadas , 
ou a sua obra completa en Akal, 
ou unha entrnvista de Perozo/ 
Porteiro tam.én en Akal , o mate
rial poético de CEF estaba espa
rexido en edicións de hai anos. 
Ademáis dunha edición da sua 

,, poesia dirixida aas nenas -hai 
meses nas librarías- Edic. Xe
rais ten reeditado o libro de dez 
~antas "A fronteira infinda" que . 
no 1972 tivera importantes pro
blemas de censura. e que mos
tra . un -O?Hador sério, capaz de 
acadar unha tensión estilísitica 
peculiar e o'nde o tema político 
é central. Noutra colección da 
mesma editora Antonio Garcia 
Teijeiro preparou untta antoloxia 
que percorre cronoloxicamente 
todos os ~seus títulos . 

A parte éentral destas publi
cación ns constituea a edición 
dunha fotobiografta . preparada 
por Miguel Anxo Seixas, na sua 
parte d?cumental, e con artigas 

de Méndei Ferrin, Ramiro Fon
te', Anxo Jarrio e Vicente Ará
guas. Paré;l a preparacióff do li
bro utili.záronse máis de seis
centas fotografías e documen
tos, persoais e de amigos, e leva 
na capa un debuxo de Picasso 
inspirado na "Longa Ñoite ·de 
Pedra". 

Exposicións, discos 
vídeos didácticos, ... 
Sen exaustividade pódese dicer 
que este ano -Celso Emilio vái 
ser o ,que concentre rháis aten
ción dentro das petsoas a ._quen 
se adicQu o Dia das Letras. A 
Consellaria de Educación fai 
unha exposición baixo o título 
"Longa noite de pedra". que 
mostrá textos· e · imaxes cie cin
cuenta .-. poet~s galegas. Estará 
aberta até o dia 26 en Santiago . 
e despoi9 circulará por A Coru
ña, Ferro!, Lugo·, Pontevedra; · 
· Ourens_e e Vigo . . A exposición _ 
inclue un catálogo e un vídeo de 

- duas horas de duración . O abe 
xectivo é. óferecer un panorama 
histórico da poesía galega antes · 
e despois da .guerra. 

O Tailer de Vídeo do Concello 
de Fene en colaboradón coa 
AS-PG . tarrién comercializa 
unlia cínta dirixida fundamen
talmente e.os eentr"os de ensino , · 
nun guión que é conducido pala 
ensoñación dunha nena ao ouvir 
os poemas de Celso Emilio, reci
tados polo mestre, papel ·que in~ 
terpreta o qüe foi amigo do poe
ta, o e·scritor Bernardino Oraña. 

En matéria fonográfica tamén 
está ánunciada a saÍda dun LD 
doble, que preparou Eloi Caldei- · 
ro e no que participan, entre ou
tros artistas , Xoán Eiriz, Manue~ 
la e Miguel, Na Lua e Fuxan os 
Ventas. · 

Tamén proxirnamente .saifá 
unha nova edición da série "A 
Nasa Cultura" , que" edita este 
semanário, e no que se iecollen
máis de quince traballos sobre 

. a 'obra e a vida de Celso Emilio , 
con importantes aportaéión 
epistolares que afondan nas 
suas relacións políticas e os 
seus problemas na emigración .O 

x.c .. 

.-
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• A Xunta e o Consello 
Superior de Investiga
cións Científicas · ( CSIC) 
-acordaron durnnLP- unhél reu -
nión mantida enLre o prnsidenLe 
González Laxe e o do Consello, 
Emilio Muñoz, ~ críacíón du'nha 
fundación para a revítalizact<m 
do Instituto de Estudios alegos, 
"Padre Sarmiento". O padreado 
quedará conformado pala Xun
ta:, a Universidade e o CSIC. 

O Instituto de Estudos Gale
gos foi criado en l944-como tí
midq. resposta ao expóliq do 
"Seminário de Estudos Gale
gas", · ocórrido durante a guerra 
civil, representando un dos máis 
claros atentados a cultura da . 
Galiza no pres.ente século. 

Sorprende que se · pretem:ie 
revitalizar o Instituto , cando xa 
era hora de que .se recriase o Se
minário de Estudos Galegas 

Diversos persoeir.os, integran
tes do Instituto afirmaron non 
saber a fórmula que utilizará o 
padroado , .e ·~e será a axeita
da", afirmando tamén qu~ o bon 
seria que a Xurita decidise criar, 
ilil novo· o "Seminário", e dotalo 
de meios· para funcionar . · O 

• O alcalde de Malpica, 
Luis Cancela, remitiu_ car
tas a diversos xornalist~s 
e directores de meios de.co
municación para recordarlles a 
responsabilidade histórica que 
os meios de comunicación te
ñen na tarefa ·da oormalizacióii 
cultural do noso :povo, e , moi es
pecialmente, ·na normalización 
lingüística. Afirmando que, 
hoxe en dia, "polo que chega ás 
nosas ·mans, a lectura que te
rnos que facer é que a nasa lín -
gua rían é veículo útil para co
mu~car cos pidadáns ·do naso 
país." 

"Esta información", continua 
a dicer na carta, "ternos que -fa

. cela despois dunha análise da 
realidade da información". · 

Esta misiva forma parte da 
campaña que _ o concello está a 
levar con motivo das Letras Ga
legas para irnpulsaazr a galegui
Z?ción dos meios de comunica-
ción . O 

-• Sánchez Reboredo 
· acaou o premio "Ánxel 
Fole ,; · co "Siléncia e a música 
de LU:is Pimentel" , · ·· 

Este . prémio, xa . na ter ce ira . 
edición convócao "Caixa Galiza" 
e ci ocornal "El Progreso" para 
exaltar·· a figura dun~ escritor lu
gués xa morto, correspondendo
lle a presente eqición a Pimen
tel. Estando dotado con 500 mil 
pesetas. 

O trabolla6 de Sánchez Rebo
redo ten unha ·extensión·cte 100 . 
folios e fdi ·considerado por _ 
membros do xuri como "un libro 
de consulta o brigada . para toda· 
aquela persoa @e qlieira apro
ximarse á obra ·de Luis Pirnen
tel. O 

ilo Centro Dramático Ga
lego : estreatá o · t.5 · de 
Xu.ño en Compostela a ·obra 
"Salomé" ." segunda . produción · 
para ·a presente tempada de 
1.989. . . 

Esta obra de·.Osc·ar .Wilde que . 
recria · o célebre· episódio prota
gonizado por Herodes, o profeta 
Iokanan e a prmcesa · :Salomé, · 
esta· codirixído por Roberto Vi
da! B.olaño e ·John Eastham e in-

- terpretada· nos . s·eus principais 
persoaxes por" Bfanca Cendón ,_ 
.Miguel cie Lira; Victória "Paz , Vi
cente Mohedano , Xesús de- Ron 
e Cris Garabana . · 
- Ista obra , que respe41rá o tex-

. tos · orixinal, terá unha mú&.ica 
criada por Xavier Devesa, un 
dos compoñentes de "Os Resen
tidos". · O 
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OS RESTOS DO APÓSTOLO: FÉ CÉGA E CIÉNCIA. VIROLLA 
~· . ., . 

De tocios é _sabido que o fenó
meno das .peregriné1xes a Com
postela._· as circui1Stáncias do _. 
seu comezo froito da invención 
do sepulcro. e o porqué das di
mensións que acadan, constitue 
un apaixoante problema históri- . 
co; pero non o é menos o segui
mento dos intentos suposta
mente científicos por derl).ostrar 
aspectQs. esclarecer feitos e 
aportar probas "palpábeis" para 
tal ou cal cousa referente . ao 
tema , Sendo benévolo. ocórre
selle a un que se buscan tres 
pés ao gato ou que se confunde 
'o touciño coa velocidade: non o 

· sendo poderíanse citar intereses 
de 'todo tipo, mais non é esta· a 
intención. 

