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ANO XII• 15 DE XUÑ9 • 1989 

OS ARMADORES AMEAZAN CON 1.NSTALARSE FÓRA DA CEE 
- -

CONVERTER A MADRID EN LONXA DE, PEIXE 
, ., . . . 

O intento de converter a Merca-Madrid en lonxa de peixe suporia un grave de~ .-: rioro na ecónomia galega. 
Tanto que os armadores amezan con marchar coa flota a outrps países. Fixar os précios dos diversos 

pro.dutos na Galiza é unha reivindicacióh e unha loita de sindicatos agrários., 
produtores e comerciantes pero, cada dia máis, aumentan os intentos de impolos desde fóra. 

Xosé M. Lastra: 
'Traballamos nun 
modelo histórico
de normalización' 
Xosé M. La·stra Muruais membro 
de "Nova Escola Galega", 
participou na xestación dunha 
comisión que está traballando 
nun proxecto unitário de 

, nor~alización do galego no 
ensino. Unha comisión 
. preocupada porque o idioma 
galego resucite do limbo do . 
coloquial, do snob, das 

- pequenas porcentaxes e dos · 
complexos. · A ·sua laboura como 
a doutro Cdlectivo de xentes 

-pode lévat ao noso idioma á' 
normalidade. ' 

(Páx. -10 e 11) 

Mentres, a Lonxa de Silleda non recebé o suficiente apoio. 

. 
¡~~ 

Os pais rodearon 
aó Conselleiro, , 
polo peche do~ . 
coléxios en Vigo. 

'Que é o centro', 
debate oGulto na
Deputación -corunesa 

ANXO IGLESIAS 

Máis de nove 
millóns anuais 
para ·prémios 
literários 

Vinte seis mil millóns seria a Todo saiu como estaba previsto. As posibilidades de darse a 
cantidade precisa para poñer en -A longa ba~alla pala Députación coñecer de moitos dos autores 
condicións os centros públicos, · da Coruña durou doús anos e noveles pasan polos prémios 
segundo o Conselleiro de - tivo versións ~orno en tódas literários. Certames -sempre 
Edué.ación, Aniceto Núñez. Dado as guerras- para todos os discutidos, comuns a todas as. · 
o orzamento anual de 2 mil . . gastos. Se para o novo literaturas, reparten na Galiza · 
millóns para este capítulo, o presidente, Sa~vador Fernández vários millóns de pesetas ao ano 
prazo ·necesário seria de 13 Mmeda "por fin cúmplese a e atópanse suxeitos a 
anos, se ben par.a esa data . vontade popular expresada nas controvérsia nalguns casos, 
resultaria probabel a necesidade urnas", para o derrotado número tanto__polas esixéncias 

· de comezar de novo. Tais ... - dous dé Fraga na Galiza, Xosé normativas dalgun deles, como 
manifestacións for~n :eali~~das Manuel Roma~, a~ cousas pola. falla de control .obxectivo 
ante unha concurrida e critica sucederan ant1-democraticamente, dos xuris. En case nengun caso 
asamblea de pa1s da que o "xa que a vontade de centro se cumplen as esixéncias que :! 
conselleiro consegu1u sair a dir:eita era q qu~ se expresaba no AELG fixera públicas hai vários 
duras penas. · Páx. 9) voto á CPG ". (Páx~ 5) anos. (Páx. 15) 



Os armadores ameatan C08 · i~stalarse · en · país~s de -fóra da CEE . 
mentres o· Conselleiro afirma descoñecer o tema-

. ,. 

Converter a· Madrid· en Lonxa de Peixe 
O intento de converter a Merca-Madrid en lonxa de peixe· suporia un 'grave deterioro na economía gale.ga. 

Tanto que os · armadores- amezan con marchar coa flota a outros paí~es. Fixar os précios dos diversos 
_ . produtos na Galiza é unha reivindicación e unha loita de sindicatos agrário.s, 

produtores e comerciantes pero., cada dia máis, aumentan os intentos de. impolos desde fóra. 
Mentres, . a lonxa de Silleda non recebe o suficiente apoio. 

A. EIRÉ-G.LUCA-ANTIA LÓPEZ 

CONTROLAR OS l?RÉCIOS, 
CONTROLAR_ OS MERCADOS 
Os analistas afirman que Cuba non era 

.,tipicamente unha colónia ·española pois o · 
précio do seu principal produto, o zucre, 
non lles viña imposto desde Madrid, nen o 
produto pasaba s~quer pala metrópoli_ O 
color:iialismo cubano faríase máis patente 
ao· consegu;r a independéncia, pois os 
americanos pasaron a controlar totalmente -
a sua econorT)ia e a fixar os précios dos . 
prodútos. 

Por outra ba.nda, a loita económica entre 
os diversos paises non se centra xa hoxe na 
produción, senón no control do~ mercados. 
Os «?Stados imp'erialistas, a meio das 
grande~ trasnacionais, non só marcan os 
précios ~fos produtos·, senón que, seguindo 
este mecanismo, condicionan xa a própria 
produción dos paises dependentes. 

As ~eservas de· matéria prima, o control 
dos cretos e o dumping permítelles dir:ixir á 
economia mundial. O tabaco, o café, o 
zucre, bauxita, uránio, ouro .. . e mesmcro 
petróleo, mália a OPEP, dependen do précio 
fixado non polos produtoces, senón polos 
paises ricos e polas suas multinacionais. 

No caso galega, os intereses políticos e 

económicos de identificación estatal están 
a viver unha renovada preocupación, co INI. 
como ponta de trecha, nunca abandonada 
desde os tempos do franquismo, por anular 
os mecanismos de descen~ralización 
económica que preveen as mesmas leis e 
que desenvolve o próprio Esta:tut9 de 
Autonomía. · 

A transformación da. estrutura de pode·r 
do Estado e da CEE e as maiusculas dos 
textos legais van quedando á beira dos 
poderes obxectivos e da sua vocación, 
neuróticamente interesada, de control de 
todos os mecanismos económicos e 
políticos. Unha economía dirixida 
basicamente ao autoconsumo ·non 
precisaba mecanismos controladores 
foráneos, pero Galiza tivo -'-ten- que 
escoller, inequivocamente, o vieira que a 
conduzca ao desenrolo, c·omo xeito xa de 
supervivéncia como tal comunidade; e iste 
n<;>n é outro que pod~r aceder" a uns 
mercados, que se volverían co,ntra nos 
mesmos · se non podemos controlar os 
nosos próprios prodlitos 

A dependéncia galega a respecto do 

Estado Español veuse pondo de relevo na 
imposición dos précios, no espólio das 
matérias primas, desde a electricidade ao 
leite. Só o sistema de lonxas de peixe 
tixaban o custe na Qrixe, entre outras 
causas, porque o mar non chegaba a 
Madrid e, cando chegaba o peixe, xa non 
estaba nas mesmas condicións que no 
Berbés ou no Muro. 

Sindicatos, organizacións empresariais e 
'directivos, como o Presidente da Lonxa de 
Silleda, c.oinciden en afirmar en que a única 
saida para abandoar o subdesenvolvimento, 

. producido precisamente pola dependéncia, 
é. a criación dun marco próprio que se -
acomode tanto a realidade produtiva, como 
a laboral e ao custe dos produtos. 

Os armadores vigueses afirman que a 
lonxa madrileña é unha imposición da CEE 
e ameazan con drásticas medidas, ollando, 
máis unha vez como as directrices p01ítico
económicas, van encamiñadas a aprofundar 
na nosa dependéncia colonial. O 

ANOSA TEBllA 

Hai un ano que 
convocaron a Madrid aos 
armadores galegas para 
exporlles o proxecto de 
criar unha lonxa de 
contratación de peixe na 
capital do estado, 
concretamente .en Merca
Madrid e mostraron a sua 
total negativa. Pero este 
proxecto, auspiciado por 
Abel Caballero, o ex
Ministro de Transportes e 
Comunicacións, segue 
adiante, segundo lle 
confirmou a A NOSA 
TERRA a encarregada de 
relacións exteriores do 
mercado cent:-al 
madrileño. Tamén o précio 
de venda dos coellos, 
ovos, carne, leite ... 
intentan fixalo alén da 
Galiza. Estas medidas non 
só orixinarian cuantiosas 
perdas senón que serian 
un paso máis na 
aprofundización da nasa 
dependéncia quedando 
aos pés das grandes 
empresas que controlan o 
mercado. 

Ninguén sabe cua11t1ficar as par
das, ninguén se atreve a pronos
ticar as repercusións, só empre
gan a palabra catástrofe, seguida 
de absurdo coa que queren dei
xar claro que o intento da Admi
nistración española, auspiciado 
polo ex-Ministro galega, Abel 
Caballero, de instalar unha lonxa 
de contratación de peixe en Ma
drid , é totalmente imposíbel. 

Pero esta rotunda incredulida
de, que califica por si só a vali
dez do proxecto, non é obstácu
lo para que iste siga adiante. A 
encarregada de relacións éxte
riores de Merca-Madrid, merca
do central no que se instalaría a 
lonxa, confirmoulle a A NOSA 
TERRA "que é certo que o pro
xecto existe, pero non podo 
adiantar nada pois ainda está en 
fase de redación" . 

Até conseguir esta confirma
ción tiveron que pasar máis de 
dous meses de chamadas e visi
tas ao mercado central madrile-

. · ño, ao concello de Madrid e ao 
Ministério de Cómércio, sen que 
ninguén tomase a responsabil i
dade de confirmar ou desmentir 
o proxecto, pasándose uns a ou
tros a pelota, indo parar sempre 
a algun qu~ se encontraba per
feitamente desmarcado; non se 
atopaba no seu posta. . 

O Conselleiro de Pesca, Rodn
guez Peña, tamén afirmaba des
·coñecer totalmente este proxec
to, ainda que os empresários 



'f\ IDEA DE MARCAR 
OS PRÉC!OS DESDE 
MADRID E ABSURDA' 
(COOPERATIVA DE 
ARMADORES) 

pesqueiros xa foran chamados a 
consultas hai máis de un ano. A 
sua opinión é clara e contunden
te: "Esa idea de marcar o précio 
da pesca en Madríd é absurda -
comenta a preguntas de A NOSA 
TERRA o presidente da Coope
rativa de Armadores de Vigo, Xu
lio Vieira- . Quen debe fixar o 
prezo é o porto de Vigo, que é o 
primeiro da CEE, da mesma ma
neira que Londres é quen fixa o 
précio do aceiro. Aqui compre 
ter conta de que non é o mesmo 
cotizar o peixe en primeira venda 
que cando xa experimentou va
rias manipulacións, como. acon
tecería co que chegase a Merca
Madrid. A diferéncia de calidade 
teria que influir entre eses dous 
précios porque no médio están 
os regulamentos técnico-sanitá
rios da CEE". 

Oposición total dos 
armadores 

"A oposición dos armadores será 
total -advirte Vieira- . Hai un 
ano que nos convocaran a Ma
drid para falar desa proposta. Xa 
daquela perguntamos que por 
que queren facer lonxa en Ma
drid e non en Barcelona, pcña
mos por caso, que consume 
moito pescado. Polo dema1s non 
pnme1r6-po~~?l8§~ffit'Bs"'gat¡-é~ 
gos hai exportadores que teñen 
os seus clientes en Burgos, Sala
manca, Valladolid ou Barcelona, 
que non sei que poderian facer 
neste caso. A seguir está o con
sumo de toda a Galiza, que ta
mén é importante. E despois 
está o conxelado. Se levan todo 
o conxelado que aqui hai, derre
terían Madrid. Ah non teñen in
fraestrutura de frío Onde pensan 
metelo? Agás que pensen que o 
peixe que está a chegar de im
portación e que pasa de vários 
días de fresco e finalmente é co
nxelado ao pé do mercado, pode 
ter a mesma calidade que o nós 
conxelamos a bordo. A clasifica
ción das calidades da CEE non 
o permitiría. " 

'ENTRA DENTRO DA 
POLÍTICA DA CEE' 
(XULIO VIEIRA) 

Entra dentro da política 
pesqueira da CEE 
Xulio Vieira que é tamén presi
dente das asociacións Anamer e 
Arposol situa o proxecto de facer 
lonxa en Madrid no contexto da 
política pesqueira da CEE. "A 
CEE manda desguazar do 3 ao 
25 por cento dos barcos de pes
ca namentras está a importar · o 
40 por ,cento do peixe que con
sume. E certo que en pesca es
tabamos mellar antes de ingresar 
na G_EE que agora, sobretodo na 
pes~a de bacallae. (Despois de 
real1zw estas declaracións che
gounos unha comunicación de 
AETINAPE na que se dá conta de 
que o governo ca.nadiano ·preten
de rebaixar o censo de caputu.
ras de bacallau á CEE, pois bai
xado o consumo deste peixe en.. 
Ca.nada, afirman que se ven abri
gados a exportar as suas captu
ras aos paises do Marcado Co
m~.n). Na miña opinión, están a 
uti11z.ar a pesca como moeda de 
cámbio . para negociar neutros 
seitores. En troques de poñer en 
xogo cuota de pesca contra cuo
ta de mercado, esfáñ ·a ' abr"1r ·a 

'DESCONEZO O 
PROXECTO' 
(CONSELLEIRO DE 
PES.C_A~') ____ _ 
porta ás producións de terceiros 
paises aos que, pola otitra ban
da, nunca esixen as condicións 
de traballo e de sanidade alimen
tár_ia que nos están a impoñer a 
nós". 

"Antes de continuaren a pre
sionar sobre os armadores -
conclue o presidente dos arma 
dores o porto de Vigo---=-. cm ben 
que · pensasen que hai .outros 
paises · que nos recebirian de 

.... brazos abertos. Que non se pen-
""" ,.,, . , ~ ' 

sen que nos irnos deíxar mandar 
o que eles queiran. Por que ~e · 
lles dá agora por quere fixar os 
précios des·de Madrid? Pois por 
mellor mandar e manexar eles e 
se beneficiar. Pergúntenlles o 
que importaron na CEE de ter
éeiros paises desde o ano 85 ao 
88: Empezamos a p~nsar se non 
será mellar para nós instalarnos 
fóra e nos beneficiar da candi· 
ción de exportadores á CEE. N;i
turnlmenle que prorluci1 ia1 nos 

-produtos pcsqueiros cl<1borados 
(prlllos cocinados, etc.) co que. 
entre outras cousas. acabaría
mos coas plantas de elaboración 
que existen no Mercado Comun. 
Que pensen niso. Pala outra 
lua'nda a .CEE deixaria de ser a 

segunda poténcia pesqueira do 
mundo, condición que nos debe 
a nós. Polo de agora, o único 
que. sacamos nós da CEE é a 
proibición de pescar". 

O mesmo acorre con 
outros produtos 
Fixar o precio do pei~e en Ma
drid. a máis de 100 leguas do 
111;11. seméllalle absurdo a cal
qucr;1, sobre todo cando as lo
ñxas do péixe é algo perfeita-

, 'E_c_E __ R-T-0-. __ -Q-_U_E __ o-_: 
PROXECTO EXISTE' 
(~~f3gA~~~QBLºr-= 

A Conselíaria 
de ·PesGa 
intenta ·que os 
·produtores · 
controlen o 
mercado 
"Unha tarefa que está a levar 
adiante a Consellaria de Pesca 
- comenta o conselleiro Xosé 
Enrique Rodrigue.z Peña- , é 
tratar de que o papel estractivo 
que corresponde. á Galiza se 
incorpore ao seitor transforma
dor e a un control sobre o p~o
ceso de comercialización: E 
non me retiro só a unha indús
tria de transformación primeira 
como é a conserva, senon a 
unha segunda transformación 
e incluso a fabricación de pra
tos precociñados derivados da 
pesca. Eu coido que a Galiza, 
q·ue ten unha grande capaci
dade extractiva,. debe tentar 
meterse neste sertor, precisa
mente porque é dona dos re
cursos para poder· competir e 
gañar a médio do control -da 
comercialización. lso pasá por 
un meirande índice de agresi
vidade empresarial, tanto_ dos 
grandes armadores,. como no 
terreo do fr.esco do dia, nas 
unidadas prodvtivas fammares 
con embarcacións pequenas 
para que non se queden sim
plesmente nunha primeira ven
da. Incluso estamos dispostos 
a .que se dean cursos de ani
m:ición empresarial, se. se 
podé falar asi ; a poder incor
porar- incluso xerentes ªº fren
te destas organizacións de 
produtores que se poidan for
mar. De cara aos Merca-Ma
drid, do cal eu non tiña coñe
cemento, o interesante é que 
cada Me.rea que se monte 
sexa sobre a base de organi
zación de produtores de aqui. 

Eu son conscente de que to- • 
das esas culturas tradicionais 
non se rachan nun momento. 
e que van tardar en modificar
se, pero irnos tratar de que ese 
tempo sexa mínimo. Nos ú:ti
mos quince meses hai aspec
tos positivos· neste campo. Té
ñense dado pasos a tarefas de 
cultivos mariMos ou incluso á 
constitución de organizacións 
de produtores ou. cooperati
vas. Eu sei que este conceito 
está a animar bastante a maior 
parte do seitor. Dentro ·de1es 
ainda hai'argumentos de tertu
lia que frean un pouco unha in
novación que resulta por outra 
banda complexa. Do que se 
trata é de que a Galiza sexa 
capaz d!=l rematar o proceso de 
beneficio dos intermediários. 
Que o seitor extractivo poida 
incorporarse a ese seitor de 
comercialización. Eu po.ío 
sempre un exemplo: o bonito 
que se desembarca en Burela 

'vale 275 pesetas en primeira 
venda. Ese mesmo bonito vale 
ao dia seguinte 1.000 nos mer
cados de Compostela ou Ou.
rense. Ao final. · o ·que se lle 
está a dicer ao sector é: se--o 
sector extractivo pacta ante 
ese obxectivo. o intermediario 
desaparece. lso é evidente. 
Acaso trátase de p0ñer o ínter-
mediario fóra? Cremos que o 
tecido e a estrutura e a sapién
cia que pode haber dentro 
dese seitor intermediário per
mitiralle reciclarse cara· a un 
obxectivo distinto. E se non, 
quedará fóra". e 
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'QuE OS .PRECl,OS 
SE MARQUEN FORA 
DA GALIZA XOGA EN 
CONTRA 
TOTALMENTE DOS 
PRODUTORES.' 
(SINDICATO 
LABR~G_O__..) ____ _ 

mente arraigado na Galiza cos
teira . . · 

O que x~ non lles parece a 
moitos tan fóra de xeito e lugar é 
que tamén se · fixen os précios 
doutros produtos alén da Gali-

,za, ainda que, se analisamos a 
situación é igual de absurdo . e 
dañino para a nosa· economía .. O 
que acorre é que as l9nxas con 
produtos do agro nunca exrsti
ron neste país de economía sub
desenvolvida, cunha produción 
orientada, principalmente, ao 
consumo interno e ás feiras 
como lugar de transación privile
xiado. A priníeira lonxa, á de Si
lleda, vai funcionando ai.nda, mal 
que ben, peró ~en ·acabar de 
consolidarse e, o que é piar, sen . 
que haxa unha política clara, por 
parte das · administracióris, de 
impulsala e facela verdadeira
mente· operativa. 

Xa hai anos que os . produt0-
res .de ovos se queixaban de que 
o seu précio fose fixado en Ma
drid. Logo foron .os sindicatos 
agrários.. · pr'incipall'!lente as 

CC.LL. quen, desd_e_ hai máis de 
média dúcia de anos. Viñeron re
clamando ·un· contrato homolo- · ~ 
gado que fixase o précio do leíte 
na Galiza. O ano pasado conse
gu írono. TaméFl os proprietários 
de granxas, tanto de pordno 
corno de becerros, déronse con
ta como ás suas explotacións 
andaban de cacho para testo na-= 
vegando,. a maioria _das veces 
contra vento, nun mercado ·que 
impuña os précios sen . contar 
coa realidade das suas explota
cións. Uns e outros décidiron · 
reunirse en Silleda. Atrás viñeron 
os de ·madeira e· trol, a primeira 
del9s con evidentes resultados 
positivos. . . 

'Pe~o a ·dinámica imposta pola 
Administración española é a de 
fixar os précios _desde Madrid e, 
asi, cando os integrantes da .Fe-

- deración de Cunicultores lndus
triais da Galiza andaban a reunir
se para protestar pola baixa alar- .. 
mante dos canles de coello, . o 
seu presidente, Valer:iano López, 
recibía unha oferta para formar 
parte dun.ha: mesa en Madrid que 
fixaria o précio do coello· para . 
todo o estado, . desatando polé
mica na asociación. Agora pro-

'HoxE SILLEDA NON 
VALE SEQUER DE 
REFERÉNCIA' .. 

- ~ÓVENES · 
AGRICULTORES) 

dutores e matadeiros estanse a 
reunir, o mesmo que gandeiros e 
lácteas, para fixar o précio dos 
canles e do leite,. respeitivamen-
t'ª·· 

de précios sen ir ligado á cues
tión de mercados". Por iso recla
man como unha das prinCipais 
medidas para o sector "unha ar
ticulación e un control por parte 
dos produtores dos produtos, 
e un peso específico a hora de 
marcar os précios". 

Para a portavoz do sinqicato 
Labrego-CC.LL., Lidia Senra, 
"tendo claro isto, o que os pré
cios se marquen fóra da Galiza 
xoga totalmente en contra dos 
produtores e supón unha maior 
dependéncia dos monopólios 
agroalimentários que sempre van 
gañar rnáis, sen ter para nada en 
conta ás familias labregas. E, 
leva, a que cando a eles lles inte
rese podan fundirnos o précio 
dun determinado produto ou o 
seu mercado. E tamén, por su
posto, alonxarnos cada vez máis 
da participaéión á hora de mar
car os précios e do control dos 
mercados". 

Tamén Xóvenes Agricultores é 
da mesma idea que o S.G.
CC.LL., reclamando que o précio 
debe fixarse "ao pé do producto, 
nunha lonxa que se respete, pois 
cando non se respeta non ten 
validez algunha; hoxe, Sillada, 
non vale nen sequer de referén

~ cia". 
~"""-.... O símil da vaca e o leite reali-

ópinan os sindicatos 
Os distintos sindicatos agrários 
están totalmente dacordo en que 
non se pode "talar de cuestións 

zado por Castelao parece seguer 
ainda vixente, ainda que semella 
que, mudados os tempos, agora 
faise por métodos máis moder
nos: munxidora marca e.E.E. O 

.Xosé Maril ·Sánchez ._ 
Presidente da Lonxa Agropecuária ·de Galiza 
Na Lonxa Agropecuária en todo caso, o que non é ope-
·da Gal·iza, situada ·en rativo é orieritativo para chegar 
Silleda fixanse os 'précios a un acordo en ventas de moito 
orientativos de oito _ volume; así é máis doado o 
produtos, ó ~eu ~~%~~.a~ te~ xa ün ponto de. 

Presidente, Xosé Maril · A -través do mesmo boletin 
Sánchez analísanos nesta que editamos semanalmente e-
entrevista a repercusión que eríviamos a todos os secto-
desta Jonxa, o seu . res, damos información técnica 
fúricionamento e os para-que coñezan pontualmente 

tanto os précios como as cau-
princi pais problemas .• , d b b · d 
C .. onclu1'ndo· . que· de n· on -. · ·sa§ · as su asf ~Jxa - <:!s •.. ª~.u-,, -

das e outras informaciót:lS que 
existir "os précios para os · · lles permita forrnalos-mellor: 
produtores serian moito Cree que, de non existir a lon-
máis baixos. xa, os précios que -rexen no 
Como está a fixación ·de pre- · mercado para os produtos 
cios en Silleda? galegos serian diferentes? 

·No comezo pretendíamos con- Serian moitísimo mais baixos · 
centrará xente máis significativa para o prod~t9r. Beneficia, so-
tanto · no eido ·da indútria como b~etod9, ao productor.país a in-
no da prodÜción,-a nível indivi- . dústria sempre ten moita máis 
dual ou a nivel de empresa e, información ·e sempre xogou co 
millar ainda, se é as.ociacionis:. , descoñecimento dos agriculto-
mo. que representa a máis co- res e gaAdeiros, que son os que 
ledividades. E;sa é a .representa- menos aceso teñen á' informa-
tividade que hai nas. mesas de cióh, Os cartos que significou a 
fixación, ·, lonxé;l ,na S\..Jba dos precios na 

Galiza, móitos ni:llóns de pe,seCantas rnesas existen na ac-
tualidade? ta~, m~nca serán .. recoñ~tidos . . 

H-ai sectores como o leiteiro 
Ternos a funcionar a de ovos, co · 
apartado de aves; coellos; por- . qtie teñen agora . u_n contrato . 
cino, cos. apartados de cebado homologado. Poderiase re.ali

zar .. , un contrato semellante -e leitón; vacuno, con subasta . 
semanal - e preséncia -física de noutros sect?res? - _ . 
animais; frÓI e madeira, con su-_ . Os c'?ntrato~ -son pouco et1ca~ 
basta mensual. -ces. So funG1onan un tempo, 

· _ -.. · . . . cando a unha das partes non 
Cal .e a expem~nc1a no tempo_ ' - ltes convén tratan de desvirtuar 
que levan funcionanpo? os fólios p·rincipais do asinado. 
Positiva_ Estamos a levar unha Moi· poucas veces teñen opera-

. información moito máis ampla a tivídade estes contratos. De aí 
cada un dos sectores donde xa, ven .que, ao h·aber semanalmen
con ou sen exisíéncia da lonxa, te- 1.Jnha forza representativa, 
através el.o contestador automá- tanto dun ládo como do qutro, 
tico, poden coñecer · pontual.., esixen que se cumplan os acor- : 
mente cal foi a fixación do pré- dos, estando moito máis actuali
.cio dese producto, nese dia. En · zado, en totlo caso, o sistema 
máis do 90 por cento do? casos operativo, pesto que non está 
estes précios ~on operativos e, forzado a seguir unha pauta fi-

comunitárias que operan cos 
mesmos produtos que nós. Os 
precios que fixemos en Silleda 
irán en función da saida que 
teña o producto. 
Houbo produtores, como os 
de ovos, que protestaban por
que os précios os fixaban en 
Madrid. 
Loxicamente, o mercado gale
go, fixando os précios tora, que
daría para todo totalmente des
protexído como sector. A hora 
de ver os custes é evidente que 
non custa o mesmo producir 
aquí un produto que neutra 
parte do estado. 
Cales son os problemas máis 
importantes que ten hoxe a lo
nxa de Silleda? 
Sobretodo o que os sectores 
anden pola sua conta, sen tradi
ción de traballar en equipa; can
do se creen fortes queren apro
veitar unha organización que xa 
hai, sen darse conta de que es
tán caindo na sua própria tram
pa, · pois están diversificando es
forzos. Hai que levar á xente a 
idea de que ten que unirse para 
así poder · concertar cantidade, 

·., !z tipificando o produto para des
----=..,< pois poder abrirse mercados 

xada con rnoita anterioridac;:te, fi~ado por .nos:l-Ago"ra estamos con _poténcia, ~ois istes esixen 
tendo variado as circunstáncias. nunha fase de telailzar todo e cantidade e call~ade. . 
O tipo da mesa depende do x.ogar cos précios..,da· Europa. · Un exemplo temolo na madei-

. · ,,;._ . ra que, ao concentrar a Cense-
. produto .. que · e_steña en xogo, ~staba pensando-.. rns<;>. Como llaria a-oferta dos montes veci-

por iso a- do leifür podia ser, por vai a 'influir o Mercado Comun ñais aumentaron ·considerabel-
exempló," oe mes en mes, para ~os précios? men

1

te ós préctos, até alturas 
qu~ . tora _adaptado ao mercado. 
Tendo en conta ·que 0 diñeiro ta- Como antes xogábamos a nivel nul)ca soñadas. · . 
mén varia de précio, os produc- de España, agora tem9s que xo- E necesário ·convencer á xen

gar a nivel de Europa, polo que te de que se ten que unir, de 
·tos tamén debian de facelo. ternos que receber ·e mandar in- que non poden existir na G~liza 

. -A fixación dos ·précios en Sille.:. formación. Para fixar aqui os tres ou catro lonxas. Todo o que 
da ten · algunha repercusión a précios teremos que -ter en con-' sexa diversífi<?ar é disp.ersar; 
nível. estatal? ta o précio dos distintos merca- neste. eido é contraproducente. 
Si. Mesmamente cando .publica · dos europeus e, eles, terán en Agora o que preter:)demo~. é 
o Ministério os précios do porci- conta o précio fixado por nós. incor;pqra.r ·unha representc:ic1on · 
no col!e ·o baremo de Silleda. : Estamos_ en permanente contac- dos consumidores e tamén aos 
Tamén en Bruxelas· dan o précio · - to, via fax, coas -distintas lonxas sindicatos. O 

1 \ 
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ALIZA E M ND 
• O Buró das Línguas solpréndese pala baixa utilización do galega r}OS. diários ·(Páx. 6) • Fracasó· da 

Administración no Ferrol, a fábrica de vidro no.aleiro (Páx. 7).Vulcano a única.factoria viguesa que se salva 
da reconversión .(Páx. 7) • Guerra de diários en Madrid (Páx.12) · • O Sinn Fein mantén 
os seus resultados (Pax~ 12) • Eritrea, unha guerra tan longa como esquecida (Páx. 13) 
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P. R l ME l R A DEPUtACIÓN SOCIALISTA 

Femández Moreda presidirá un govemo bipartito PSOE~ CPG 

O 'que causa é o centro: clave· do .debate oculto 
na Deputá.ción ·c:te .A .Coruña · 
Todo saiu como estaba 
preyisto. A longa batalla 
pala Deputación da 
Coruña durou dous anos e 
tivo versións -como en 
todas as guerras- para 
todos os gastos. Se para 
o novo presidente, 
Salvador Fernández 
Moreda "por fin cúmplese 
a vontade popular 
expresada nas urnas", 
para o derrotado número 
dous de Fraga na Galiza, 
Xosé Manuel Roma y, as 
causas sucederan anti
democraticamente, "xa 
que a vontade de centro 
direita era a que se 
expresaba no voto á 
CPG". 

• E. LOZANO/ A CORUÑA 

Un aborridísimo "pleno de cen
sura" non deu conta da expecta
ción criada polo ambente tumul
tuoso con que transcorriron os 
prolegómenos da sesión. Tumul
tos, desexadas negociacións 
que non se chegaban a concre
tar, anúncios extraoficiais de 
cámbio de rumbo e todas os re
cursos dialécticos e fácticos 
postos en pé, entre os que non 
puido faltar o telegrama do alcal
de de Ferrol a cada un dos depu
tados da CPG. "Os que che vo
taron -Cauce Doce dixit- pui
deron votar ao socialista e non o 
fixeron. Pórtate como un home e 
non como un pelele" . E outro te
legrama significativo: "Quixen 
estar aí, pero foime imposíbel. 
Unha aperta e adiante". Firmaba 
Vicente Quiroga e ía dirixido a 
Xosé Manuel Arufe. 