No 1878 Labin e López Ferrei
ró, por iniciativa do cardenal 
Payá, comezan unhas excava
cións encamiñadas . a a topar a 
criptq e 0- sepulcro . Despois 
dun4a sistemática busca por 
toda a zona do altar rnaior ató
panse restos dos muros dunha 
construcción. romana . escom- · 
bros de obras rried_ievais , etc .. 
pero · nen rastro das escaleüas 
ou ·galería de aceso á cripta . 
Empezouse · entón a barallar a 
posibilidade de que os restos ti
veseB sidos trasladados , como 

' era a ~réncia popular. con oca~ 
sión dalgunha ameaza de roubo 
·ou destrución 'dos mesmos ; es
pecialmente no 1589. cando 
Drake desembarcou na Coruña 
e avanzou cara a Compostela 
profanando igrexas e saqueán
doo todo, o que motivou que as 
"reliquias móbeis'-' da catedral 
fosen levadas temporalmente a 
Ourense. 

·Encamiñaron ~n tón a bús
queda a outras zonas da xirola 
e a capela maior , onde· López 
Ferreiro atopa finalmente b osá-

. rio: un peque.no nicho asentado 
.na pena, feíto de materiais apro
veitados -e colocados de xeito 
que semellabá ter sido feíto ~ 
apresuradamente. Polos mate
riais e escombros que cobrian . 
datouse o osário no século XVI, 
os restos que cantiña ~lasificá
ionse como 81 fragmentos dun 
esquelete. 85 doutro, 91- doutro 
e máis de 365 partículas :i'etrue
nas entre as que había restos 
doutro ou outros esqúeletes. : 
Todo cadraba: ante as ameazas 
de Drake os restos do Apó's~plo 
e os seus discípulos foron de- · 
senteriados e escondidos apre
suradamE01nte nun higar próXitno 
a onde estaban antes, e a !ocali-

. zación do pequeno nicho impro
visado ocultouse por segurida
de. Aden'lais des·cobriuse que ,,. 
nun dos grupos de ósos, non ha
bía o correspondente ao ·cacho · 

· conservado en Pistoia, antigo 
regalo de Xelmírez, determinan
do que ese esquelete era do de 
Santiago. Entre 1884 e 1'891 em- · 
prendéronse as . óbras da cons
trución da cripm supteiránea 
actual, os sel!s acesos desde a 
xirola e a un:ia dé prata na que 
se depositaron ·as ósos, ·dapdolÍe 
o a@ecto que ten n.a- actualída
de a cabeceira da· catedral. 

~ntre os anos 1946-19?9 fan
se novas campañas arequeolóxi
cas. ditixidadas_ pal_ Ch.amaso 

·Lamas. · Explórase case toda a 
área comprendida entre os mu
ros da basílica e, aparte de res
tos medievais cíe todo tipo, apa
receron dous ·níveis claros ante-

~ riores á época· da invención:. 
Unha necrópole sueva e un nível 
romano con enterramentos, res
tos de muros. canais. unha ara 
adicada a Xúpiter, etc ... En total 

mais de 180 ente11;111Jt•11t.ll:: i:;1se 
intactos e ouLros 111oi1.n;: 11~111;~xi

_, dos ou destruícttis ¡;oh: olm1s 
medievais. 

Entón volvamos.ú idl~<I inicial: 
os intentos por ctot<.11 .<.1 esLn iüs
tória dunha bm;e científica e 
apoiala en "felt.os probados" . 
Xoguemos enLó11 a iso. e fagá-

., mos unhas cémlélS pergúntas, 
_que ri0n pretencier{m demostrar 
nada, só pór de maoifesto a in-

, consisténcia de fondo de todas 
estas cuestións. ·e polo tant9 o 
absurdo de calquer argumenta
ción de ca.rélc;:::Ler "científico" que 
as teña corno bélse : Por ou1ra 
banda. gosléHÍé11ne proporlle ao 
leitor que consid.ete esta s~rie 
de .interrogan tes como · Gbstácu
los nuriha ca reira de cen me
tros valados . . carreira na que os 
máis . incrédulos · tropeza(á.Q. xa 

_no _pfimeira obstáculo, outros.fa
rano nos ' seguintes. e alguns 
salvaranos todos proclamándose 
campeons do · mundo na Fé 
(postura .respeitábel mentres 
non pretendan fa.cémola crer 
aos demais) . 

Primeiro: 'Existiu Santia-
go?, é posibel desde o ponto de 

'vista dos "dados obxectivos" 
afirmar tallantemente tal cou- : 
s.a?t pódense interpretar os tEilx
tos bíblicos como literais. -corno 
dados históricos? Discerrur en
tre a sua componente literária e 
os posíbeis dados de natureza 
históriéa é, 'cando menos difícil . 
A BÍblia pódese c_onvertér- en : 
valioso documento á hora de es- · 
tud.ar mentalidades, certos as
pectos culturais ou do momento 
histór.ico, peró« non para ta:cer 
reconstrucións biográficas. Hai 
que remitirse a esta polémica . 
sobre a natureza dos textos bí~ 

· _!Jlicos ·para afirmar ou cuestio
nar a existéri:cia física . de San
tiago, posto que a única fonte a 
este respeito é o- Novo Testa
mento. 

Segundo.: Estivo Santiago 
en Hispania? A predicación, 
que dalgiln xeitó xustificaba a 
posterior traslación do corpo, foi 
obxecto durante moitos séculas 
dunha gran polémica, imposíbel 
de reproducir aquí, que resulta 
ademais absurda desde esta 

. perspectiva, pero ainda . ql.le SÓ 

.sexa por seguir o xogo proposto 
· lembrarémola · sucintamente e 
que cada un, a xulgue como 
queira. 

En primeiro lugar ternos unha 
série de textos que negan ou 
condicionan. a . posibilidade de 
que · Santiago esttvese a predi
car en Hispania : 

-Ua- documento cio canónigo 
de Toledo García de Loyasa do 
15~3·. di recoll~r outro do 610 no 
que se afirm'a que . Santiago 
nunca saiu éle Palestina até n 
sua morte. 

-Nas Recogni¡j.ones, ,recppi
ladas no século m e publicadas 
sob o 'o.orne do Papa Sari Cle·· 
mente fálase dos traballos apos
tólicos · de Santiago en Xudea, .. 
mais non se menciona para 
nada unha saíd~de dito territó
rio. 
. -Nen San Inocéncio nen 
Gregório VII (Século XI) actiniti-

.ron máis evanxelizadores de 
Hispania que San Pedro, San 
Pablo ou discípulos destes; exis
te un desacorde entre as fontes 
acerca do tempo transcorrido 
·entre a morte de Cristo e a dis
persión dQs ~apóstolos pára pre- . 
dfcar polo mundo. (dise que fo
ron 12 anos). co · cal. Santiago 
non teria tempo material ' para 
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vir- a Hispania e volver a Palesti
na para o ano 42 (ov 44). que- se 
considera .o do seu pasamento. 

.-Qutro texto . ~ as Institucio
nes · de Clemente Aiexandrino 
abonda nisto ªº atribuirlles a 
. Pedro, Xoán e Santiago a fuñda-

. . Ción 9-a sede de Xerusalén, !3 a 
consagración do seu primeiro 
bispo, o que ·supón evidente
mente que se atopaba ali e non 
en Hispania. 
· Por outro lado, unha série de 

: fontes fanse eco da predicación 
na penfusula; as primeiras son· 
do sécuio VII:· a versión latina 
do BreViarum Apostolorum-; al
guns textos do ' oficio Gótico es
pañol (un- imno de vísperas de 
Santiago e un tratado atribuido 
a Sai;i Isíqro); e un poema inglé-s 
atribuído á San Adhelmo de 
Malmesbury. No século VIII te
rnos tamén. algun texto que fai 
mei;ición 'desta estáncia .de San
tiago en Hispanía- (Comentarios 
al. J\pocalipsis de B'eaLo de Lié
bana; e MarÚro/0.gio Jeronimia
no, que recolle o manuscrito 
Blummo). J\ pa'rtír do descobri 
mento da tumba as -referéncias · 
textyais medran notabelmente., · 
pero a credibilidade da que go- ·
zaron non foi unánime, nen ·tan 
sequer os anteriores á invén
ción. Sintomático disto ·é que na 
reforma do Breviario Romano 
·feíta por Clemente VII no 1602, 
se dese. como única fonte .da 
predicación apostólica nestes 
lares, · o feito de qüe . asi o afir
men os españois. Grácias á in
tervención de D.iego del Castillo, • 
inior. de · Paléncia( cambio use o · 
texto poia fórmul.a _,"segundo é 
tradición na igrexa daquela pro-. 
vír~pia"._ .. Anos máis tarde, con . 

Urbano VIII, e grácias á obstina
da· mediación do canónigo . Erc6' 
Ximénez fixouse definitivamen
.te no Breviario Romano como 
óficialmente certa a estáncia de 
Santiago na península . 

Sé a interpretación dos textos 
é de por·si polémica, tamén o é 
a cronoloxia ou autoría que se 
Ues atribue en moitos casos, a 
isto haberia que engadir que 
existen outros moitos que nos 
.dan novas dispares e con'tradi
tó,rias e que xamais f.orón tidos 
en canta, de modo que o único 
que se pode dicet é que a teor 
disto nada se pode demostrar . 

T~rceiro: Ou~ pode haber de 
verosímil na história da 
traslación do seu . corpo .a 
Compostela? .Aquí as próprias 
fontes cristiás son unánimes : 
Non hai nengun vestíxjo da 
traslación até que Teodomiro e 
Afonso II difunden o achádego 
do sepulcro. Deixando a un lado 

·os .milagres e- prodixios que can
ta a lenda, que ·n.on figuraban 
nas primeitas versións escritas . 
e que se lle foron engad1ndo du-

. ·nmte a Idade Média ,' (e que xa 
fixeron dubidar da veracidade 
da história ·a emiQéncias tan re
coñecidas pola igrexa como 
Ambrósio de Morales ou o Pac;lre 
Flórez) : a prqpria idea tja trasla- · 
ción aparee~ mentada pof pri
meira vez · no Martirologio de 

· Floro,. un pouco posterior á in
.vención: e logo na Epístola de· 
~León. · m qúe comunica ·á cris.i 

. tiandade a nova clo: achadego, e 
fai unha ~ucinta mención disto, 
servindo de base para as ver
sións posteriores. 

Ante a incosisténcia das fon
tes textuais recórrese· a miúdo a 
dicer que as lendas mentan 
unha séiie de . topónünos .(arcis 

- Mau;1aricis, !ria, Dugizím, Ni
. -eraria, Ji¡Ions · lliciunos) . que se 

corresponden aos actuais Com
postela, ·Iría Flavia, Duio, Ne
greira e J?ico Sacro: engadindo 

· ou facendo-referéncia ·. a . que en 
todos eles se pode documentar 
_ocupación romana· e altomedie-

·• 

val. Qué .se insinua con isto? 
Que tipa de prnba constitue?, 

. iso é algo que eu xa non alcanzo 
a entende.r. pois se por unha . 
banda nen tan sequer aidentifi ~ 
cación ae 1'{1armaciris é clara, 
por outra non sei que ten de 
raro ou sintomático que se men
cionen eses sitios nos textos-, 

· n~n que ten. a ver ,que hpxa ní
veis romanos nesas zonas, como 
neutras moitas tja Galiza, con 
que fose ou non fose ~erta a'his
tÓria da traslfJ,cióh. 

Cuarto: Son ósos de San
tiago os que están na furna? 
Ainda supondo que fose ente
rrado aqui, como identificaron 
os seus restos , primeiro Teodo
rniro, e despois a comisión en
carregada no 1879? 

No primeiro caso non ternos 
unha relación contemporánea 
do acontecido, nengun texto 
nos di como soubo Teodomiro 
que se trataba de Santiago, se 
foi porque lle faltaba a cabeza . 
porque tivo unha revelación , 
porque o deduciu en base aos 
restos que atopou .. Tampouco 
hai nengunha mención a algo 
que xa sabemos: o gran número 
de enterramentos que habia na 
zona, aparte do atribuído a San
tiago, como soubo Teodomiro 
cal era o do Apóstolo? Como se 
interpretou o foito de que hou
bose outros moitos ao seu derre
dor? A primeira descrición do 
descobrimento témola nun do- ' 
cumento chamado Concordia 
de Antealtares do ano 1077, a 
distáncia cronolóxica a respeito 
do narrado e o feíto de non tra- • 
tar directamente o tema fan que 
non se poda respostar nengun
ha destas preguntas. 

No segundo, (as excavacións 
de Labin e López Ferreiro e o fe
liz achádego dos restos) . hai 
que facer várias precisións so
bre o seu desenrolo: Primeiro, 
dicer que o único fin que se per
seguía era atapar os restos 
apostólicos ; segundo. non se fi
xeron medicións exactas nen 
anotacións rigorosas dos traba
llos que se levaban a cabo; son 
tamén numerosas as omisións 
de dadose incluso non son cojn
cidentes -diferentes versións so
bre aJguns pontos do aconteci
do. Teñamos en conta ademais 
que por mor dun conflito coa co
misión capitular L. Ferreiro es
cavaba de noite, sen dar conta 
diso ao Cabido, que este, des
contento co que estava a pasar. 
apelou ao Papa; e que nen se
quer cando apareceron os s'u
postos rBstos apostólicos foi 
unánime · o recoñecimento da 
importáncia do achádego por 
parte dos membros . do Cabido. 
,· Entre 1879 e 1883 levouse a 

cabo o Proceso sobre o aconte
cido e a autentic·dade das relí
·quias . León XIII encarregou. o 
asunto á Congregación particu- · 

· lar. de n'tos, que man<;:i'ou ;:i. Com
.po.stela .a Monseñor. A. Ca pana, 
que despoj.s ·de esco~tat a L. Fe- · 
rreuo e .outras d.éclaracións. 
·emite ditamen favorábel e a 
. Sánta · Sede ·a corda· confiqnar a 
autenti:cidade dos restos. 

· A partir <leste· recoñecimento 
··oficial nqn se . voltou cuestionar 
o· tratado no Proceso, até qu~ as · ¡ 
excavacións de· Chamoso La- . 
mas· (1946159) trouxeron novas ¡ 
elementos de .análise, ainda que , 
curiosaJl!ente as conclusións · 
oficia.is foron corroborar o que : 
se daba-por cerfo desde sempre. 