A sombra de Paco 
Vázquez 
A sombra do alcalde da capital 
foi tamén unha constante dun 
proceso no que paradoxicamen
te a "atención ao mundo rural" 
dábase corno un dos "leit-motiv" 
do novo rumbo que tomaba a 
Deputación. Diversas informa
cións xornalísticas daban a Fran
cisco· Vázquez como instigador 
da moción por médio de inter
medi$rios, "homes de palla", en
tre os que se encontraría o mes
mo Salvador Fernández, atopá
base unha cláusula mediante a 
cal Xosé Manuel Arufe -líder in
discutido da CPG- seia presi
dente logo de que . Fernández 
Mpreda fose reclamado para !: 5 
facer cargo da- Delegación Xe. di 
do Governo, un rumor que hai 
tempo que. se extendeu, pero 
que foi perdendo forza nos últi
mos meses, sobretodo a raíz de 
que o ex-membro da executiva 
socialista de Madrid se centrase 
nas perspectivas abertas no go
verno que xa preside. 

Romay e Moreda saúdanse ao rematar o Pleno. 

Saíro.n á luz os, pactos 
Os pactos, mostrados ante as 
cámaras da televisión e ante to
dos os xornalistas da ·cidade, 
eran unha folla escrita á man 
donde se recollian apuntes es·
quemáticos de natureza política 
e administrativa e referendados 
polas firmas de Xosé Manuel Ro
may e Enrique Marfany, líderes 
entón das duas forzas asinantes. 
Neste bo'rrador elevado a "précio 
da Deputación" recolliase que 
seria nomeado como único vi'ce
presidente a Arufe. Poucos dias 
despois, cando Xosé Manuel Ro
may deu a coñecer o seu gover
no, os vice-presidentes nomea
dos eran tres. Outro asunto no 
que. ,xuFdiren ~problemas- . era~ 0 -; 

anunciado como "non inxeréncia 
nos concellos da CPG", do que 
se derivan os problemas habi
tualmente existentes entre duas 
f ormacións fronteirizas que pu
xan por un eleitorado semellar:ite. 
A "non inxeréncia" hai que en
tendela como a petición da CPG 

pital, non estaba xa sentado na 
Deputación. Outros detalles re
collidos no pacto eran a colabo
ración entre concelleiros cepe
gos e populares alá onde a situa
ción o requixese de cara á esta
t;>ilización dos governos munici
pais; e a participación, en candi-' 
cións de normalidade, no gover
no provincial, aspectos dos que 
tamén a CPG denunciou o in
cumplimento. 

Ainda que o pleno non serviu 
máis que para ratificar un acordo 
tomado nos centros de decisión 
política, os seus prolegómenos· 
arroxaron mona luz sobre o por
qué das causas no organismo 
oficial. Nunha esperada roda de 
prensa na que Xosé Manuel Aru
fe ía desvear a postura definitiva 

ante a moción, sairon a relocir 
públicamente, por vez primeira, 
os famosos "pactos" polos que 
os progresistas deron o seu 
apoio aos populares logo daquel 
ambivalente reviravolteo que 
precedera, hai dous anos, a con
formación das corporacións pro
vinciais. 

· para .que a que. aJguén definiu 
como a '-'pesada artillaría" de in
fluéncias e favores que os con:.. 
servadores utilizan no médio ru
ral, non se puxera en marcha, 
polo menos tentan ás persoas 
que estaban na órbita "progre
sista" aproveitaodo o féito de 
que Enrique. Marfany, ao non ob
ter a sua acta de concellal na ca-

Os pactos no rural 
Precisamente esa "artilleria de 
influéncias" de AP no médio rural 
convertiuse nun dos máis espec
taculares actos que se viviron 
nos prolegómenos, da discusión 
en pleno. A falla dunha estructu
ra de partido detrás , das siglas 
CPG foi aproveitada perfeita
mente poi~ conservadores para 
-tentar "abortar'1' u.nha xuntanza 
dos 16 alcaldes que os deputa
dos centristas consideraban ven
cellados aos restos da CPG. A 
convocatória era-para o pasado 
7 de Xuño no Centro Municipal 
de Cultura de Santa comba e ali 
apareceron, a parte dos 16 alcal
des convocados, outros cincos 
ou seis, acompañados de grande 

· número ·de concelleiros e outras 
persoas que pretendían tomar 
parte na xuntanza. 

Aproveitandb unha porta ben 
camuflada detrás dun ficheiro da 
biblioteca, trece dos convocados 
fóron accedendo ao salón da 
reunión mentr-es a algarada con
tinuaba na porta principal de ac
ceso, que estivo a piques de ser 
derrubada. Tres alcaldes toma
ron a decisión de non participar, 

' , 
QUO VADIS, CEPEGA 

E.LOZANO 

O CDS parece ser a alternativa na que pensaron a 
meirande parte dos seus membros deste grupo 
centrista coñecido en ámetos poi íticos como os 
"marfanistas" e que, militantes do POP -a organi
zación deste partido na provincia da Coruña era 
unha das· máis fortes de España-, estiveron inte
grados no suarismo da UCD, sofriron todos os vai
véns dos demócrata-cristianos españois para aca
bar non integrándose naquela OC de Javier Rupé
rez, e persisten cunha certa estrutura política nesta 
CPG nacida como converxéncia entre CG, PL e 
POP. · -

Hoxe, os lazos están rotos con Marfany e fontes 
próximas á actual CPG culpan ao ex-presidente do 
organismo provincial da má imaxe que ante a opi
nión pública ·teñen os chamados "progresistas", 
derivada sobretodo daqueles pactos que firmaran 
co PSOE . logo das eleicións municipais e que dis
puxera o primeiro sillón do concello de Lugo para o 
agora coaga Vicente Quiroga. Segundo se puido 

saber despois de todo o acontecido, durante esta 
nova ·xeira do conflicto da Deputación coruñesa, 
Enrique Marfany ordenara aosJres ·deputados que 
lle quedaban á CPG -outros dous estaban prácti
camente inseridos no Grupo Popular- vo~ar en fa
·1or da candidatura conservadora de Romay Becca
ría desouvindo asi uns pactos que fóran anuncia
do~ públicamente, e atendendo ás x~stións do pró
prio Manuel Fraga diante de Enrique Marfany. Ain
da que oficialmente nada trascenoíu, sábese que o 
anterior presidente provincial de A Coruña está na 
órbita do PP. · 

Aquel "affaire" que conmociqnou a un PSOE que 
quería · governar un ha província donde obtivera 
dous escanos tnáis que o grupo -popular, fix.o que 
o,mesmo Fer11ández Moreda filtrara á prensa a no-

tícia de que "circularan maletins" cpn cart-os arre- debido ao clima de violéncia xe
dor dos tres.deputados cepegos que a noite ante- rada, e dos trece que asistiron, 
rior ainda mantiñan público e notório apoio aos so- os deputados recibiron un res
cialistas. paldo que non deixou lugar a dú-

os ·polo menos once alcaldes incondicionais que, · bidas: dous vostos contrários a 
de 1.6, lles quedan aos progresistas, pareGen· ir cara _ apóiar a moción de censura -os 
a unha postura urntária á hora de resolver o seu dos alcaldes de Ordes e Somo
futuro político integrándose nalgunha das alternati- zas_:, e 1 l partidários de apoia-
vas de centro de que se dispón. la. 

Hai quen especula cunha certa evolución parella Mais o que se coñeceu como 
á de Xosé Luis Barreiro, que abandonou posturas o "motín de Santa Comba" supu-

. centralistas para instalarse nun nacionalismo cen- xo un traspé para a CPG ante a 
trista de corte demócrata-cristiano ou liberal, ainda opinión pública, e un argumento 
que .esas definicións sempre resu'ltán difuminadas sobre a lexitimidade da repre
na poHtica galega. Mais o CDS non sabe qué facer sentatividade do grupo provincial 
para "comerse" o apetecíbel bocado centrista que que . foi correctamente utilizada 
lle axu.daria a rebasar a sua crise de identidade e a por AP: a quén r:ealmente repre-

··aumentar os referentes para aprovéitar na Galiza o · sentan-con tan airada oposición 
efecto propagandístico e simbólico do "suarismo". - como a manifestada en Santa 
Da-se por seguro que alcaldes .como os de Carba- Comba? Mais había que ter en 
llo ou Coristanco están decididamente polo labor conta que os deputados "corres
da integración no partido centrista, pero as dúbidas pondentes" aós al9aldes que 
son mái.s certas cando se tala doutros membros de protestaban eran dos do~s <;:epe
non menos peso, qu~ optarian por un partido na- gos que abandonaran o grupo 
cionalista. · logo da constitución do organis-

A crise de liderazgo que vive Coalición Galega mo provincial e se integraron nas 
fai que; polo menos até que resolva o problema xu- fílag conservadoras. 
dicial de Barreiro co Tribunal Superior, parte da Pésie que á hora de pechar a 
CPG non defina po~turas sobre o futuro, das que, edición ainda non ·se sabia. con 
en calqucr caso, puxeron o máximo interés por evi- seguridade, todos os dados pa
tar dúrante o conflito da Deputación. ·A esperanza recen indicar que socialistas e 
da reconstrucción . do centrismo nacionalista ga_na. progresistas formarán parte dun 
as.i pontos entanto non se clarifican as causas no governo bipartito, repartíndose 
partido nai. A CG de Barreiro pode chegar a contar áreas de governo de xeito seme
cun importante capital electoral na província de A ? liante ás que configuraban ao an
Coruña. · o -terior governo PP-CPG. D 



. SITUACIÓN ·ºº GALEGO 

Visitan estes dias Galiza · 

O ruin emprego do galego nos diárioS sórprende 
á Axéocia. Europea para as LínQuas Menos -Extendidas 
O emprego do galego nos 
meios do comunicación e 
a situación legal do ensino 
da 1 í ngua loron aspectos 
que máis interesaron aos 
trece representantes da 
Axéncia- Europea para .?s 
Línguas Men_os Extendidas 
durante o seu encontro 
con xornalistas en 
Compostela. Na visita de 
.estudos· programada .. do 12 
ao 16 de Xuño, a 
det'é°gación europea 
desenvolveu un programa 
para coñecer .a situación 
da língua e da cultura 
como base para .producir 
ün informe. 

• G. LU_CA 

A Axéncía Europea P9ra as Lín
guas Menos Extendidas, ·está 
patrocinada pola CEE, o Parla
mento Europeu. e váríos organis
mos de ínfluéncía comunítária. 
Na institución participan os go
vernos de Irlanda e Luxemburgo_ 
asi co·mo diferentes asocíacións · 
dos paises europeus con línguas 

· minorizadas. os· governos de Ir
landa e Luxemburgo participan 
tamén nesta entidade. A Asocia
ción Sócio-· Pedagóxica Galega, 
como representante da Galiza na 
Axéncia, convocou en . Compos
tela a delegados do Val de Aos-

Q BARCO 

ta, Córsica, Occítánia, o Rose
llón, a Frísia, Escoza, Bretaña, Ir
landa,- Ulster, a Valonia e Gales 
que visitaron organismos, instítu
cións e meios -de comunicación. 
·Os membros da axéncia recorre
ron as dependéncias admninis-
trativas da Xunta, o Museu do 
Povo, a TVG, un instituto de BUP 
e o cono.ello de Brión. 

A situación da prensa 
Mentres departían cos traballa
dores dos meios de comunica
ció(ls gal~gos, os representantes 
da Axéncia Para As Línguas Me
nos Extendidas interesáronse 
pola situación -da prensa diária 
galega e os 'níveis de utilización 
do galégo na escrita. o feito de 
que as informadóns impresas 
nünha 1 íngua talada p·olo. 90 por 
cento da povoación cheguen 
éipenas ao 0,3 por cento dos· 
contidos f oi moi comentada. Al
gun delegado da Axéncia quixe
ron saber a razón pola que os 
díáíos galegos estaban a empre
gar hoxe consíderábelmente me
nos o galego na información diá
ria que nos derradeiros tempos 
da Ditadura. Dentro dos cornen
tários admirativos para a utiliza
ción da língua na rqdio e na tele
visión institucional, que poden 
contrastar cüalítativam'ente cos 
índicat1v'os do bretón, o valón e 
as variantes do gaélico, os repre
sentantes oa Axéncia inquirían 
as razóns políticas que alonxa-

·- ·-----. --, 

Durante a visita da delegación da Axéncia Eu.M"pea para as Línguas Menos Exten
didas, un representante de Ga,les ~alou da edíción na língua do s'u país. 

ban á xeneraíidade dos editores col1boración ' literária nalguns 
· de prensa galegas do compromi- diários. O feíto de que a proprie-

so coa Wngua escrita, _agás do daÍie dos oito diários que se edi-
. emprego especializado para a tan ~oxe na ~aliza, coa excep-

ción do cooperativo Diario de · 
Pontevedra, estean nas mans 
dos mesmos. propietários · que 
apostaron fortemente polo fas
cismo, causaba unha fonda im
presión nesta axéncia patrocina
da pala CEE e o Parlamento Eu
ropeu para o estudo das línguas 
de máis reducido ámbito de ta
lantes. 

Os representantes da Axéncía 
· das Linguas, que editan un bole

tin co título Contact, financiado 
pola CEE e impreso en várías 

· das línguas das nacionalidades 
sen estado da Europa, manifes
taron o seu pesimismo perante 
os xornalistas galegas a respeito 
da posíbel intervención da CEE 
en defensa das línguas menos 
estentídas. En concreto citaron a 
moderna invasión do inglés 
como língua das trans-nacionaís 
e concordaron na ofensiva a 
duas bandas que pode sinificar 
para as línguas mínorizadas a 
presión combinada no ensíno 
dos idiomas de máis uso na CEE 
(Inglés, alemán e francés) e das 
línguas oficiaís de cadanseu es
tado comunítárío. 

Especialmente interesados po
las opcíóns normativas do Gale
go, alguns delegados da Axéncia 
comentaron a op::íón do patrón 
de Lisboa e as recentes declara
cións de Jorge~ Amado sobre a 
imposibil idade de considerar a 
variante do Brasil como parte 
desta regra ortográfica. -

Manifestación_ o domingo 18 . ....... 

Reclaman un área sanitária própria para Valdeorras 
• GUSTAVO·DOCAMPO/O B~RCO 

o próximo domingo día 18 terá 
lugar en O Barco unha manifes
tación para esixir para esta-loca
lídade a capitalídade da área sa- · 
nítária na que éstá encadrada e 
para protestar polo que moitos 
consideran unha discriminación 
de negativas consecuéncias so
bre a asísténcia hospitaláría na 
zona. O Mapa Sanitárió aproba
do pola Xunta de .Galíza prevé 
que as Comarcas de Trives, O 
BOio, Valdeqrras, Qúiroga e 
Monforte formen- un~a área saní
tária única con centro en Monfor
te. Este feíto foí ' interpretado nas 
comarcas do sureste· da Galiza 
como inicio dun proceso polo 

que o Hospital -Comarcal de O 
Barco perderia competéncias e 
servicios en benefícío do de 
Montarte, de recente criacíón, 
tendo ·que desplazarse a esta vila 
os usuários para receber asistén
cia nun determinadó número de 
servícios nospitaláríos novos ou 
mesmo nalguns que xa hoxe fun
cionan en O Barco. 

Esta visión do que suporía ·a 
capitalidade da área sanitária foi 
rexeitada polo Conselleiro de Sa
nídade, Pablo Padín , quen afir
mou que ían a existir os dous 
hospitaís, e que o de O Barco 
non só non perderia servicios se
non que os incrementaría próxi
mamente. O mesmo Conselleiro 

·de Sanidade xa tivera unha en
trevista cos alcaldes da zona no 
Parlamento Galego para expli
carlles a non discriminación para 
os seus concellos do Mapa S~ni
tárío. Pero os alcaldes non fica
ron satisfeitos das explicacións 
da Xunta e participaron na cria
cíón dunha Comisión chamada 
"Plataforma pola Defensa da 
Saude" que aglutina a colectivos 
cídadáns, sindicatos e partidos 
políticos todos, agás o PSOE, o 
que pretende que a manifesta
ción do próxímo domingo sexa 
un acto masivo que faga recuar 
á Xunta fixando para Valdeorras, 
Trives e O Bolo unha área sanitá
ria própría con centro en O Bar
co. 