A partir destaS' excavaeión_s . 
todo's os textos sobre o tema .c1-

. tan a arqueoloxia. como' fonte. 
'·. 
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a topan probas 'ou. ind~.c.ios . c;ie 
veracidade na ident1ficac10n 
dos restos apostóliéo~ en que 
haxa un nível romano, en que as 
tumbas aparecidas parezan ser 
todas cristiás, en que apar;ecese 
0 se.rtego de Teodomiro :r;o-re~ 
cinto da Catedral, etc .. E evi
dente que nengun destes feitos 
constitue unha proba, pero ain
da resulta máis raro .que se sim
plifiquen de tal modo as cousas, 
pois das excavacións de Cha
moso derívanse máis interro
gantes que probas ou ?onclu
sións; por exemplo, o mvel ro
mano · non é só . unha necrópole 
cristiá como ·Se pretende, inda . 
que é .certo que en praticamen- . 
te todas as tumbas hai indícios 
de que sexan enterramentos 
cristiáns do seculo N (o que 
apoiariª a hipótese dunhá zona 
de culto e enterram~ntos xurdi.: 
da arredor do sartego do Apos
tolo) , é evidente que o xacimen
to non se reduce a iso. Un ara 
dedicada a Xúpiter, un edificio 
termal ou Hipocausto, un pozo 
ou silo prerromano ... tqdos estos 
restos apontan a existéncia dun 
ocupamento prolongado, a que 
se tratou dunha zona de ·certa 
impartáncia no periodo prerro
mano, romano e altomedieval, 
con toda a complexidade que 
isto supón, pero por outra banda 
non distinto en nada ·a outros 
xacimentos. Deberíase impo¡ 
entón unha análise detallada 
non só dos restos atopados na 
catedral, senón en toda a zona 
cornpostela (rnoi abundantes 
tanto ·os antigos como os medie
vais) e non a adoitada mencióq_ 
á arquebloxia corno fonte sen 
aplicar en que consisten ou 
corno se interpretan os dados 
que esta pode aportar. 

Coñecidos os resultados das 
excavacións deberiase plante
xar tamén unha cuestión que · 
nunca se trata : que pensaban 
na Idade Média do gran número 
de tumbas que debían rernexer 
e destruir para cimentar os edi
ficios que construían? Como fa
cian cadrar a existéncia destas 
tumbas coa tradición de que ali 
estaban unicamente os sartegos 
de Santiago e os seus discípu
los? Corno se silenciou este feíto 
que coñecerian sobradamente 
os canteiros que traballaban nas 
construcións pero que non se 
reflexou nos textos nen na ~adi
ción popular? ... · Tanto se non 
seesperaba atopar se gran nú
mero de tumbas como se se 
contaba con isa , como a•min me 
parecería lóxico su por, resulta 
difi,cil atopar nas excavacións 
dos anos 5P probas da veraciaá
de da história de Santiago; país 
inda que abriron novas vías de 
coñecimento, as argurnenta
cións nesa liñ'a responden a que 
lamentabelrnente cada un inter
preta as cousas como lle con
vén, e non a unha análise dos 
d~do~cios que aportaron. 

Finalmente, e retomando a 
idea central, dicer que estas ca
tro valados . ou obstáculos pro
postos ao leitm, inda que son 
mterrogantes importante, non 
responden máis que a unha ma
neira de contar as cousas, e que 
as perguntas que se poden 
plantexar nestas histórias son. 
moitas. A desconfianza ~os in-

O olio pecho e outras 
histórias 
d~sagrqdábeis 

Realmente novidosos son estes 
cinco relatos escritos por J.AM. 
e ilustrados por Anxo L. Baran
ga, compr.ometidos. atrevidos e 
por suposto orixinais. Son cinco 
histórias independentes, autó~ 
nomas . só unidas polo perene 
zume desagradábel que en to
das ferm.enta e que as impregna 
áté' ser a sua mesma eséncia, 
por. un ·constante exercício dé 
estilo e a omnipresente explota
ción a que se somete a língua. 

O ollo pecho, a primeira das 
: histórias. é desde todos os pon

tos de vista toda unha novela, 
das máis orixinais que se teñen 
escrito nas últimas décadas . E, 
sen deixar de ser unha novela 
profundamente galega, está do
tada· dunha construción e estéti
ca que a fan perfeitamente com
prensíbel e asimilábei por cal
quer leitor de cultura ocidental·. 
Virtude esa consecuéncia da 
inubicación temporal e espacial, 
en primeiro termo, pois nunca 
se situa a história nun periodo 
temporal ou físico recoñecíbel 
polo leitor, as referéncias tem-
porais son mínimas e só son 
úteis á cronoloxia interna dos 
sucesos novelados pero riunca 
situan eses mesmos feitos entre 
referentes extra-novelísticos re
coñecíbeis, · espacialmente tam
pouco se ubica nun lugar físico 
recoñecíbel, sabemos que acon
tece na Gali_za pero iso é unica
inente debido a que a mentah
dade, a maneira de viver e com- . 
portarse é a da xente que nos 
rodea e convive con nós; chéga
se moi ben ao fondo da eséncia 
do home galega sen valerse . 
nunca de tópicos e convencio
nalismos. Mais o que confirma 
o valor universal da(s) história(s) 
son rasgos estilísticos de maior 
envergadura. Asi por exemplo o 
xogo de narradores e pontos de 
vista, nesta e tamén nas demais 
histórias . Os ácontecimentos 
son apresentados por urlha con-· 
tínua sucesión de narradores 
que nos informan dos feítos bai
xo o seu ponto de vista. Esa ver
tixinosa suce;ión no ponto de 
vista (menos no narrador) fai 
que a leitura sexa incómoda até 
nos habituar ao procedimento. 
A isto únese a, mesmo obsesi
va, teima por explotar as posibi
lidades significadoras da lingua
xe, d unha linguaxe rica e direc
ta, moi eficaz á hora de traqsmi
tir versimilitude á história, e na
turalmente selectiva, coas di
mensións de significantes e sig
nificaqos rotas e ampliadas. E, 

tentos de dotar dunha base 
"científica" a história do Após
~~l_o Santiago, ou ás argumenta
c1ons . baseada.s en feítos inde
!DOstrábeis non J?Oden ser fonte 
. de coñecünento. En definitiva , , _. 
que a mistura que se adoita a . 
fa~~r . entre ciéncia, literatura, 
crenci~s e tradicións non é en 
absoluto tolerábel, e moito~me- · 
~ps _se se pretende disfarzala de 
co_necimento científico" . 0 entremuros, l~ - santiago 

J.A.M. autor de .Un olio pecho ••. 

por se as/ cualidades estilísticas 
fosen. pouco. suxeréntes, a · elés 
únese un asunto tremendamen
te atractivo como é a história de 
Rauleme, transustanciador de 

-madeiros (asasinador "de p9li-
cias) que acabará por ser vítima 
da violéncia que el mesmo xera .. 

Tanto en Flamingo como en 
A . Señorité1 R persiste ainda, 
agudizada, -a soedade que se 
desprendía da hlstória de Raule
me e en todos osrelatos convive 
c;oa desgrácia e a fatalidade. 
Soedade, desgrácia e fatalidaóe 
que parecen connaturais, ine
rentes (a diferéncia dé O Olla 
pecho e A saída ao espácio ex
-tenor) ás personaxes nunca lles 
será posíbel zafarse delas . Esti- -
listicamente non hai diferéncias 
de vulto coa prirneira história e 
to.do continua polos mesmos de
rroteiros. Mais no tratarnerito do 
tema introdilcese un ñovo ele
mento: o contraste .entre a si
tuación real e as ensoñacións 
dos protagonistas, cóntraste 
perverso que marca o ton desa
gradábel das histórias, moito 
máis líricas e curtas eJ por am
bo$ motivos, pola auséncia de. -
referentes e polo contínuo xogo 
de narradores en tanta brevida
de , críase un certo caos que, tal 
como na história anterior , con
trarresta a amenidade da leitura 
até que nos habituamos ao pro
cedirnento. 

A Saída ao espácio exterior, 
cuarta história, é a que ·menos 
ten en comun coas .demais. Te
matiCamente é novidosa a his
tória de Isaac Cheves . El ~ é o 
centío da história e o seu rela
tor . Sen dúbida é tamén a histó
ria que transpira maior humani~ 

dade (na derradeira pesa moito 
o clasicismo e non é tan translú
cida) de todas as que compoñen 
o libro. A desagradabilidade si 

é comun a todas, ainda que 
aparece só no remate e non aca- -
da os níveis de repugnáncia que 
exalan as demais ,. e tamén un 
acértado emprego .Q.a língua. Es
truturalmente é rrtoi sinxela, hai 
.un só narrador e ademais boa 
parte da . novela toma a forma 
dunha crónica de vi.axes. Esta 
sinxeleza contrasta coa alambi
cada construción das outras his
tórias e contribue en boa parte 
a que a sua leitura sexa a máis 
fácil e amena. 

A derradeira é unha História 
breve dun home sen sorte. 
De ·todas é .a rháis descritiva 
porque aciui a descrición ten-un 
papel fundame.ntal. En .Qefiniti
va-trátase de expor as contíriu,as 
desgrácias dun home que vive 

·· nun contínuo padecer. -A pesar 
diso carecendo de toda .referén
cia temporal ou espacial. exte
riormente .recoñecíbel e . as que 
hai teñen a misión de locé.Pizar 
lins feítos a . respeito · douttos, 
non a respeito do tempo e do ~ 
espácio do . leitór. Estrutuial
mente susténtase nun esquema 
provocación-deelaración cunha 
moi profusa aparición · de sen
ténciasA fundamentalmente · mo-

., rais, que tamén contribuen · a 
afianzar a impresión de fat~da
de irnposíbel de evitar . Conti- · 
nua a util.izarse unha linguaxe 
rica, pero agora é máis impor
·tante a sua disposición co seu 
significado, preténdese 'lograr 
un estilo elevado, culto· e clásico 
que evidentemente debe motto 
ás leituras do autor . 

Cómpre destacar finalmente , 
e ademais do.s valores 'estilísti
cos antes comentados, un logro 
rnáis en conxunto. A ef(celente 
configuración das · personaxes. 
O q\,le leva a que, mesmó pre.s
cindindo de toda descrición. se 
consi9a un fiel retrato da sacie-· 

ruicf!Jraí, ·s.a. 
artes gráficas 

'deseño, composrción electrónica, 
t aboratório, offset, -

encadernacjón · 
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dad.e (que na prirneira hist6ria 
identificamos como actual) en 
que se moven. os protagonista§.. 

XOSÉ MANUEL EIRÉ 
O olio pecho e outras historias des- • 
gradablesJ. A M. e Anxo L. Baranga. 
Edit. Sotelo Blancó. · rns9. 316 ·páxi11as. 

Un lugar 
en nengµres 
Estreouse estes dias unha pelí
cula de Sidney Lum~t _ á que se 
achega un coa vaga lembráñzá -
de que é un norne sólido no cin~ 
e o aval duns carita!? galardóns 
e propostas . de prémio. para a 
tita.. O que se topa é ún cine for
malmente ben feito, cun sor
prendente comezo que lerri.brn o 
confuso aranque de "Terciopelo · 
azul", en fotografía e atmósfera, 
para acabar desembocando a 
acción minha-história familiar e 
política, · na que destaca o papel 
dun rapaz que vai para estrela e r 

que. ·xa olláramos en ."Stand by 
me": River Phoenix. é o seu ale
górico nome. 

A película" aborda ~ sucesi- · 
vas fuxidas e cámbio · de resi
déncia de · dÓus activistas do 
móvirnento P9.cifista norteame
ricano no ano 1968, ·despois que 
sexa reclamados polo· FBI ~a 
policía política dos USA- por 
.colocar unha bomba_ nunha fá-
. brica de napalni na voráxine das 
protestas. contra a intervención 
ianqui no Sudeste asiático. 

Sorprende maiormente .o prÓ
prio tema, pésie a que o trasun
to . céntrase nas relacións fami
liares e os conflitoS" dun adoles
cente que medra .con constan
tes cámbios de identidade. Pero 
faise curioso constatar que unha 
película da indústria poda abar-. 
dar con simpatía o tema dun 
grupo de oposición política nos 
Estados Unidos, con ideas pro~ 
gresistas.. mesmo partidários en 
momentos . da vi_oléncia, mos
trando unha rede clandestilla e 
dándonos uriha idea, nada dis
torsionada, do apoio social que 
tivo no seu momento nos EEUU -
.o inovimento alternativo, e mes- · 
mo· . da sua -funcionalidade ho: 
xendi:a. 

Se ben non hai orixinalidades 
fílmic~s. a só existéncia-de. sor
presa ·nunha carte_leira oqde o 
esterotipo é a única moeda, e 
onde a apoloxia da violéncia e 
da falta . de valores e éticas son 
publicitadás "abertamente, "Un 
Jugar en nengures", é unha es
pécie . extraña que xa só por isa 
paga ria a pena ver. Polo demais 
tamén conta · cunha fermosa 
banda . sonora, na que as bala- -
das e as ·pezas de piano marcan 
a cadéncia da imaxe. , O 

X.C. 

somos coí)ecidos 
na· _Galiza inteira., 
pola nosa. 
especialización 
en libros 

·galegas 
. e portugueses 

· RepúPlica 
Praza do Libro El Salvadór, 9 

Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA . SANTIAGO, 
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• Semán de 
Teatro en 
Compo.stela 

No Teatro Principal de Com-
postela . 
Dia 11. "Xogos de Damas··. 
Teatro Malbarate. 
Dia 12."Imos botar . Irnos k 
Gar" Teatro A vento 
Dia 13. "Supérsonic'· . Ch · vt 
re 
Dia 14. Ballet Jean l-'1,111 ,-,,1:-; . 
Ouroure . 

• Curso de 
Psicoloxii.1 

Organizado P''"' l',,l,'x1,1 Ofi 
cial de Psk-,,¡,,~1,,s d,, l•dlicia 
terá lug::i1 un .-tns,, d,, 13 ao 
19 ctesrt> 1n..'s imp.~rndo polo 
profesm Alt>J.-md10 Avila Espa
da sobre .. A pernaxe ps1colóXJ
ca ante os tnbuna1s de xusti~ 
c1a: dneito penal e dire1to de 
familla ·· . Ao final do curso en
tregarase diploma acreditati
vo. 

• Simpósio de 
Autoedición 

Os d1as 18 e 19 deste mes na 
Escola de Estudos Empresa
na1s de Vigo reahzarase o I 
Simpósio de Autoedición 
de Gahc1a no que mostrarán 
as tecmcas má1s avanzadas 
nesta maténa da ed1c1ón as1s
t1da por ordenador . arredor 
da ut1hzac1ón da informática 
no mundo das artes gráficas 
Haberá unha expos1c1ón de 
impresoras laser scanner en 

• Anuario 
da Gaita 1988 

Revista que edita a Escala 
Provincial de gaitas da Depu 

cor. pantallas xigantes. anim;1 
ción de 1mé1xc. 

• Semana de 
Música do Corpus 
Lµcense 

Os abonos para a Sema na de 
Música do Corpus están á 
venda . fara d¡:¡ c1dadL' i111Hllél 

llada . nas Aulas dl" Cultt11¡1 da 
Caixa Galicrn l'11 A Ct11111\¡1. 
Santiago . Fenal. Ouit'll~l' l' 

Vigo. 