A campaña electoral tivo na 
comarca o Mapa Sanítário como 
telón de fondo. Antolín Sánchez 
Presedo anuncíou nun mitin en O 
Barco que o tema poderia ser re
considerado e os homes do PP 
e o presidente da Deputación, 
Vítorino Núñez, teñen neste 
asunto un forte cabalo de batalla. 
Precisamente a demagóxia dos 
"populares" é un factor de preo
cupación para moita xente que 
se perg1,mta polas razóns de fon
do de toda esta forte campaña 
''.pola capitalidade" e que benefí
cios saca cada quén nela, ou 
dito doutra maneira, ¿onde aca
ba o trato discriminatorio para 
unhas comarcas e onde empe
zan os intereses electoralistas?. o 

PRAGA-URSS ................... : ............ : .... 15 dios ........ ; ...................... : .... 143.500 
GRANDES CAPITAIS DA URSS ... J2 dios .................................... 145.000 
BUDAPEST-URSS ....... .-....................... 15 dios ............... ~ .................. : .. 144.000 
PERLAS DO BÁLTICO ....................... 12 ·dios .............................. ...... 142.200 
POLONIA-URSS ................................ .15 dios ...................... : ....... ....... 143.000 
POLONIA-CHECOSLOVAQUIA .... 12-dios .................................. ... 1 lS.000 
HUNG.RIA~CHECOSLOVAQÜIA ... ll dios .... ~ ............................... 132.000 
HUNGRIA-IUGOESLAVIA · .... · .......... 12 dios ............. : .................. : ... 125.500 
ROTA DO TRANSIBE~IANO .. ......... 16 dios .................. : ...... · .. · ......... 188.500 



.GALIZA E _MUN.DO 

RECONVERSIÓN E CONSECUÉNCIAS 

·A nova factoria de Vulcano será 
o único · que permaneza do tecido 
Vulcano-Ascon-Barreras·_ · 
A manifestación celebrada 
o pasado dia 13 en 
·Santiago de 600 
traballadores excedentes 
de Astano, que o próximo 
30 de Xuño rematan a sua 
adscripción aos Fondos, e 
de Ascon , factoria da que
quedan 175 empregados 
nos Fondos (unha 
significativa pancarta da 
CXTG -1978-1989-
lembraba os anos de loita) 
poñen de relevo unha 
situación iniciada coa 
reconversión e cuxa 
conciéncia calla cada vez 
en máis amplas capas da 
povoación. A evolución 
actual da construción 
naval afianza de novo a 
produción onde a 
reconversión tivo menos 
custos, pero agrávase nas 
bisbarras desmanteladas 
de Vigo e Ferro!. 

• M. VEIGA 

Mentres os ferroláns reclaman 
que Astano "volte a construir 
barcos", a mesma instalación da 
sociedade do vidro, único resul
tado previsto da criación das 
ZUR na Galiza e que recolocaria ven reducir o seu capital social 
ao 50 dos escedentes, parece de 3.000 a 1 .000 millóns de pe
atoparse nun ponto morto (ver setas, un claro exponente do re
rnformación ao carón). A desig- troceso no que se está a mergu
nación de Astano para a constru- llar ao sector instalado en territó
ción de plataformas alcanza ca- ria galega. o INI parece seguir 
racteres paradóxicos: produción asi unha política, superadora do 
dun produto do que non hai de- antigo holding, e con tendéncia 
manda no mercado. En Vigo o a ter a sua cabeza cada vez máis 
traslado de Vulcano ás antigas centralizada en Madrid e nas co
instalacións de Ascon en Meira 'marcas desde alí designadas. 
parece esclarecer definitivamen-

do que sen embargo pouco se 
terá talado en campaña eleitoral. 
lsto suporia a desaparición práti
ca de Barreras, Qctualmente con 
xuvilacións ant_icipadas xa con
ced idas, e a permanéncia na bis
barra unicamente dos asteleiros 
de Freire, Santo Do.mingo e as 
novas instalacións de Vulcano en 
Ascon-Meira. 

A recolocación de 114 traba
lladores de Asean dos Fondos 
seria posíbel grácias ás xuvila
cións anticipadas de · 143 traba
lladores en·-vmcano (unha- ·pe- · 
quena reconversión encuoerta 
dedúcese destas cifras). Para os 
outros 60 excedentes tratariase 
de encontrar solución en empre- · 
sas incentivadas con subven
cións dé;i Xunta e dos 9rganismos 
de promoción rexional. · D 

te a repetida sen razón do des- O traslado de Vulcano 
mantelamento de Ascon. 

Dos 5.700 traballadores que Vulcano, trasladado ás instala
empregaba o naval en Vigo hoxe cións de Meira, leva camiño de 
permanecen 1650, que, cos pa- ser a empresa que tome o relevo 
sos previstos, de contado serán na ria viguesa da antiga Vulcano, 
1500. As inxecións económicas Ascon e Barreras. Seria a solu
outorgadas polo INI a outros lu- ción de "tres en unha", límite im
gares non corresponden aqu1 e posta pola CEE e o estado espa
mesmo asteleiros como Barreras ñol á produción naval galega e 

OS ÚNICOS QUE SE SALVAN 
M. VEIGA 

Se alguén se salva en toda a história da mal cha
mada reconversión estes deben ser os traballado
res, non xa por teren sido as vítimas, senóh por 
serenos únicos encarregados de loitar (e a palabra 
non é excesiva) pola recolocación, tarefa que de
bese corresponder ás instáncias oficiais tan teimo
sas en dicer reconversión onde os sindicatos na
cionalistas decian desmantelamento. 

Pésie ás caréncias de información (celosaí)1ente · 
gardada sempre nos paises capitalistas) os repre
sentantes sindicais tiveron que turar polo engue
dellado tecido administrativo até convertérense 
nos verdeiros economistas sociais. As solucións 
encontradas quizá rion sempre foron as ortodoxas 
ou as· tradicionais do sindicalismo, pero si as úni
cas posibeis ante a necesidade acuciante de moi
tas familias. 

A pertinaz loita_ de Asean, exem.plar pota· sua 
combatividade (ben certo é que non hai mobiliza
ción que este colectivo non teña ensaiado), 'tbi sig
nificativa tamén por ser unha das primeiras nas 
que a UGT ia compartir graves '.esponsabilidades 
coas autoridades liquidadoras da factoria. Solidifi-

. cause igoalmente un sindicalismo nacionalista que 
cqr;ne:z?u daquela a agramar nos .grandes er::iclaves 
produt1vos. E é este sindicalismo o que $ olladc:i 
hoxe_ con receio desde Madrid. Por algo o·s dou$ . · 
proxectos para Asean,· despois das conversas · en
tre representantes sjndicais e 1 íderes socialistas, 
Abel Caballero entre eles, estiveron a piqúes de 

froitificar antes do 3.1 de Maio (tratábase, ademais 
de.trasladar Vulcano para Meira, de que as instala
cións abandoadas por Vulcano fosen util izadas 
como porto frigorífico). Tal alternativa, qu~ obvia
mente xeraria máis postas de traballo, foi desbota
da no último momento e non é descamiñado pen
sar que o medo a dar a razó'n ás alternativas dos 
sindicatos nacionalistas tivese a sua· incidénqia-_ 
Sabido é que Madrid divide hoxe o sindicalismo 
na Gal iza entre "o de confianza"' e o "nacionalista". 
Polo médio desta proposta frustrada andaron ta
mén as desaveriéncias internas en CCOO, onde urr 
·sindicalista de Ascon, como- Lazara, seria pública- -
mente descalificado pola' sua central , virtualmente 
por pert€ncer ao sector carrillista. Estas liortas, en
tre o sindicato de maior preséncia né\S grandes fá
bricas rgalegas, ameazan con abrollar de xeito irre
rnediábel , reducindo asi en gran medida -dada a 
forte implantación dos carrillistas- a operativida-
'de desta central. . ,.. 

Por último, pero non de m~nor importáncia, ·con
vén sinalar a reiterada inoperáncia da Xunta. Nas 
postrimerias da loita de A.stano e Ascon , os seus 
representantes ainda se atrevian o p~sado martes 
a oferecersé '"a estudar o asunto". O insultante 
despiste só é co.mprensíbel dada a conciéncia es
tatali·sta, e pol_o tanto contra-natura, ·dos dirixentes 
autonómicos, da que se infire a sua. absoluta ca
rér.cia de peso en·Madrid .e o seu manifesto des-
compromiso coa realidade que os circunda. 1 1 ;! 
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'Queremos a . Sociedade de Vid.ro, 
pero tamén Astano', di C? alcalde ·de Fene 

A empresa italiana --
pr~sio.na .para. conseguir 
maiores · subvencións· 
Todo o mundo parece 
coincidir no rotunc :..' · 
fracaso que a 
Administración Central 
coll.eitou na comarca de 
Ferrol ao acometer o 
cacarexado proceso de 
reindustrialización que 
prometeron des~ois da 

. reconversión naval do ano 

entre os socialistas e a Democrá
cia Cristián na ltália ·podéria ser, 
segundo o sindical ista, a motiva
ción dos debates 'rexistrados no 
EFIM -o homólcgo italiano do 
INI- sobre a comenéncia do in
vestimento na comarca de Fe- · 
rrol. Non obstante, Fernández 
Toxo abosábase optimista e con 
el coincidia -nun marco espa
cial e polít ico diferente- o sena
dor do PSOE ' Enrique Teixeiro 
quen _expresaba nun mitin elec-

· 84. Múltiples organismos
(ZUR, OPI, ZID, PPE, 
Comité Ferrol-futuro, 
EMPIDEFESA, Fondo
Formación,~ .. ) e a oferta de 
cuantiosas axudas aos 
empresários privados, só 
conseguiron criar menos 
de média dúci.a de 
pequenas empresas que 
só acolleron en cinco anos 
a trinfa e dos tres mil 
catrocentós catorce 
traballadores de Astano 

, toral celebrado en Fene, a sua 

. que forno .declarados 
excedentes. Apesar diso o 
Governo,,.seguiu man.tendo 
a negativa a utilizar o 
investimento público para 
revitalizar unha zona en 
crise. Incluso nas 
comunicación por estrada 
ou ferrocarril, a comarca 
.segue SE?ndo_ o lonxano 
Noroeste. · 

_ convicción de que o proxecto da 
fábrica de vidro se materializaría 
nos terreas cedidos por Astano, 
destacando -ao mesmo tempo o 
compromiso pol ítico .. tomado ~ 

• E. SANFIZ/FERRO.L 

"Somentes a instal?ción da SIV · 
xa xustifica a criación en Ferrol 
da Zona Industrial en Déclivé" 
declarábf;:l hai alguns meses · o 
conselleiro de Economia Fema
do· Salgaclo centrando desa ma
neira-todas a suas es¡::>eraRzas r:ia , 
instalación da fábrica italiana do 
vidro que agora parece peligrar, 
segundo reseñan os meios_info.[
mativos nas últimas semanas. A 
búsqueda dunha maior subven
ción por -parte da Sociedade Ita
liana parece ser o tratando desas 
notícias que ápuntan a posibili
dade de que definitivamente a 
SIV non se instate en Fene. 

A administración central ten xa 
concedido o 58 do investimento 
previsto, e se sumamos a axuda 
recibida desde a CEE, atopamos 
con que mais de nove mil millóns 
dun total de dezaseis mil , van ser 
aportados desde as arcas públi
cas. Esa cantidade parece non 
satisfacer aos empresários italia
nos que talan agora de amplia- · 
cións· de presuposto para reca
bar unha maior subvención. Ape-· 
sar diso as más línguas talan 
dunha planta similar á de Fene 
construida recientemente en Ita
lia e cuxo coste total non reba
sou os nove mil millóns de pese
tas. De ser certos estos rumores 
e administración ·e · estaría a 
construir gratuitamente á SIV 
·unha factoria da que os italianos 
sacarán nun prazo curto de tem
p~ píngües benefícios. 

As eleicións europeas. 

o . secrefár.io xeral da feaeración 
do metal de Comisión Obreiras, 
lgnácio 'Fernández Tox-o, aponta
ba recientemente en Ferrol outra 
po$íbel causa das dúbidas da 
Sociedade Italiana e1i torno á 
planta . de Fene. A campaÍ1a das 
ele1cións europeas, e as disputas 

_ po_ro Governo de ·desviar a citada 
factoría para a comarca de Fe
rrol. 

O alcalde de Fer:ie , Xosé María 
Rivera (BNG), indicaba paralela
mente non ter notícias directas 
sobre as dúbidas italianas. "Ain
da hai uns dias a própria SIV so
licitou unha prórroga ria licéncia 
de obras, pero os seus represen
tantes indicaron que até de'ntro 
dunhas semanas non poderían 
dar unha r·esposta concreta. 
De-sde ·o punto de vi~ta do Con
cello, sería unha mágoa perder 
esta fábrica, dado que se trata 
dunha instalaclón industrial· non 
cóñtaminante, qu~e-criaría arredor·· -
de trescentos · Ol:l catrocentos 
pastos de traballo coa conse~ 
guinte riqüeza engadida". 

O primeiro rexedor fen·ense ta
men sinalaba ós aspectos nega- _ 
tlvos do proxecto, e as posibles 
repercusións para Astano e pára 
a e~onomía galega da sua reali-

. zación. "Non obstante,· non po
d~mos -esquencer que a SIV so
mentes vai realizar en Fene a pri
meira fase do proceso producti
vo· do vidro, e consecuentemente -
as fases que xeran máis riqueza 
se van desenvolver noutros luga
res. Ademais tememos que a 
instalación da Sociedade Italiana 
en terreos cedidos por. Astano 
sexa un primeiro paso para des
mantelar o estaleiro, e xa denun,. 
ciaba un sindicalista o intento de ' 
cambiar únha factoría de catro 
mil traballadores por outra de ca
trocentos. Nos queremos á SIV, 
pero tamén queremos a Astano 
e que o estaleiro valva a cons-
truir buques": · 
, Mentres tanto a situación de 
maior angúria quizais a vivan os 
250 excedentes de .A.stano, ·pre
selecdonados para o seu empre
go na SIV, que ven como o seu 
posto de trabaHo .pode escapar, 
sen que poidan faGer nada para 
retelo. Sobre eles pesa tamén a 
incógnita do dia trinta de Xuño, 
d·ata na que finaliza a vixéncia 
dos Fondos de Promoción de 
Emprego e r:ia que se !le rescindi
rán os· seus e Jntratos con Asta
n-o. sen que exista a seguridade 
da firma dun novo contrato ca 
Sociedade Italiana_ 1 ! 
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P.ECHE DE 20 COLÉXIOS EN VIGO .. 

O Conselleiro. de Educación amplamente cuestionado polos pais nunha asamblea· 

Ariiceto Núñez afirma qu-e · tardarian·- 13 anos 
en pór en cOndicións os Centros públicos . 
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• Avións p·ara Pinochet. o
governo español autorizou á em
presa Con.struc_cíones Aeronáuti
cas S. A. para a venda de tres 
avións ás forzas armadas de Chi
le, ainda que en teoría este país 
figura na lista c.;ie países aos que 
España non '.'debe"· vender mate-
rial bélico. . -

Arredor desia grave ·contradi'
ción o governo explicouse afir
mando que nos últimos meses 
modifícáronse os seus critérios 
neste tema e qué autorizará a 
venda de material bélico a estes 
países sempre. que sé trate de 
meios non utilizábeis contra ma-

Vinte seis ·mil millóns seria 
a caf!tidade precisa para 
poñer en .condicións os 
centros públicos, segundo 
o Conselleiro de 
Educación, Aniceto Núñez. 
Dado o orzamento anual 
de 2 mil millóns para este 
capítulo, o prazo necesário 
seria de 13 anos, se ben 
para esa data resultaria 
probabel a necesidade de 
comezar de novo. Ante tal 
tesitura o Conselleiro falou 
tamén da posibilidade de 
habilitar un plan especial. 
Tais manifestacións foron · 
realizadas polo máis alto 
mandatário autonómico, 
nesta área, despois da 
espectacular orde de 
peche de 20 coléxios de 
EXB na cidade de Vigo que 
ao parecer ameazaban 
ruina e ante unha 
concurrida e crítica 
asamblea de pais da que 
o conselleiro conseguiu 
sair a duras penas, a . · 
médio dun debate que 
repasou os problemas 
máis acuciantes do ensino 
primário. 

. nifestantes ou contra a oposición 
- en xeral. Cada avión costa 1 .100 

millóns de pts., .e . véndense 
como roscas!!! O 

• M. VEJGA 

Oito mil rapaces ficaron nas suas 
casas ante a orde de pe<;;he, o 5 
de Xuño de 20 coléxios de EXB 
do casco urbano de Vigo. Se
gundo Aniceto Núñez "sabiase 
que os coléxios estaban mal", in
formes municipais informaban 
desde hai tempo neste sentido, 
"pero en catro meses dous suce
sos similares cambiaron o índice 
de probabilidades e risco que, 
con ser unha entre mil, abondan 
para pechar os coléxios". 

O último dos sucesos aos que 
fai ref eréncia o Conselleiro é o 

do aos 2000 metros cadrados) 
serán derrubados e construidos 
de nova planta, a un custo de 
700 millóns. Os 1500 millóns 
que en conxunto será necesário 
investir enmárcanse nun uplan de 
emerxéncia" que ampara a "sus
titución" dos centros. Tal carac
terización impide, segundo Ani
ceto Nuñez, a ampliación dos 
coléxios ou a sua realización en 
mellares condicións. O requisito 

· legal provocou ? crítica dos país, 
sinalando que os novos centros 
"ian reproducir xa que lago o 
modelo de hai 20 anos, perdén
dose a oportunidade de construir 
unidades á altura dos tempos 
actuais". 

Representantes de todos os 

coléxios presentes na asamblea 
, incidiron repetidas veces na ca
réncia de bibliotecas, laborató
rios, espácios depor:_tivos etc, ac
tualmente ocupados, no caso de 
qúe existesen, por aulas, dada a 
masificación dalguns dos cen-
tros. · 

As críticas aos concertos co 
ensino privado, realizadas polos 
pais, foro·n contestadas por Ani
ceto Nuñez sinalando que tais 
cartas .eran ·fornecidos polo Mi- · 
nistério. Neste senso, Ramón 
Boan sinala que se ben~ isto é 
certo, é a Conselleria a que deci
de a que centros se lle dá. O re
presentanté da UTEG lembra 
que, ria território administrado 

. polo Ministério, o pasado ano foi 

Mántenimento dos 
concertos·. co eAsino. 
privado 

retirado o concerto e consecuen
Para Ramon · Bo'án da UTEG- te subvención a 1. 700 uni.;:iades 
INTG, a situación de perigo e de~ escolares privadas, ao conside
terioro e comun a moitos colé- · rar que non. reunían condicións 
xios de Galiza e 400 ou 500 pó- ou que non eran nec.esárias por 
dense encontrar nestas condi- estar cubertas polo ensino públi
cións só na provínciq. de Ponte- co. Na Galiza o concerto non foi · 
vedra. retirado eo nengun caso. O 

"PÓÑANSE NO-MEU LUGAR" 
M. VEIGA 

do coléxio de Sárdoma-Moledo A médio de pancartas de protesta e un activo e 
onde o 26 de Maio se producía informado ambiente máis de 200 país fixeron pasar 
un desprendimento de cascotes. sudores e momentos de nerviosismo ao Conselleiro 
Polo observado neste coléxio as de Educación e vários directores xerais que o 
vigas non contiñan armadura e acompañaban, durante case cinco horas de debate 
os encofrados foran realizados ininterrumpido. 

Cohselleiro Cando non hai perigo non se pecha e 
as reformas entran na programaciqn normal. Hai 
grietas que son perigosas e oütras que non o son. 
Pais· E iso quen o sabe? Quen se .fia? Tamén eran 
de fiar as empresas c0nstrutoras. -
Conselleiro As aulas de 60 metros cadrados ... 
Pais No n'oso son 35 e grácias. 
Gonselleiro Como o crecemento demográfico está 
a baixar, as aulas poderansé reducir a ·so.( ... ) 
Pais de Pereiró-Cástrelos A min paréceme que 

• Os_ 640 aserradeiros, 
nos que · traballan 6. 750 
persoas, facturaron o pasado 
ano por un valor de 2'8 mil mi
llóns de pesetas, case o doble 
de hai catre anos. 

Porén, as serrás disminuiron 
nun 1 O por cento, circünstáncia 
que se ve compensada cun in
crémento do rendimento de cada. 
un ha. . 

En 1984 o consumo das 711 
indústrias existentes foi de 2, 16 
millóns de metros cúbicos de 

·madeira, - dos · que 1,9 millóns 
eran de _pinó. 

En 1988 acadáronse.os 3, 1 mi-' 
llóns de metros cúbicos, dos que 
2,73 tamén foron de piñeiro. 

Oeste xeito, as serras mostran 
unha dinámica d.e crecimento di
fícil de atapar noutros sectores 
productivos, podéndose benefi-

.- ciar, ademais, dun 50 por cento 
de subvencións para as novas 
inversións que· fagan. Pero todo 
este _balance positivo e futuro 

· prometedor está ameazado pola 
actual poHtica forestal que está a . 
primar a plantación de eucalip
tos. 

O dia 20 discutirase no Parla
mento a primeira lei de Iniciativa 
Popular, para regular o eido fo
restal galega. De ser aprob9da 
significaría que o. sector póderia 
corninuar a dinámica própria, sen 
condicionamentos totalmente 
alleos e contrarios aos intereses 
da maiorfa dos galegas. o 

con area de praia que impide ca- Non se sabe se agardando recoller laureis en pe
llar ao cemento. Dos 20 coléxios riada eleitoral por unha medida va/ente de peche 
pechados, 14 taran construidos ou por necesidade ante a tensión detectada entre 
nos anos 60 por unha construto- os pais vigueses, após a arde de peche de 20 colé
ra madrileña, denominada Gil xios que ao parecer ameazaban ruina, con perigo 
Grava/os, actualmente desapare- para os nenos, o certo é que Aniceto Núñez tivo 
cida. A orde non se deu tras a que recurrir. en várias ocasións á reclamación de 
análise de todos os centros, se- "póñanse no meu lugar", con vários intentos de 
nón por anc~loxia, como recoñe- descalificación das críticas máis arteiras sob o 
ceu o próprio conselleiro, dado apriorístico argumento de que "xa sabia de quen 
que se trataba da mesma cons- viñan" e unha continua utilización de tecnidsmos, 
trutora en 14 casos. ' co arquitecto como escudeiro. Ainda esi, non· hai 

A medida, amén de non dedu
cirse dunha análise de todos os 
centros, foi calificada por moitos 
país de precipitada e alarmista, 
sinalando ademais o negativa 
que podía resultar para o ensino 
público. Os pais acusaron tamén 
á Xuhta de "falia de planificación 
e seguimento da situación real 
dos coléxios" 

dúbjda de que Aniceto Nuñez lle botou peito, . neste 
pais d~ políticos-anguia. 

. este peqhe foi unha causa eleitoral, destes días. Se 
fose o ano que ven, non pecharían asi de supeto. E 
o número de nenas nalguns sitios baixa e noufros . 
sube. O naso centro fqi feito para 18 -unidades e • A ~G emitiou ~espo_i~ 
ten 25. Ocupáronse duchas, comedores e tutorías ,. de· . pechada a campana 
para aulas e algunhas non teñen máis de 42 me-_ ele1toral un spo~ de propagan
tros. Non hai espácios. deportivqs, nen laboratórios,- da do ':?OE. ~ _Director Xeral da 
nen biblioteca. Eí1 quinto ternos duas aulas de.37 e cor:n~ama~ Ab!llo Bernaldo de 
38 alumnos. · Quiros, afir_mana que tora un fa-

llo, que o f1xeran sen darse con-

Reprodu_cir o· modelo de 
construción de hai 20 
anos 
Doce coléxios, os de menor ta
maño (ao redor de 1000 metros 
cadrados}, serán reparados a un 
custo de 800 millóns. Os nove 
restantes (de 'tamaño aproxi111a.:. 

' UN ANIMADO DEBATE 

O debate foi animado por cometários á marxe dos 
a~istentes, entre a dura polémica Conselleiro/pais: 
Conselleiro O trámite empregado é o de emerxén
cia, non se poden facer coléxios con máis metros, 
só sustituir. Xa sei que alguns non teñen laborató-
rio. . 
Pais Alguns? Todos. ·sen se ve que nos os visita. 

. Debe ter os tillos en coléxios ·de pago. 
Conselleiro Hai problemas de antigo ... 

- Pais Xa levamos 1 O anos con e·se conto. Porque 
non se fai caso aos pais? . · 
Conselleiro Todos os pais do mundo queren o me
llar para os seus tillos. 
Pais E que? Nós pedimos o que nos corresponde. 
Conselleiro Cando unha firma especializada fai-un 
estudo e indi~a que n\ . .m coléxiG hai pe.rigo, pécha
s~ 

Pais Mentira. 

- . ta. Se foi intencionadamente o 
NON HAI CARTO~ PARA GASTAR EN ESCOLAS por ineficácia dos profisionais, 
En conxunt0 os pais centraron as críticas na inexis
téncia~ dun seguimento dos centros, entendendo a 
medida actual como máis efectist~ que real, dado 
que como recoñecia o próprio conselleiro non exis
ten orzamentos suficientes para acondicionar os 

-· centros cos r~quisitos _ mínimos para o momento 
actual. O amparo rio carácter da leí de. emerxéncia, 
sina:lado por Aniceto Nuñez, para "sustituir" e non 
construir. ampliando e me llorando os · centros, aga-

. cha a indisposición real para atender unha matéria 
socialmente prioritária. 
· Nengun pai puido crer, por ou.tra parte, a pro~e

sa- de .ter . rematados os centros en Setembro. A 
pergunta é que farán daquela os 8 mil nenas? 
· A conciéncia e inquedanza de país .e nais resu

miurio ben unhá delas, pertencente ao coléxio de 
Valladares: "é denigrante ter que facer· presión ·para 
que algo funcione como é d~bido" · O 

alguén será o responsábel e só 
hal un camiño de saida, o de di
mitir. Esta vez non vale o excu
sarse. na falta de· intencionalida-
de. · -_ 

Como tam·pouco lles deberia 
valer ao xulgado pois despois de 
sentenciar que debi8.n retirar a 
propaganda dos báculos da luz 
das ruas viguesas, pero sen· con
denalos, pois· non existía inten
cionali.;:iade, esta vez voltaron a 
facer o mesmo, senda a mesma 
a p.etición, retirada. 

Tamén "Antena 3" insertou, 
pasadas as 24 horas do Martes , 
dia 13, un anúncio institucional 
chamando a votar. O 
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'Hai que facer que a Administración asume un plan 
de-normalización do galega no· ensino' 

Xosé M. Lastra Muruais 

~ · 

DATA DE 

Xosé M. Lastra M uruais _ o que se talara ali e a outra, conti-
membro de "Nova Escala nuar o traballo reeditando 0 docu-

- mento de Nova Escala ou .tirar un 
Galega"· e director do Colexio novo que fose realmente un mo
"Manuel Madias" de Caranza delo de normalización e non sim-
(Ferrol), e participou na ple~mente unha · declaración . de 
xestacion dunha comisión princípios. Decantados pola última 
que está traballando nun- alternativa, plantexouse outro dile-

ma, redactábao Nova Escota ou 
proxecto unitário de . Únha espécie de comisión técnica 
normalización1 do galega no oride estivesen representados to-
ensino. Unha comisión dos os ~ectores que estaban ali. 
preocupada porque o ·idioma Optóuse de nov9 pola segunda 
galega resucite do li rnbo do via, e asi xa nos reunimos a sema-

na pasada. 
coloquial, do snob, cor:·: o que se fixo nesta reunión foi 
pequenas porcentaxes e dos elaborar un guión dos apartados 
complexos. A sua laboura de que debia levar ese modelo. Parti-
ensinante e estudoso, a mos dunhas cuestión~ prévias so-

. mesma que a dese outro I bre unha introducción que debe 

1 · d levar o-documento, unha espécie 
co ect1vo e xentes, pode de análise da situación pala que 
levar aos nasos signos de pasa a normalización lingüística 
comunicación_definitivamente en xeral e a do ensino en particu
ao ceo

1 
o ceo da normalidade lar. Aqui o problema estivo en 

• PITUSA ÁRIAS 

A raíz das Xornadas celebradas 
por "Nova Escala Galega" hai uns 
dias, existe o compromiso de re
dactar un Plan de Normalización 
do Galego no Ensino e esixir da 
Administración a sua posta en 
práctica dunha maneira eficaz e 
definitiva, deixando a un lado as 
médias tintas e a pseudo-experi
mentación. Ao proxecto sumáron
se a ASPG, a MNL, CCOO, CXTG, 
INTG, PSG-EG, BNG, o Concello 
de Fene, a Escola de Maxistério 
da Coruña e o ICE, que estiveron 
presentes nas Xornadas. 
Esta pode ser a tentativa definíti-

consensuar dalgun xeito as análi-
ses prévias que habia no docu
mento de Nova Escala. 

~ va? . 

Qué pasa, que non coinciden? 
Non, máis que falta de coincidén
cia, que todos estamos dacordo 
en que a normalización lingüística 
non existe no ensino ou polo me
nos que non hai camiños para iso, 
o que habia eran matizacións. O 
que fixemos entón foi reelaborar 
unha introdución na que expoñe
mos qué se entande por normali
zación lingüística~ decirtle á xente 
que iso significa que o Galega 
sexa un idioma normal en todas as 
circunstáncías no ensino, desbo
tando dalgunha manaira certas 
ideas que entenden que a normali
zación é que cada quen fale o que 

CJ 
Ci_ No que se quedou ao remate das 
~ Xornadas de Nova Escola foi no 
~ seguinte. Plantexáronse duas al
~ ternativas: unha era sacar un do
º cumento das Xornadas contando 

, 

. queira. 
Despois matizamos que a nor

malización lingüística no ensino 
está circunscrita á normalización 
xeral e outras cousas que veñen 

TIA. 
'. 

PARA BERBERECHOS E AMEIXAS. 

Dsde : dí~ 8 de Marzo de 1989, nos 
berbe~echos e nas am~ixas, é obrigatoria a 
T arxeta azul de l~entificación Marisqueira. 

seu consumo. 

Esíxaa no lugar qe compra· 
e préstelle a_terición. Maris
cos con garantía. 