• Xornadas 
Técnicas de 
Acúi.cultura 

. 'o Cent10 de Formación de 
CUlnvos marinos de Santa 
Cnsnna no ·concello de Ole1-
ros vai ter lugar os d1as 
26,27, e 28 de Maio uñhas 
xornadas de acuicultura e cul
tivo de moluscos bivalvos . As 

tac1ón ourensana que xa vai 
polo seu terceiro número e 
que const1tue unha das pou
cas referénc1ai:; hemerográfi-

xornadas son drnx1cl;1s ; 1us 

profis1onais do ~nct.\ >1 <' 111vns 
tigadores relciomidos cos cul · 
t1vos marinos e · c~st11tl;111ws 

dos derradeiros cursos tic~ c:;1 
rreiras de Ciénciils 
Oinxíndose ao C~nc:t)llo ci (, 
Olenos (981) 61 00 OO. tic'Hlc !!;c• 
obter máis inforinació11 

• Cine soviético 
Xoves 11 de Maio ás 7.o 11 
no Auditório do centro Cult.11 
ral da Caixavig_o, proxccc1ú11 
da película "O fulgurante sol 
do deserto" de Vlad:imJT Motil 
(1969) . 
Venres 12. "O mauro de Po 
dro. el Grande". de A. Mittil 
(1976) 

• Homenaxe da 
AGALa 
Rodrígues Lapa 

A AGAL ten organizado un ci 
clo de conferéncias de ho11H! 
naxe ao profesor Rodrín1a!s 
Lapa recen falescido . 'O p10 
grama inclue as seg11111t.1!s 
charlas : 
11 de Maio. "Estudos nnlc~qo 
portugueses. Por umil < i;1!1z;1 
renovada" . António Gil Hrn 
nández 
1 de Xuño. ·A filolog1;1 cln Ho 
drígues Lapa como i11vq,st 1 ~¡¡ 1 

i;;:om da identidade galono por 
tuguesa". Jsé Luis Rodríg1wz . 
8 de Xuño. "Rodrígucs J .npa 
e e a gerai;;:om Nós" . H1ca rdo 
Carvalho Calero 
As conferéncias comezarán ás 
20 horas no LB. Eusebio da 
Guarda. en A Coruña. 

cas vivas que podemos topar 
hoxe no país. Artigas. novas . 
enderezas, ensaios, partituras, 
constituen parte desta coida
da e necesária edición que se 
pode pedir ao Servicio de Pu -
blicacións da Deputación, por 
todos os interesados . 

• Abril 
no "Pastor Diaz" 

Editado pala Agrupación Cul
tural Sementeira (Apartado 62 
de Viveiro) ven de sair do pre
lo unha pequena publicación 
poética que recolle as inter
venC'ións de diferentes poetas 
na festa poético-musical que a 
agrupación celebrou no pasa
do Abril no seu recuperado 
Teatro Pastor Diaz de Viveiro 
lino Braxe, Luisa Villata , No
voneyra , fernán Vello, Seoa
ne,.. son alguns dos presen
tes na edición. 

LIBROS 

CANTO DA S SE REIA S 

• Luzia 
ou o carita das 
sereias. 

Ultima novela que entrega 
José Ramón rodrígues Fernán
doz (Mancho de Fidalgo), e 
que como nas suas anteriores· 
cdicións pon nas librarías na 
editorial "Cadernos do Povo" . 
A obra presente "mistura o 
real e o imaginário de um país 
submetido em que o autor e 
os protagonistas pretendem 
fazer reflectir ao leitor sobre o 
necessário processo de liber
tac;:ao dum país l)essas condi.
c;:oes" . A novela anúncia na !a
pela "urn estilo que se inser.e 
no romance policiaco e de in
triga··. · 

li Anuario do , 
Centro de 
investigacións 
para a Paz 

Paz, Militarización y conflictos 
é o subtitulo di;ista importante 
obra de consulta que aterece 
un panorama da política inter
nacional e estatal desde a 
perspectiva do desarme e a 
resolución pacifica dos con
flictos. _ 
Artigas. documentación. esta.
dísticas ·e un trabaJlo sobre as 
perspectivas estratéxicas de 

.Portugal, son o contido de 
máis de 400 páxiñas coorde-
nadas por Mariano Aguirre e 
Carlos Taibo e no que se conta 
coas firmas , entre outros, de 
Rafael grasa. Miguel Angel 
Nieto. Arcadi oliveres , Nicolau · 
Barceló. Ruth leger Sivard ... 
Quen esté intere~ado na pu -
blicación pódese dirixir ao 
CIPC/ Alcalá, 117-6º dcha. 
28009 MADRID. Teléfonos 
(91) 275 19 .75 
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ANUNCIOS DE BALDE . 

O Koinité lntemazionalistak 
de Euskadi edita un boletíii 
mensa! Notícias de El Sal
vador" · que cobre amplia-
1m :11tc! unha información alter
n;iÍ.iva a das axéncias occi
rlc:11t.ais da situación do país. 
(J . pr/:cio é de 20 pesetas/uni
rJ;irlc !, r: a suscripción semes- . 
Lr<il. prl:v.io xiro, é de 600 ptas. 
l'(>rl< :!;r; formaliZqT através do 
COSA!. Sanxenxo. Apartado 
28. Sanxenxo. 

Interesados en montar unha 
Granxa-Escola, educación al
ternativa en réxime de coopera
tiva na zona de Chantada. Po
ñerse en contacté>' con Anxb 
Moure -,-- Avda. Portugal 16 -
27500 Chantada ___: (982) 44 03 
68 . 

Debuxante necesita guión para 
comic.Chamar a Diego. (986) 31 
05 69 

Afeizoado á musica gostaria de 
facer grupo. Condición: puro 
amor á arte . Chámar (986} 37 44 · 
89. 

Somos urna associac;;ao cultu
rnl. chamamo"nos "Renova
~no Embaixada Galega da 
Cultura·· e estamos no aparta
do 40047 de Madrid. Ternos 
urna revista na unprenta que 
sairá para Maio e somos rein
tegrac1omstas e defendemos a 
lusoforn a . 

Solicita 'correspondéncia, 
ho!'le solteir9 , 44 anos , física 

e psi~icamente normal . Res
ponsábel, sensíbel , inteleixen 
te, con solvéncia. amante da 
natureza. Gostarialle coñecér 
muller con semellantes· carac
terísticás e con fis séricis. 
Apartado 451 de Lugo. 

Solteiro. vintenove anos. tl a
ballo de docente, amante da 
natureza e da cultura, sensí
bel , · intelixente, simpático, 
atractivo . Desexaria coñe
ceI muller de Garacterísitcas 
semellantes para amizade e 
relación séria . Apartado 445. 
A Coruña. 

Muller 40 anos. Solteira, coru
ñr1sa . Residente en Madrid. 
Auz1l1m rJr; F.nferrneria, aman- ·
t.r; rJ;, :; br:l;Js artf;S , 8coloxia, 
rJr:¡J'Jrt.r ::: ' :te; (jcJSti'Jria de 
r;cJfir;r;r ;r tJr,rr1<;:; :-:rJltr;JTOS das 
rri<::;rri;J:; :¡f,-;¡z/,n:-; . Crm pos1b1 -
!JrJ;¡rJr; cJr; r;nr;rmuos r;n Madnd 
rJu <J G<.JhZéJ . Absterse xente 
"cerrada" ou "carca" e casa
dos . Apartado 8268. Madnd . 

Licenciada en História da 
Arte , 37 anos, divoreiáda, se
goviana. residente en Madrid. 
Ecoloxista , activa, .sensíbel , 
amante da natureza, atractiva , 
intelixente . cursando estudos 
de irnaxe. G6stalle moito es
creber cartas. Gostarialle que 
lle escreoeran homes de 33 a 
40 anos, con parecidos gastos. 
Posibilidade de encontros en 
Madrid . Abswrse docentes . 
xente cerrada. casados e xen
te msensíbeL Apartado 8268 
de Madrid. · 

EXPOSICIONS · 

• · Correa 
Corrédbira 

Exposición na Galeria Trinta 
de Santiago (Rua Nova, 30). 
Pinturas e papeis recentes . 
Aberta até o 10 de Xuño. 
Abrirá o 20 de Maio unha ex-

posición de escultura na casa 
da -Parra. · 

• Os rótulos 
nas ddades . vel1as 

Mostrado Museu de Ponteve- . 
dra organizada en colabora
ción coa Consellaria de Cultu 
ra e o COAG (Pomevedra) . No 
edificio Sarmiento de Ponteve~ 

dra . 