TARXETA DE IDENTIFICACION · 
MARISQUEIRA 

UNTé 
DEGAUCIA e 

------' 

·CONSELLERIA DE ~ESCA 

d ostrar é 

d explíci 
a tas altu1 
v tarism 

colecti\/ 
o promis< 
n ción, 1 

u ompror 
traciór 
o adiar 
ílase X< 
zación! 
'días. E 
dous b 
lecer a~ 

, aqueh 
s, é d1 
elo en 
das e 

ades, E 

Conté 
a de t 
· unha 

mente 
ir ada 

o é n 
atinx.e i 

a dire1 
se fixo 

indivi 
sao G 
ida. 
tercei 
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d ostrar a nec~si~a?e dun mo
d' explícito. Coinc1d1m~s en que 

tas alturas ,hai qLJe de1xarse do 
tarismo de personas e mes

colectivos sociais e pasar ao 
promiso conxunto cunha pla
ación, un desenvolvimento e 
0rnpromiso por parte da Ad
tración que é quen ten que 

0 adiante. 
ílase xa ese modelo de nor
zación? 
· dias. Entramos a discutir ou
dous bloques .. un que era es

ta lecer as grandes liñ~:; ~o mo
d aqueles pontos ma1s impor
ta ~s e despois o desenrolo do 

el~ en sí estudando cada 
das circunstáncias do estilo 

ades, etapas do ensino, etcé
Contémplase no guión unha 

a de transición, o que debe 
·un ha vez que o guión estea 

mente aplicado e como se 
ir adaptando a realidade ac

a ese modelo. E xa no segun
loque plantexamos de que 

eira se pode implicar a Admi
ación, cuestións relacionadas 
rofesorado, os médios a utili
a própria lexislación. 
sicamente, no guión que ela
mos a semana pasada duran
reun ión, salientábanse tres ou 

cousas. A primeira retírese 
território, tanto xeográfico 
o humán, de aplicación. Par
da base que debía extender
todo o território galega e a 
d univ¡Srso idiomático galego. 
segundo ,ponto fala de que 

oblema da normalización do 
o é má1s de tipo colectivo 

atinxe á sociedade en xeral e 
a direitos individuais, ainda 
53 fixo patente que habia di

individuais sobretodo refe
s ao Galega, a língua desfa
ida. 
terceiro lugar entrouse na 

., 
'HAI QUE DESBOTAR 
A IDEA DE QUE A 
NORMALIZACIÓ_N_D_O_ 
IDIOMA É QUE CADA 
QUEN FALE O QUE 
QUEIRA' 

caracterización das distintas reali
dades que poida haber na· Galicia. 
Aí houbo diferentes critérios con 
respecto á catalogación, porque é 
moi difícil distinguir entre galega 
talantes, non gaiego talantes, cas
telán talantes, castelán talantes 
aparentes, ·etcétera. Entón que
douse . en estabelecer polo mo
mento unha visi6n de cal é a reali-

, dade ainda que o maticemos máis 
tarde. Discutiuse moito, por exem
plo, sobre o término "Língua ma
terna'', sobre a sua ambigüidade e . 
a sua utilización como un arma 
arroxadiza por quen quer-a impar 
o castelán... • 

Finalmente, como liña xeral do 
proxecto, tamén se fixou definiti
vamente a idade de once a doce 
anos -o que coincide co comen
zo da secundária obrigatória na 
Reforma- como o momento cla
ve da xeralización do uso do gale
ga, independentemente do ponto 
de partida, fose o alumno galega 
talante con ensino en Galega ou 
en castelán con incorporación 
progresiva dó Galega. 
Dentro destes grandes aparta
dos, onde estarian as. maiores 
discrepáncias entre os colectivos 
que participan na elaboración do 
plan, se é que as haí? 

Sí, hai diferentes critérios na con
creción dalgúns aspectos, que por 
iso se foron apartando até unha 
próxima posta en común, pero 
son tanxenciais. Por exemplo hai 
diferentes critérios en como pode 

participar a comunidade educativa 
. · no proceso, non só ho que atinxe 

á . normalización lingüística serión 
en xeral á vid9-dos cen.tros públi
cos e privados. De como a comu
nidade . educativa participa, de se 
os Consellos ,escolares ben ou 
mal, os claul?tros, etcétera. 

Dentro do campo de 'manobra 
que poida deixar este modelo, a 
participación vai · vir máis provoca
da polo que nós aportemos. Po
deria quedar conformada da se
guinfe maneira: criación dunha· 
equipa de. n9rmalización en · cada 
coléxio e outro que funcionase a 
nível nacional. 

A equipa do centro encarrega
r:iase de determinar cales son as 
característi_cas sociolingüísticas 
dos nenos e nenas que ingresan · 
no coléxio para determinar qué . 
estratéxia seguiría. Quedou claro . 
s:lUe non se analisarian da.dos do 
tipo: qué idioma talas tí?, senón 
outros dados sociolingüísticos da 
comunidade onde está inscrito o 
rapaz. 

Entón no que non entrall)OS, 
volvendo ao tema, foi en como es
tarían constituidas esas equipas 
de normalización porque seria fa
cer futurismo e en tal caso, de 
asumilo a - Administración, teria 
que ser elá a que as articulase. A 
discusión de se a comunidade, o 
claustro, a equipa directiva, etc., 
deu diferentes propostas por parte 
das organizacións presentes. A 
idea inic ial de Nova Escala é que 
sexa a comunidade educativa: a 
lexislación vixente mraca que son 
os Consellos escolares os que te
ñen esa capacidade legal, había 
opcións de que fose a equipa di
rectiva. En fín, escollirnos deixalo 
de momento, pero pondo claro 
que fose quen fose o organismo 
responsábel, sería a equipa nor
malizadora quen tomaria definiti-

• 

vamente a determinación de apli- noA individúa!, adem.áis pártese de 
car unha determinada via á vista análises socio...:lingüístic.as que 
dos dados. · son bastante óbvias con respecto 

Salvo estas causas, penso que, ao caso do ·Galega. Partimos de 
co que queda pendente -agora, que hai un ha alta porcentaxe da 

· . non se-producirán dificultades. En povoación que é capaz de enten
s í ntese barrúntarise duas posibili-: delo porque dálgunha maneira ten 
dades: para os galega talantes en- un domínio operativo do Galego, 

·sino en Galega, e para os non ga- que non é o mesmo que cando 
lego talantes, ensino en castelán nunha -comunidade se dan dous 
con ·progresiva introducción do idiomas totalmente alleós un do 
Galega até chegar a esa meta dos outró e que polo tanto ten dificL!l
once ou doce anos, a partir da cal dades ·de aprendizax·e. No noso 
x~ seria integramente en.. Galega. · caso, aparte de confluir duas lín-

guas románicas, dase: a circuns-
' NO .NOSO CASO _ , táncia de que a práctica totalidade 

da povoación do país erítende o · 
DASE A Galega, aínda que non o utilice 

CIRCUNSTA, NCIA DE· como língua de uso habitual ou de 
instalación. ~ 

·auE A PRÁCTICA . En. definitiva, penso qu-e a distri-
TOT ALI DADE DA bución vi ria dada a consecuéncia 

, , - de distinguir catro grandes grupos 
POVOACION DO PAIS ou comportamentos lingüisticos:. o -
ENTENDE O GALEGO, galega, o castelán, o castelán 
AINDA QUE NON O - cuxa xeneración imediatamente 

· anterior se expresa en galega e o· 
UTILICE COMO castelán cuxo contacto co. galego 
[ÍNGLJA DE USO se retrae á segunda xeneración. 

HABITUAL ºu 
Experiéncias deste tipo hainas, 

aí está Canadá ou o caso d.e Cafü-
1 N ST ALAC l Ó N' luña. O importante agora é rema-

Pero, cómo se fai iso de separa
los ou catalogalos? Por aulas? 
Evidentemente -aí hai un perigo. 
Unha estratéxia poderia ser deter
minar os que son galega talantes · 
nunha aula e os que non noutra 
aula, e mesmo .chegando ao extre- · 
mo de separalos por coléxios. lsto 
asi , ao mellar nun coléxio aillada
mente non teria maior ··problema, · 
unha vez que aos once anos seria 
para todos igual, pero se istG o 
trasladas a cidades do tipo ~a Co- . 
ruña, levar_ia a facer unha espécie 
de reservas. Loxicamente .. é con
trario á própria filo$Ofia de que s.e 
trata dun problema colectivo e 

tar o modelo, dalo a coñecer en 
Xornadas que se realizarán este 
verán, nos centros, e o que é moi 
import.ante: facer · que a Adminis
tración o asumá. Non é difícil que 
o -fag~ porque en ·principio o Plan 
de. Normalizaciói;i Lingüística non 
choca coa lei . E só cuestión de 
asumilo na.prácti'ca. 

Cando esta entrevista se publi
que pode ser que o Modelo de 
Norrrialización Lingüística para o 
ensino estea rematado, xa que · 1 • 

unha nova reunión deste-colectivo 1 

xa tivo . lugar. Agora trátase de Í 
prestar atención ao ceo, o da nor- !. 
mal~dade, o das altas porcenta
xes, sen complexos. e 

somos coñecidos 
na Qaliza inteira~ 
pola nosa 
especialización 
en libros· 
galegas 

· e -portugueses _ 
República 

Praza do Libro El Salvador. 9 
Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUNA SANTIAGO 

entrt•muro~. 1 :.! - ~anliago . 

' ' ....... 
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"'1ÁIS PRENSA ESCRITA ·EL§ICIÓNS NO UlSTER 

El Mundo, _El _!ndependiente e El Sol . A via polítfca reafírmase na Irlanda ~o Norte 

Tres _'noVos ·d.iári.os · estatéiis 
desde . o · próximo Outo_no· 

O Sinn Fein mantén os seus· resultados 

O que parecia un 
panorama estábel e case 

- . inamovíbel está a piques 
de alterarse. Dos catro 
· xornais diarios de tirada. 
estatal que hai anos veñen 
difundindo notícias, cada 
un sintonizado nun 
determinado' "canal" 
ideolóxico, pode pasarse 
a _sete no próximo outono, 
máis a reaparición n.o · 
ámeto local do diário 
"Madrid" ligado como 
antes ao Opus Dei. 

• TERESA TODA/MADRID 

Os que verán a lus no outono 
son "El Independiente", "El Mun
do del Siglo XXI" e "El Sol". 

. Competirán con "El País", ".Dia
rio 16", "ABC" e o diário "Ya" 
que vai reapa.recer considerabel
mente remozado cando remate o 
proceso de depuración interna · 

· que están aplicando os noves 
denos, os mesmos do "Correo 
Español-H Pueblo Vasco". A 
ree$truturación do "Ya" está cos
tando numerosos postas de tra
ballo e máis dun conflito á em
presá. Como o p~evisíbel é que 
se remate impendo o critério da · 
direción económica e ideolóxica, 
o xornal sofrirá diversos cámbios 
bastante visíbeis, tentando desa 
maneira superar a grave crise 
que ven atravesando desde hai 
vários anos cun descenso de 
vendas moi considerábel. · 

Outro que se reconvirte, por 
dicelo asi, e de imediato, é "El In- · 
dependiente". Este deixou de ser 
semanário para pasar a diário. E 
unha aventura arriscada, supón 
deixar o ritmo de trabalio máis 
moderado e máls analítico que 
impón ur) semanário a pasar ao 
bule-bule de cada día. "El Inde
pendiente" , cunha tirada non ex
cesivamente grande, logrou po
rén bastante influéncia en círcu
los. profisionais e poi íticos nos 
seus dous anos de existencia. 

O cese de Pedro J. · Ramírez, 
como director de "Diário 16" foi 
nalgúnha .medida·· ·o defonante 
·destes novas diários. Rapida
mente, Ramírez puxo en marcha 
un proxecto cobizoso, un xornal 

-como- el querfa que fose "Diario 
16" de non mediar a ·crise coa 
empresa. "El Mundo del -Siglo 
XXI" qwe será moito máis coñeci
do por "El Mundo", apreséntou
se recentemente en Madrid e ex
puxo as süas liñas mestras. 

Ao igual que "El lndependien- · 
te", afirma que se moverá nunha 
ideoloxia liberal ; aberi:a, ·progre- · 

_sista,_ dando á sociedade o que 
está pedindo en canto -. a meios · 

- somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
e-specjal izaci6n 

· en libros 
~. galegas 

... e portugueses 

• M. VILARlLONDRES 

de comunicación, refrexando
conflitos e realidades máis alá 
das institucións políticas e a vida 
oficial unicamente. 

Os Seis Condados (Ulster, para 
os Británicos) foron ás urnas o 
17 de Maio para elexir aos seus 

. representantes nos concello.s. O 
que estaba planificado para ser 
un düro golpe para os republica
nos case foi un golpe para os in
tereses británicos. O PSOE e a banca 

-· . 

Por último está "El Sol", recupe
rando unha vella e prestixiosa 
cabeceira con remiscéncias re
publicanas. É, polo momento, o 
menos definido destes proxec
tos; ainda que din en "meios xe
r-almente ben informados" que a 

· poténcia promotora é, nen _máis 
nen menos, Que o PSOE, que se 

· vai preparando asi -para o · mo
mento de perder a maimia abso
luta e polo tanto a influéncia so- · 
bre os diárjos máis poderosos. 

Estas eleicións tiñah a impor
táncia de· seren as· pdmeiras ás 
que concorria o Slrín Féin des
pois da série de leis represivas 
que á Thatcher lanzou contra os 
republicanos (proibicióri nos 
meios de comunicación e -trabas 
legais á hora. de confeccionar as 
listas). Por se-isto fose pouco, o 
exército e os· paramilitares manti-
veron unha campaña de intimi-

. dación e ataqué aos candidatos 
do SF, sobre todo nas áreas limí
trofes coa República, que foi 
onde o SF perdeu máis votos. 

Detrás de todo isto hai mbitos 
cartas e fntereses diversos. Afír
tylase que un coñecid ísimo ban
queiro xoga a duas bandas - e 
apoia tanto a "El Munc;lo" como 
a "El lndependi.ente". Ambos diá
rios, por outra parte, non serán 
reácios a respaldar a opción re
presentada polo PP e o CDS, ou 
o P.P.,.CDS, quizais pondo maior 
énfase-nas teses do CDS. Nesa 
liña aperturista que din ter habe
rá collida nas suas· páxinas para 
oplnióris como ·as De Izquierda 
Unida e. outros partidos de ámbi
to estatal . . 

Non cabe xogar só cos. novas 
ao intentar perfilar o que vai ser 
o panorama dos meios de comu
nicación impresos · no próximo 
outono. Alomenos dous dos xor
nais xa asentados deberán- ta
mén facer algun reaxuste para 
competir cos novas. O "ABC" 
seguirá a sua ben tracexada liña 
poisq'ue para el nengun dos que 
saen supón gran competéncia, 
mentres que "El País" e "Diario 
16" moveránse para que os no_
·vos non Hes "mordan" demasia-
do a clientela. 

Unha parte da "guerra" estase 
librando xa. As redaccións de 

· diários,. revistas e áxéncias infor
mativas vense afectadas pelas 
moitas tentacións que están re
cebindq alguns xornalistas: A 
competéncia é forte, as empre
sas xa estabelecidas teñen que 
facer frente a ofertas sustancio
sas e mói atraCtivas para os seus 
mellares redactores. Os meios 
que van sofrindo sangrias van 
arramplando· por outras. redac
cións. 

No outono caerán follas, moi
tas follas novas sobre os esca
sos leitores de prensa diária que 
ten o Estado español. Pero ade
mais será a moi poucos meses 
dunhas· eleiclóns xerais que po
den ser incito máis movidas que 
estas pasadas europeas, co cal 
a causa pode porse bastante in
teresante. · D 
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Pero na Gran Bretaña un non 
se pudo inteirar moi ben do que 
estaba a pasar nos Seis Conda
dos. Nun princípio a imprensa ig
norou totalmente as eleicións, 
logo dixeron que os resultados 
mostraban un fortalecimento do 
bloca moderado tace aos "extre
mistas" dos dous lados. O que 
confirmaron as eleicións foi que 
pésie a todas as trabas o voto 
republicano mantén-se (SF per
deu 6.500 votos e pasa do 
11 ;8% ao 11.3% o· que significa 
un ha perda duns 1 O concellais, 
pero segue ·rondando os 70.000 
votos) e cai en popularidade a 
besta de.Jan Paisley. 

É importante salientar que o 
acorde Anglo-irlandés de 1985 
foi criado para pór freo ao avan
ce do SF e promover aos nacio
nalistas moderados do Partido 
Laboralista e social-demócrata. 
Este acorde tora firmado seis 
meses despois das anteriores 
eleicións municipais nas ·que. o 
SF surprendera ao establishment 
ao conquerir máis de 50 conce-

. Jlais. Os nacionalistas modera
dos aumentaron un 3,4% e con
queriron sacar-lle votos ao SF 
nas. áreas rurais, pero non pude
ron facelo en Belfast, onde os re
publicanos aumeñtaron máis dun 
5%. Este avance do PLSD débe- · 
se ao suporte de diñeiro inglés e 
americano e ao papel desempe
ñado pola igrexa e os mass me
dia de apoio a este grupo. Con
tado, semella ser unha escasa 
recompensa por todos os favo
res feitos ao sistema polo PLSD. 

Os "erros" do IRA / 
1 ' 

Desde o 85, ano no que por vez 
· primeira o SF . entro u nos canee-

. llos, a vida política municipal tivo 
un xiro total. O SF puxo énfase 
en asuntos como. ·a descrimina
ción social, a corrución, .o · pro- . 
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blema da língua, a sanidade e os 
sevicios sociais. Enfrentouse, 
asi, á política sectária dos loialis
tas, acostumbrados a facer o · 
que lles viña en gaña. Con isto 
os concellais republicanos paga
ron un alto précio, ás veces coa 

' vida. 

Outro dos temas polo que 
chamaban a atención estas elei
cións era ver como os chamados 
"erras" cometidos polo IRA afec
taban aos resultado~ eleitorais 
do SF. O feito de mantera mes
ma porcentaxe de votos non per
mite ir a máis lonxe con esta 
conclusión. Orabén, o IRA ten, 
como dixera Gerry Adams, a po
sibilidade de acelerar ou decele
rar a loita e debe ter moito coida
do nas· suas accións. Esta men-

saxe foi reretida moitas veces 
desde a dirección do SF e foi in
terpretada como unha desave
néncia entre os políticos e os mi
litares. A cuestión non é outra 
que se hai uns anos se pensaba 
que o IRA podia derrotar ao 
exército británico, hoxe ninguén 
mantén esta teoría e se hai uns 
anos a loita política era imposí
bel e só.cabia a via militar, hoxe 
estase a criar un movimento polí
tico amplo que é o que canaliza 
a loita contra os imperialistas e 
os ~eus aliados. 

Despois de 20 anos de guerra, 
estas eleicións veñen demostrar 
que os imperialistas británicos 
están, máis lonxe que nunca, de 
gañar o consentimento dos irlan
deses para seguir governándoos. 
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Mulleres entrenando perto de Nackfa. A direlta, artilleiros do EPLF recuperan pezas dun T-55 da 50 Brigada Mecánica do ETN, despois dunha emboscada. 

Unha longa e esquecida guerra de liberación 
\,. 

Os eritreos agardcín unha saida negociada ao conflito 
De vez en cando a imprensa 
trai novas defame, guerra e 
liortas polo poder, nq 
chamado Corno de Africa. 
A meados de Maio falouse 
dun golpe de estado en 
Etiopia, levado a cabo por 
oficiais descontentos cos 
métodos tiránicos do 
presidente Mengistu Haile 
Marian. Detrás de todo isto 
está, sobretodo, a sequía, a 
fame, a guerra e os 
intereses dos imperialistas 
nesta extratéxica zonat1>. 
Unha guerra que xa dura 28 
anos (a máis longa do 
continente africano) e que 
enfrenta aos povos de 
Eritrea, Tigrée e Afar contra 
o Estado etíope, e da cal , 
en Ocidente, hai unha case 
total desinformación. 

• MANUEL VILAR/LONDRES 

O movimento nacionalista eri
treo, na sua conceición moderna, 
ten as suas orixens na resistén
cia á ocupación italiana e na loita 
por conquerir a independéncia 
c;lurante a administración inglesa. 
E un grupo de ex membros do 
parlamento eritreo, que en teoria 
funcionou entre 1952-62 , exilia
dos en Exipto, que animados por 
Nasser fundaron a Frente Eritrea 
de Liberación. Este primeiro gru
po estab9 totalmente apoiado 
polos estados árabes e para 
r.noitos observadores era visto 
como unha trama criada por 
Nasser para arabizar o Mar Roxo 
e fechar-lle o aceso ads israeli
tas. Á marxe disto, ·O FEL non foi 
capaz de rachar e superar as es
truturas xerárquicas e sociais 
que dividían a sociedade Eritrea 
ficando nun grupo armado, forte~ 
mente dividido segundo a proce
dé.ncia étnic? ou social do· guerri
lle1ro e incapaz de criar unha al
ternativa política e social. Tratan
do de superar ' ªS divisións exis
tentes na sociedade Eritrea e de 
c?_rñpaxinar. a ·1oifa pola ·libera
c10~- nacional · coa loita pola. líbe
rac1on social, un grupo de ex 

memoras do FEL criaron, a co
mezos dos 70, un novo grupo 
chamado Frente de Liberación 
do Povo Eritreo, que é hoxe o 
único grupo ex istente. Despois 
de librar unha cruenta guerra civil 
contra os membros do FEL e de 
superar que a división da socie
dade afecte e divida ao movi-

, mento nacionalista, o FLPE evo
lucionou de ser ung rupo frag
mentado e dividido a ser capaz 
de levar a cabo un proceso de 
fusión cos seus anteriores inimi
gos e ser hoxe un grupo coesio
nado capaz de levar as iniciati
vas no campo de batalla e na 
construción dunha nova socie
dade, sen rachar coas suas ori
xes. 

A guerra 
Os primeiros ataques foron lan
zados polo FEL, no 1961, contra 
postas illados das forzas etío
pes. A principios dos 70, e men
tras os eritreos batianse nunha 
cruenta guerra civil, as forzas de 
Haile Selassie, armadas polos 
americanos e entrenadas polos 

israelitas, lazaban un íeroz ata
que que, pésie ás circunstáncias, 
non acabou co incipiente movi
miento nacionalista. Pero é coa 
chegada dos actuais governan
te:s a Adiss Abeba que a guerra 
adquire máis crudeza. 1978 é o 
ano máis dificil para os eritreos. 
As fotzas etíopes, agora arma
das polos soviéticos, lanzan 
máis de cen mil homes no inte
rior de Eritrea, obriganc;Jo ao 
FLPE a retirarse até a zona de
sértica do Sahel, na fronteira co 
Sudán. Polo 1984 o FLPE pasa 
á ofensiva e entre Marzo de 88 e 
~ª'?º deste (;!no foi cap_az de 
causar-lle aos etíopes as máis 
fortes derrotas desta guerra, 
como a toma da cidade de Afa
bet, que en palavras.do historia
dor inglés Basil Davison "é a · 
maior vitória conquerida por un 
movimento de liberación nacio
nal desde Dien Bien Phu en 
1954". Hoxe o FLPE controla o 
85% do território. 

Este avance vertixinoso da 
guerra débese á forte concien
ciación dos eritreos e á. falta de 

moral dos ~tíopes (un g~errilleiro 
é o equivalente a 20 soldados), 
x'unto coa ~coordenación de ope
racións coa Frentre de Libera
ción Popular de Tigrée (grupo 
que loita pola auto-determina-

. ción desta província dentro de 
Etiopia) e coa Frente de Libera
ción de Afar (grupo étn ico lin
güístico que habita en Eritrea e 
Etiopia, en Eri~rea actuan dentro 
da FLPE). 

Teremos que ver nestas derro
tas dos etíopes as cau~as de 
descontento dos militares que 
intentaron derrocar a Mengitsu. 
Parece que estes militares esta
ba claro que Etiopia non pode 
impar unha saída militar ao con
flito. Pero triunfaron as teses do 
sector de militares-políticos que 
rexeitan calquer tipo de diálogo 
cos nacionalistas. A perestroika 
ainda non chegou a este aliado 
dos soviéticos, que gasta máis 
do 50 % · do seu orzamento en 
manter a Ün dos máiq poderosos 
e desmoralizados exércitos de 
África, apesar da axuda dos ale
máns orientais, norcoreanos e is-

ONDE FICA ERITREA 
; 

M. VILAR 

Eritrea é un pequeno país africano, da extensión 
de Inglaterra, cunha gama de climas e xeografias 
no que se asentan diversos grupos étnicos, relixio
scís e lingüísticos (fálanse 9 línguas). Este pequeno 
país foi codiciado poi.os exípcios, turcos, . británi
. cos, italianos e americanos e serveu de ponte cul
tural entre a África sub-sahariana e as grandes cul
turas de Oriente Médio e Europa. O seu valor es
tratéxico aumentou no 1869, coa apertura do canal 
de Suez, ficando na rota da india, que os británi
cos consideraban como vital para1 manter o seu 
império. No intento de protexer esta via, os británi
cos animaron aos seus amigos exípcios a que 
ocupara.n Eritrea, da que acababan de marchar os 
turcos. E, entón, cando os italianos se sinten atraí
dos polos intereses económicos de$ta estratéxica 
zona. Envian, primeiro, a un grupo de misioneiros 
para que r:ecollan información, logo, a::; tropas, coa 
desculpa de · protexer aos misioneiros. Comezaba 
a colonización italiana de Eritrea (1879), que con 
Mussolini estenderíase á Abisinia. 

Como a . d'e todo país colonizad~ , a história de 
Eritrea ~en duas leituras. Desde o lado etíope for-

mou sempre unha unidade coa Etiopia e, desde 
este ponto. de vista, Eritr-ea foi arrebataeia sempre 
aos etíopes polos irnperialistas. o actual governo 
etíope, o Dergue (comité, na língua Amhara), en
tende que o conflito eritreo non é unha guerra co
lonial, serión que é unha trama montada polos paí
ses reaccionáríos árabes para atacar a revolución 
en Etio.pia. 'Desde o punto de vista nacionalista, 
apoiado polos histmiadores internacionais, Eritrea 
nunca formou unha unidade con Etiopia, até que 
esta foi imposta pota forza das armas no 1962, en
tre outras razóns porque Etiopia, ou Abisinia ante~. 
non existiu como tal unidade até finais do século 
XIX, e, por entón, só unha mínima parte de Eritrea 
estaba en mans dos abisinios, o resto ficaba en 
mans italiaria.s ou, antes, exipcias e turcas e. des
pois da derrota dos italianos na 11 Guerra Mundial. 
ficou en mans inglesas. até que no 1952 a 0 .N.U. 

· decidiu, presionada polos intereses que os ameri
- canos tiñan na zon.a, que ficaria dentro de Etiopía 
como rexión autónoma. En Novembro de 1962 as 
tropas do emperador Haile Selassie puxeron fin a 
teórica autonomia Eritrea e incorporaron esta 
como unha província máis da Etiopia. O 

raelitas, que voltaron -outra vez 
para ensinar os seus . métodos 
represivos. 

A vida debaixo da terra 
Apesar deste fondo de guerra, os 
eritreos esfórzanse por aumentar 
o n ível e a calidade de vida. Es
tán empeñados nun proceso de 
transformación social e económi-

. ca que está cambiando total
mente o mapa SQ.Cial. o FLPE, 
para gañarse á xente, empezou 
por educalos e facelos participar 

· na vida política cotidiana, r~spei
. tan do as su as ·E:réncias e a sua 
procedéncia étnic~. Oeste xeito 

r elaborou leis pa'ra repartir as te
rras, ou leis que equiparan á mú
ller ao nível do home. Criou un 
sistema educativo ·e sanitário 
que chega a todos e é, segundo 
visitantes de fóra, un dos mella
res de toda África, tendo en can
ta ,que Jodo está camuflado ou 

· baixo a terra. Baixo terra están, 
tamén, as fábricas t; talleres 
onde elaboran case todo o que · 
eles consumen , pois a axuda ex-
terna é case nula·. · . 

Que ~ique ·claro que a: guerra 
.en Eritrea non .é só unha -guerra 
de liberación np.cional, senón 
unha guerra contra todo tipo de 
opresión, interna e ·externa. Eles 
teñen confianza no futuro e es
peran que os cámbios dados na 
URSS e a actual détente· criada 
na situacíón mundial abrigará 

-aos etíopes a negociar un ha saí
da ao conflito. Mais teñen pou
cas esperanzas con Mengitsu. 
Hai que ter en conta que. os USA, 
antigos- aliados de Etiopia, non 
recoñeceu o direitó dos eritreos -

. á independéncia, .idea compartí
·da pala .maioria .dos países afri
canos, argumentando que Eritrea 
é un conflito anterior á OUA. 
Ocultan, así, ·O temor a que se 
den futuros conflitos dentro das 
fráxeis fronteiras que herdaron 
da administración colonial. O 

( 1) Calculan-se en 250 oficiais asasina
dos e arrestados !rns o intento de golpe 
de estado. cifra alta para o exercito etiope. 
Detras go golpe estarian, non se sabe en 
que grau. os oficiais do chamado Movi
mento Libre dos Soldado.s Etíopes -que 
os eritreos compararon co Movimento das 
Forzas Armadas en P.ortugal- grupo que 
xa mantivo contactos cos eritreos. 
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-cARTAS 

MARIA PITA Non seria bon que este escán

Outra vez vólvese petar na nosa 
.conciéncia colectiv.a de _coruñe
ses coa tazaña de Marip. Pita. 

XOSE LOIS 

dalo-cultural fose areado para 
escárnio e castigo· dos culpá
beis? O povo -pois 11on o fixo a 

Disque non hai mal que non 
veña por ben·. Polo menos trata-:
remos esta vez de sacar as opor
tunas ensinanzas deste evento 
histórico. 

Ben mirado, deberia dar gasto 
vela baterse · feramente ante o 
pérfido invasor anglo-saxón, que 
ao mando de Sir Francis· pr~ten
dia ultrapasar as nosas rrfurallas. 

É unha oportunidade histórica · 
para nós poder reviver todos es
tes feitos na exposición que co
memora o ÍV Centenário, que-ten 
lugar -estes · dias en· A Coruña, 
con certa profusiór:i de meios 
técnicos e humanos. Lástima 
que ao ·concello da capital -or
ganizador ·da exposición- non . 
se .lle ocorrese investi r nen nunha 
só palabra en· galego, dita ·ou es
crita, en tal exposici.ón, excep
ción feita do panel realizado por 
Díaz Pardo. 
-A min, a verdade-, resúltame ·un· 

pouco difícil imaxinarme á heroi-
, ·na, e aos outros heróicos conci
dadáns defensores, expresándo- . 
se nun español de pretérito per
feito e pretérito anterior. 

Por outra parte; vistas as von
tades. que no idiomático o Con
cello de A Coruña apresenta, non 
custa supor que a próxima expo
sición comemorativa do -cente
nário (de aqüi a un século) sexa 
feita precisamente en. inglés. 

Cal seria o pensamento incon
fesábel da cabeza visíbel do 
Concello ao programar todos es
tes actos? Supo~o que o de ma
tinar qué, no fondo, foi unha 
grande· mágoa que os ingleses 
non entrasen xa dqquela na cida
de, ·dunha ,vez· por todas, e nos 
deixasen polo ro~rios Q preciado 
ben da sua língua. Aforrqriámos 
tempo. 

Coitadiña heroína! Que pensa-

ria se so u bese que . os que nos 
apresentan hoxe a sua figura son 
ós que abren a porta grande da 
Cabeza e Chave do Reino (a Por
ta Real) a toda caste de invasor, · 
mesetário ou insular? · 

Só ríos cabe esperar que,_ 
mentres se prer)ara: a próxima 
. exposición centenária, . a sábia 
História sexa favorábel aoS' de
fensores, e mande aos gover-_ 
nan.tes de agora ao lugar que elá 
reser:va para os traidores. No en-· 
tanto, Drake pode estarlles agra-
decido. · o . 

MIGUEL RODRÍGUEZ CARNOTA 
(A Coniña) 

PONTE DQ SÉCULO XIII 

Até ago~a nón cr'fn rieces~do es
. .creber ·esta carta-denúnGia, pois 
cria que se eñcarregarian os xor-

.,o·. libro 
·ao ano 

Administración-, deberia rexei
tar estes cafres como se de es
púrpios-contaminantes se tratar1 

xa que non_só dunha zafranada 
á cultura trátase, senón e tamén , 
dun atentado consumado á his
tória. 