• Maria Pita 
Até o 31 de Xullo vai estar 
aberta esta magna exposición 

· no Ouiosque Alfonso . ·sobre a 
hemina. coruñesa e as circuns
táncias históricas que rodea
ron os feitos que protagoni
zou . 

• Ramón Conde 
Esculturas na Galeria Expre
sión de Ourense (Rua do Pa-· 
seo, 7) . 

CONVOCATORIAS 1 

• Escala 
en Nicarágua 

En Malacatoya . o COSAL de 
Lugo quer construu unha es
cala. Xa está ali unha mestra 
galega, Ana, e pecten axuda, 
tanto en cartas como en mate
rial escolar. Todas aquelas 
persoas interesadas en axudar 
teñen de referéncia a canta nº 
164-4398/8 da Caixa Aforras 
de Galicia. Oficina Urbana 8 -
Tnte. Coronel Teijeiro, 2. 
Lugo. 

• XVII Concurso 
.Literário 
"Sementeira" 

Para conmemorar o 17 de 
Maio. Diadas Letras Galegas, 
a Agrupación Cultural Semen
teira de Viveiro convoca un 
concurso literário para nenos-e 
mozos .que se réxirá palas se-
gumtes bases : . 
1".- O tema será libre. . · 
2".- Os traqallos poderan apre
sentarse . en cal quera das se
gumtes modalidades : a) Poe
s1a; b) Narración. 
3" · - Estabeleceransé tres cate
gorías : a) Para nen os de ciclo 
meio de KX.B.; b) Para mozos 
de ciclo superior de E.X.B.; c) 
P~ra mozos de B.l.:l .P. e F.P. 
4 .- Os traballos enviaranse á 
.Ac .. sementeira (Apartado 6Q.' 
.Viveuo) indicando no sobre o 
nome e apelidos do autor, a 

1dade, o enderezo e o centro 
escolar onde cursa estudos 
Os traballos apresentados a 
este concurso ficarán á dispo
sición de Sementeira, quepo
derá publicalos se o considera 
oportuno. 
5 . - Os traballos terán de ser 
entregados antes do 25 de 
Maio do 1989. 
6ª. - O xurado darase a coñecer 
oportunamente e emitirá o seu 
fallo o dia 28 de Maio. 
7". - Os prém10s nas distintas 
modalidades consistirán nun 
lote de libros galegas e diplo
ma. O acto de entrega dos 
pEémios terá lugar o dia 1 de 
xuño, ás 71/2 da tarde na Bi
blioteca Municipal de Viveiro. 

• Premio Nacional 
de Deseño Gráfico 
"San Froilán 89" 

Convócase este certarrie de 
acordo coas seguintes bases: 
1. - Poderán participar cantos 
autores o desexen, con traba
llos de motivo. tamaño a téc
nicas libres. 
2. - Os deseños contr:jpuirán a 
exalta-la cidade de Lugo e as 
súas festas patronais de Sap 
Froilán. Deberán incluí-lo tex
to "SAN FROILÁN 1989. 

. Setembro-outubro , 1989. Pa
tronato de Cultura do Excmo. 
Concello de Lugo". distribuído 
do .xeito ·que elixa cada autor. 
.3.- o .autor do deseño que re- -
sulte seleccionado recibirá un 
premio dotado con 150.000 

ptas. e trofeo. 
4.- O cartel seleccionado que- . 
dará en poder do Patronato de 
Cultura do Excmo. Concello 
de Lugo, que poderá reprodu
cilo no tempo e do xeito que 
estime oportuno. 
5. - A entrega de orixinais -
por correo , ou persoalmente 
no rexistro xeral do Concello
poderá efectuarse ata as 12 
horas do día 30 de Maio de 
1989. hora na que se ha reuni
lo Xurado que .ha falla-lo pre
sente concurso. Os traballos 
deberán presentarse de xeito 
anónirrío, cun lema, acompa
ñando un sobre co mesmo 
lemá no exterior E;!_ ,........d.entro 
del- os datos do participante. 
6. - O Xurado ha estar formado 
pala Xunta Rectora do Patro
.nato de Cultura do Excmo. 
Concello de Lugo, cos aseso
ramentos técnicos e artísticos 
que xulgue axeit~dos. _ 
7. - Cos orixinais .que o Xurado 
seleccione. organizarase unha 

.. exposición, co gallo das .próxi
mas festas patronais do San 
Froilán . Inmediatamente des
pois de remata-las festas, se
rán devoltos tódolos carteis 
presentados ós seus autores . 
B. - Os concursantes sométen
se á decisión do Xurado califi
cador. que res~lverá sobre cal
quera cuestión _non prevista 

. nas presentes bases, e o gaña
dor do Certame cornprométe
se a recoller persoalmente o 
premio, ou facerse representar 
debidamente no acto, para o 

que será convocado oportuna
mente. 

• IV Concurso 
Infantil de 
Redacción sobre 
cultura Galega 

Rexerase palas seguintes Ba
ses : 
O Centro Galega de Bizkaia en 
Barakaldo convoca o IV Con
curso' Infantil de Redacción , 
adicado este ano á figura do 
senlleiro escritor galega Celso 
Emilio Ferreiro. concurso que 
se rexirá polas seguintes ba
ses: 
l. - Poden participar todos 
aqueles rapaces e rapazas que 
teñan menos de 14 anos, po
déndoo facer en lingua galega, 
castelán e euskara . · -

II. - As redaccións. escritas 
· con letra clara, non terán unha 
extensión superior a dous to·
lios escritos por unha cara . . . 
)II.- O presente concurso divi
diráse en tres categoría?: Re
dacción ·en Galega , Redacción 
en Castelán e Redacción en 
Euskara . 
Cada unha dastres estarán do
tadas ge dous premios : un pri
meiro consistente nun feixe 
de libros valorados en ··15.000 
ptas . e un segundo que terá 
asignádo outro feixe de libros 
valorados esta vez en 5.000 
ptas . 
IV . - _ Os traballos deberán ser 
enviados por correo sen remi
te ó Centro Galega (Rúa Gali
zn. nº 3, 48902 Barakaldo) ou 
ben qepositalo persoalmente 
nesta Asociació·n nun sobre 
das mesmas carac~erísticas . O 

devandito sobre , ademáis da 
redacción . deberá traer outro 
adxunto no cal figure o home 
do autor ou autora, o seu en-

·. qerezo . cofexio no que estuda 
e tamén o lema da sua redac

. ción. que deberá ir especifica
do do · mesmo xeitó na parte 

, superior dereita · da primeira 
folla . 
Ne~ta prirneira folla figurará . 
cabo do lema. a idade do par
ticipante. para déste xeito ter 
inaior criterio á hora de valora
los traballos e de axeita-los 
premios a ela . 
V. - a) O tema das redaccións 
deberá estar ·en concordancia 
coa figura de Celso.Emilici Fe-

-rreiro. 
· b) Pola especificidade do eus

kara e o seu contexto. o tema 
da categoría de Redacción en 
Euskara xiraiá arredor de cal
quera tema que elixa libre- . 
mente o autor. sempre que 
teña relación evidente con Ga
licia, as súas. xentes·, éuJtura 
ou historia . 
VI. - O prazo Ele admisión dos 
traballos rematará . o 15 de 
Xuño. dándose. a coñece-lo 
fallo o 15 de Setembro. 
O Centro Galega reservaráse o 
dereito de poder publica-las 
obras ·premiadas. 
\111 . - O feito de participar nes
te concurso supón a acepta
ción de tódalas súas bases. 
Fregamos ós mestres e mes
tras que comenten estas ba
ses ós seus alumnos .e os ani
meri a participar. 
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TRESEN~IA IDEAS 

ATÉ couE A MORTE·vos s·EPARE 
O GALEGO 
.FETÉN 

- ANTÓNIO ÁLVAREZ S9LIS 

A propósito da constitución da ANS-
- MI ou a Alianza para a Salvación 

do Macho Italiano interveño · nun 
--11')rograma radiofónico arredor do matrimó
nio, a~ suas posíbeis condiciól)S e aindá 
a sua duración temporal. Por riba das múl
tiples cuestións que susc¡ta o tema hai 
unha que prima de contado tanto na aten
ción dos debatentes como.do público rá
dio-escoita: a da indisolubilidade ou per
petuidade matrimonial. En princípio, expJi
cíteno ou non, parece que a maioria dos 
que interveñen no programa resúltalles de, 
pouco recibo a tese paulina .de manter o 
matrimónio ou vencello até a sua disolu
ción pola n 1orte. Uns eren que a indisolu
bilidade atenta contra .a racionalidade bá
sica que informa aos restantes contratos, 
isto é, que contradi algo ao parecer tan 
evidente, dada a condición humana, como 
que os contratos non poden operar fóra 
de tempo. · O \home é un produto eminen
temente histórico, máis ainda, substan
cialmente histórico. Os seus comporta
mentos funcionan dentro dunha cultura 
concreta e as suas expectativas só pode_n 
ser formuladas tendo en canta a fronteira 
do tempo. Un home sen t~mpo resulta li
teralmente inimaxinábel. E máis, ante a 
morte, que parece constituir a perda do 
perfil humano na inconcebíbel nada ou in
temporalidade, ·o home inventou a.eterni
dade, que é unha forma de reconstruir o 
tempo, póndolle límites á nada. Pois ben, 
ante uri home que precisa o te,mpo para 
coñecerse e definirse non é lícito conducir 
nada menos que a sua dimensión amoro
sa cara un território tan vagaroso e destru
tivo qomo é a intemporatidade ou, en tra
dución . canónica, á indisolubilidade. O 
amor non calle nun vínculo permanente 
'1osto que se ama a un ser temporal, tribu
tb ·io ás circu'nst$ncias e definido polo seu 
conc; :-to meio. Amase alguén aqui e ago- · 
ra; o cai non deixa de sublimarse a meio 
da paradoxa da eternidade. O verdadeiro 
amor é sempre un amor eterno, pero non 
ilimi1;ado. Ou o que é ig.ual, ámase para 
toda a eternidade. como intensidade- do 
ser:itimento, pero non como extensión do 
mesmo. Dicíamos antes que a eternidade 
é, paradoxalmente, unha forma de !!rri1tar 
o que cor~e o risco .de se ,disolver na retó
rica do perdurábel. 

seu posíbel deterioro, sen ·cobertura pala 

Como parece óbvio·-supor,...quen ternos 
do amor un senso histórico, tanto no per
soal como no cultural, coidamos que a 
mellar homenaxe que podemos fa.cer ao 
ser amado é asinar con el un contrato de 
temporalidade do vínculo. lso produce, 
entre outros efeitos, os s~guintes: evítase 
o vértigo que produce ·o imutá~el nun ser . 
tan continxente como o ser humano; pro
vócase unha vivéncia activa dese amor, 
que posibelm$nte aspire -se é intenso e 
certo- a revalidarse extinguipo o tempo 
do contrato; convídase · á profundización 
.da relación amorosa, ao celala contra o 

· suposta perpetuidade sacramental; rénde
se homenaxe de igt:Jaldade ao ser huma
no, ao quedar implícito na tem~oralidade 
do contrato que ante a posíbel superiori
dade existencial dunha das · partes queda 
en mans da outra a resolución do vínculo. 
Se as mulleres contasen eun contrato._ 
temp9ral no seu matrimónio gañarian au
tomaticamente o equilíbrio social ca va-

MANUEL RIVAS 

H ai quen ere ter deseñado o 
modelo de galega perfecto, 

_ de géi:leg_o cabal, de galega 
teten, un espec1men que, de existir 
levaría, como a actriz Bo Derek, ~ 
calificativo de 1 O. Este galega ideal, 
que mesmo se deseña nalgúns pro
gramas políticos, debería ser un cú
mulo de virtudes, unha reencarna
ción mesiánica de todos os nasos 
mitos, santos e herois, desde Breo
gán ata Castelao, e non sei se pa
sando pala Bella Otero. Pero toda 
esta elucubración non deixa der fru
to dun prexuicio positivo. ¿Por qué 
razón o galego fetén ha ter máis se
mellanzas cun anxo que ca demo? 

O máis galega dos galegos pode 
ser aquel que defenda á Galicia "por 
riba de todo", pase o que pase, "con 
razón ou sen ela", como en Lalín, ao 
igual que o hincha auténtico, segun
do se dj, é aquel que nunca rachará 
o carné do seu querido equipo, an
que perda por goleada todos os do
mingos. Mais este-amor cego e irra
cional, que refuga a autocrítica, 
pode satisfacer o ego persoal pero 
á larga acaba por perxudicar, ao 
confundírense_ó obxecto do propio 
amor. Querando a Galicia tal como 
é, ¿quérese realmente a Galicia ou a 
un mesmo?. 

Nos meus tempos universitários 
en Madrid, alguén correu a bola de 
que só os galegas tiñamos occipu
cio, un sainte óseo na caluga, e pa
sabámonos o dia apalpando con hu
mor quen era, por cornudo, máis ga
lego, con grande desacougo dos de 
nuca plana. Pero nin os raciais nin 
outros rasgos moi recorridos pare
cen encher o anceiado test de gale
go fetén .. As duas persoas que coñe
zo con acento galega máis acusado 
son Francisco Vázquez e Miguel 
Cancio, e ningún dos dous fala habi
tualmente galega. Vázquez, se pui
dera, declararia con gosto o Cantón 
lndependente de A Coruña, e Can
cio é tan· da fronteira que calql:Jera 
dia monta a Comuna Antinacionalis-

.:~~~~~-i ta do Burgo das Nacións. O 
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rón. · 
Se se me permite unha linguaxe bolsís

tica diría que o slogan para a parella mo
derna poderia ser o de "Ame vostede con
fortabelmente a pr:azo fíxo". Estou segÚro, 
ademais, de que as párellas durarian con 
rneirande rigor no marco dunha contrata
ción temporal e antipaulina. Polo menos o 
que durasen revestiria un teor. de dignida
de que agora tantas parellas non coñecen. 

O governador pontevedrés, de 
actualidade entre traballadores 
e xornalistas, non deixa de ser 

culto. Nunha inauguración fotográfica 
en Vigo, ci pasado mes de Decembro 
sinalaba: "Non vou facer referéncias 
tan importantes como quen me píece-· 
deu no uso da palabra, pero si quero 
facer unha cita que me parece apro
priada. Dicia Astérix 'Como son estos 
romanos"'. O 

Ás veces recibimos en EMAVISA usuarios con recibos 
~ nome de outras persoas, algunhas incluso finadas. 

~· E preciso que estes casos sexan actualizados para 
r---~~~--~--~-~-. 

que os veciños poidan reclamar con tódolos dereitos. 
lANTON?, ESE ERA MEU 
ABÓ, O FAMOSO ANTON 

FERREIRO, HEROE DA 
BATALLA DEVALPARAISO ... 

CONTABA El ESCASAMENTE 
CATORCE ANOS CANDO, A 

BORDO DO NUMANCIA, 
Fl.XOSE CARGO-OE DEZ 

BATERIAS. FOI LOGO . 
CANDO O A LRANTE ... 

-~ ____ _,. .. 

Os vigueses que estean 
nesta situación débense 
dirixir ás nasas 
oficinas para normalizar 
a sua situación. 

.--.... .. -... .' ... ,., . / 
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~ ~: 0~~;)~s person,axes en Radio Vigo O M. (B,57 e 15,05). Radio Popular O.M. (B,30 e 15,30) e ~~~~';;~~~~ E M AVI SA 
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