Unha Terra como a nosa (inda 
que noutra calquera tamén) que 
deberia conservar, agarimar e 
coidar as catro pedras antigas 
que inda nos quedan -para re
galiá dos vil')deiros_;, non pode 
nen debe esquecer o vexame so
frido por unha má interpretación 
ou desídia dos que governan e 
quedar-se sen a ponte no Cami
ño de Santiago. Claro é que a 
Administración e o seus conche
gados, xa nos teñen acostuma
dos a feítos semellantes. O 
MOPU, non hai moito, derrubou 
un carvallo de 200 anos para que 
pasase unha estrada polo meio 
e rneio, pois seica non tiñan máis 
sitio. e iso que era cha como a 

nais de arear suficientemente o palma da man! o mesmiño !le 
feito. Mais xa van alá cáseque pasou á ponte. Chimparo-na 
dous meses e ning_ué_n_, fai a.me- para que non desmerecese o 
nor mostra para denuncialo. . novo formigón. E logo queremos 

o asunto é que alguén sen ' ser europeus! Pero meu Deus! 
máis nen máis, ch impou á terra Cantos cafres hai neste País! E 
unha ponte do século XIII. Este como é posíbe.I que a estas da-
cafre mais ~odos aqueles outros . tas do final do século (nas portas 
que-o mandaron, xa deberian es- do XXI) inda haxa xentiña deste 
tar nas mans da xustícia. E chá- xeito? Como é factíbel que se 
molle cafre, por non atopar me- poda facer isto sen que fechen 
llor aceición na língua, pois ao no cárcere a un? Porque a estas 
dicionário ·na sua terceira acei- dqtas, noutro país, todos os in-

. ción di; Cafre: indivíduo bárbaro, tervint es desde o maquinista -
cruel, perver~o e moi ignor.ante. por non negar-se a derrubalo-
A verdade é c:¡ue non s·e poderia até o derradeiro, pasando polo 
atopar mellar nome para todos contratista -cafre maior da con-
aqueles gue interviron no derru- fradia- xa deberian estar na ca-
bamento da ponte romana de dea e sair só para traballar na 

.. _ Jriqpastela, e non se _poderian __ ponte dia por dia até recoAstruila 
atopar máis cafres por metro ca- de novo, pedra con pedra. Xa-
drado, nen no próprio país dos mais na miña vida sentin tanta 
cafres. · vergoña por un feito acaecido '1ª 

miña Terra. Se isto fose pasado 
noutra nación, estas horas desde 
o Presidente até o ignorante-.ca
fre-depredador que manexaba a 
máquina, estarian poñendo pe
dra enriba de pedra e facendo a 
argamasa, co suor · das suas 
frentes. 

Pa(éce-ma que nesta miña Te
rra, nen hai dignidade, nen cultu-
ra, nen amor ás pedras -e iso 
que somos Terra de canteiros
e nen sequera unha migalla de 
indignación. Non lin en nengu
rres que ninguén pedise nen se
quer explicacións. E xa non falo 
da querela correspondente, é 
que nen tan sequer se fixo unha 
manifestación de protesta pedin
do as cacholas pensantes de tal 
desaguisado. Estou indignado e 
comigo outros moitos que lemos 
os xornais e non vemos nen tan 
sequer unha notiña de protesta. 

Só se ocupan de notícias inter
nacionais, como se o que ocorre 
na Terra, non fose internacional 
deica a cultura. Ou é que a ponte 
non era da humanidade? Posi
belmente pensaron que era vella 
e xa non tiña mérito. Probe pon
te! Parecerá-Hes mellar a ponte 
de f ormigón. Como se non pude
sen coexistir ambas as duas a un 
tempo. Que dirán de nós na Eu
ropa culta cando lles chegue a 
notícia? Pensarán que xa tan 
ben non deixar-nos pescar pois 
taremos o mesmo cos peixes. 

Posibelmente daqui en anda
bán, haxa que talar de duas épo
cas ao referir-se á cultura galega; 
antes da ponte, e despois da 
ponte. 

Por todo isto e algo máis que 
me calo, pois non creo que me 
den máis espácio, pido ao povo 
galega_ .que rexeite de maneira 
contundente a estes cafres. O 

XOSÉ L VEIGA 
(Tarragona) 
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Criticas á composición~ des?oñecimento prévio .dos xurados e recoñecimento do seu·labor de prom~cióri · 

Máis de nove millóns .en prémios literários - . 
repártense ·anualmente 

As posibilidades de 
darse a coñecer de 
moitos dos autores 
noveles pasan. polos 
prémios literários . 

Certames sempre 
discutidos, comuns a 
todas as literaturas, 
reparten na Galiza 
vários millóns de 
pesetas ao ano e 
atópanse suxeitos a 
controvérsia nalguns 
casos, tanto polas 
esixéncias normativas 
dalgun deles , como pala 
falla de control 
obxectivo dos xuris. En 
case nengun caso se 
cumplen as esixéncias 
que a AELG fixera 
públicas hai vários 
anos. 
• X.AH CARBALLA 

Como podemos ver no cadro ad
xunto --que quizaís non sexa 
exaustivo- a nómina dos pré
m1os literários na Galiza é ex
tensa. Escolmando entre eles. e 
tendo en conta que alguns son 
de criac1ón recente. a releváncia 
crematística está cinxida a tres 
de narrativa. dous de poesía e 
dous de teatro. pero outros moi
tos teñen unha irnportáncia e 
unha tradición que os lexitirnan 
diante dos criadores {p ex os 
da A C' "O Facha" ou os do "Pe
drón de Ouro. que non están no 
cadro) 

No ano 1981 o o Concello de 
Redondela propuña unha m1cia
t1va que pronto tnunfou man
comunar voluntanamente a di 
ferentes concellos gal os para 
organizar un pr · mio de hLeraLu 
ra q e lev ri o nom dunha 
das figuras ma1ores da nosa lite
ratura , Eduardo Blancc Amor 
Recorda Xosé González, un os 
fundadores . que a idea surx1u 
en resposta a unhas eclara
cións do alcalde e Ourense na 
marte do escritor. ''Ourense no 
le debe nada a ese señor" . Con
vertiase asi nun d ,sagrávio co
lectivo un prémio que naceu 
con várias ideas "dunha banda 
criar un prémío de importáncia 
e iniciar a colaborac ión e ntre os 
concellos na ani mación cul tural 
do país . Posibilitar a saida dun
ha literatura de calldade. esti 
mulada pola unportá ncia do pré
rnio, que se intciou con 500.000 
pesetas e chegou até o millón 
actual", lembra X osé González; 
"ao princípío estabelec iase . que 
non debia quedar deserto pois 
pensábamos que e ra un fl aco fa 
vor e iria en de trime nto da in
tención ini cia l de prestixia r a 
nosa li tera tura. Ouizais a obse r
vación de que fose un certame 
sobre novela longa pudese revi
sarse hoxe , pe ro naque] rnoment 
otratábase de cobrü o que pen
sabamos era un va leiro )mpor
LanLe". O feíto de se r man comu 
nado , de se r sorteada a respon 
qabil idade anual de organizalo , 
se rve para qu e concellos pequ e
nos poda n ser ce ntro dunha ac
Livid9de li te rá ria qu e concentra 
en Se te mbro e en Decembro :_____ 

1 

cando a entrega do galardón__:_ 
a a tención do mundo da cultura. 

Prémios 
desertas e xuris 
Nengun dos autores consulta
dos defende a opción de entre-" 
ga o brigada do galardón . Se non 
ha i calidade non debe entregar
se. O próprio Víctor Freixa nes . 
director de Edicións Xerais , cu 
xos pré mios contempla n q ue 
non poden quedar decla ra rse 
desertas, é par tidá río de con 
templar a modi ficación "dében
se empezar a deíxar desertas . O 
caso é que os nasos prémios 
son dunha entidade privada , á 
que montar unha acción cultural 
como a que xira a rredor do pré
mio esíxelle unha rendabilidade . 
Pero é certo que se non hai nível 
débense de1xar desertas" . 

Xerais introduciu na pasada 
ed1c1ón a nov1dade de incluir 
persoas no xurado decisório na 

Denominación Xénero 

Blanco Amor Novela Longa 
(+ 150 fólios) 

X erais Novela 

M. Garci.a Barros Novela 
Ken Keirades ( +200 fólios) 

Torrente Ballester Narrativa 
(+200 fólios) 

Semana Negra NQvela curta 

Catro a Catro Novela curta 

Barco de Vapor Literatura Infantil 

Álvaro Cunqueiro Teatro 

Merlin Lit. para nenos 

Conc. Nacional de Contos infantis para 
Contos Infantis ne nos 
O Facho 

Clube 33 Cantos e Narracións 
xuvenfi; 

-

Maio Literario Relato Corto 
- 20 fólios 

Cantos Casa da Con tos ( + 4 fólios) 
Xuventude 

Andaina Narrativa Breve 
. 3-20 fólios 

A Bil'ilioteca do Teatro -
Arle quin 

Nacional de Teatro infantil 
Teatro Infantil 

Leliadoura Poesia 

Esqui o Poesia 

Eusébio Lorenzo 
1
Poesia 

Cidade de Ourense Poesia 

PoesiaNova Poesia · 

Domingo Antonio Poesia 
def\.ndrade 

' 

s ua calidade de lei~ores. Mesmo 
rapaces tratándose de literatura 
infanLi l. Sucede que unha das 
esixéncias da AELG . era incluir 
un escritor en calidade de repre
sentant~ da /\sociació"n , que 
servise en cerLa maneira de ga 
rante da pureza dos xuícios Só 
nos casos dos prémios que con 
voca a editor ial Sotelo Bla nco 
isto é·as i. /\ outra cond ición , era 
face r pú blicos os ·xuris no mo
mento da convocatória e só é 
esta últ ima editorial quen asi o 
fai. Nos de Xerais e no do café 
"De catro .q catro " é unhas se
ma nas antes da dec isión cando 
se coñecen as persoas que . van 
xulgar. 

Manuel Maria afirma qu1¡3 os 
xuris lle parecen "bas tante caci
ql)eados , e n xeral. Ma nipulados 
como no caso do "Losada Dié
guez", porque se repite se rnpre 
a x~nte nos e tarnén sempre · 
dun determinado clan . Tánto 
que a veces chega a ser deméri-

PRÉMIOS LITERÁRI-OS 
-

Posibilidade Esixe 

- to receber alguns prémios . Os 
xui:ados débense dar a coñecer 
'no momEonto da con~ocatória ". 
Migu-el Anxo Fernán-Vello 
abonda na mesma liña "dase co
rrupción . pola yia do amigu{s
rno , -das pequenas capelas " 
Martínez Oca , porén , pensa que 
a calidade das obras premiadas 
".demostra que en xeral os xuris 
son bastan te obxectivos". 

Promoción dos novas 
A coi nc id éncia é xeral á hora de 
valorar os prémlos como manei
ra de promoción e de poder pu
blicar. Nunha pequena rolda de 
opinións recollimos as seguin-

. tes : Manuel Maria di "'.cantos 
r:náis haxa .mellar' máis rica será 
a nosa cul tura e máis posibilida
de de publicar ": bario Xohán 
Cabana afirma "é un estímulo 
importante e é unha das poucas 
posibilidades de ~ditar poesía e 
de que a literatura dé cartas"; 
Xosé M. Martínez Oca . "non te
ñen a implantación dos de fóra 

' - ' ' 

Cuan tia deixar deserto Normativa oficial Outras esixéncias Entidade convocante 

I 
1 

1.000.000 Si Non Pode p~licala a Mancomunidade 
organización se concellos 

renúncia o autor 

1.000.000 Non Si Direito Publicación Edicións Xerais 
reservados 

700.000 Si Non Reservados direit. Concello A Estrada -
publicación 

2.000.000 Si -- Galego ou castelán Deputación 
-Reservado direito A Coruña 

de publicación 

300.000 Si -- --Oalego/castelán Concello Santiago 
Temática que 

inclua Compostela 

200.000 - Si Publica o libro Cafe 'Catro a Catro' 
' 

300.000 Si Non Publica a obra Fundación S. Maria 

1.000.000 - Si Represen t. da obra Consell. de Cultura 

300.000 Non Si - Direitos public. Edición Xerais 
- reservados 

1) 30.000 --- Non --- A. C. OFacho 
_ 2) 20.000 

1°) 100.000 --- --- Galego/castelán Club 33 
gal.-25.000 reservada propri. Caixa Galicia 

menores 18 anos 

Edición --- --- --- A.C. Cidade Vella 
do libro Compostela 

25.000 pts --- --- 14a 30 anos Casa da Xuventude 
--- galega/portugués Ourense 

4 ac.-25.000 -

50.000 Non --- Reservado direito A.C. Andaina 
publicación A Coruña 

250.000 Si Non Reserv. direito Edi. Sotelo Blanco 
· publicación 

·100.000 --- Non " --- Mostra 
"Xeración Nós" 

250.000 Si Non Reservado direito E. Sotelo Blanco 
publicación 

; 
,. 

500.000 Si Non Premio acumul. · Caixa Galicia 
de ser deserto 

125.000 Si -. Si Reserdo direito Concello de Dodro 
publicación 

150.000 --- · Non Publicac. do libro Concello Ourense 
Galizaf Portugal 

·-
Non' 50.000 --- Autores sen libro A. C. OFacho 

I pUbllcado 

2-0.000 --- Non A.C. Domingo de 
Andrade de CEE 

¡ 1 

pero os escritores novas - e os 
que non son tanto- teñen difi 
culdades p·ara publicar e es ta é 
unha gmantia de poder facelo . 
case sempre . Recompensan en 
certa man'e ira o traballo de es
creber" 

Nos últimos anos tenen desa
parecido vários prémios que . 
simplemente Li veron eC:licións 
efímeras É o caso de vários 
concellos .. como os de Vigo . A 
Coruña ou Santiago que por dis
tintas razóns deixaron éle convo
cá!os . Os escritores consultados 
coinciden en -apontar que neses· 
casos trátase . xeralmente. de· 
maneiras de xustificar a inéxis
téncia dunha política cultural. 
"convocan un prémio literário 
como maneira de cobrir a falla 
de política cultural de base. no 
caso dalgunhas institucións." di 
Freixanes . 

Moitos ou poucos? 
A discusión está aberta -pois 
non hai coincidéncia . A calida
de dalguns dos concedidos nes
tes anos pasados pon en cues
tión a viabilidade . . cando menos 
no ter.reo -da narrativa . sempre 
que s·e limite o número mínimo 
-de fólios . O conceito alcuñado 
co "Blanco Amor" de novela lon
ga fíxose tópico- e é criticado. 
Dario Xohán Cabana di que así 
"estase esquecendo o canto. de 
gloriosff tradición . primando un 
mínimo de f9lios que non se co
rresponde a unha maior calida
de. É un erro fundamental facel0 
asi . pois non é facil criar gran
d~s novelas .. e de feíto non hai 
tantas na nosa literatura. Non 
son aspectos excluintes calida
de e extensión pero os prémios 
estabelecen esa limitación ". 

Freixanes aponta que quizais 
son moitos para a calidade da 
nosa literatura actualmente 
"'quizais hai rnáis prémios que 
orixinais premiábeis" . Xosé Ma- -
ria Álvarez Cáccamo tarnén 
toca o problema cando afirma 

· "qui·zais eii. poesía haxa obras 
con njvel daboodo pero. non en 
narrativa, ou é o que se v.e nes
tes a·nos" . 

Os prémios simbólicos -os 
da Crítica do Círculo Ourensán 
e os da Asociación Nacional 
(Estado español) de Críticos
tampouco teñen unanimidade. 
Álvarez Cáccamo com;idéraos' 
importantes e Manuel Maria 
pensa que non deberan existir 
prémios sen dotación e conórrli
ca "pois fomentan unha feira de 
vanidaqes , receos e piques en
t re éscritores", 

O Prémio Losada Diéguez , se
ria considerado s'imbólico e con 
dotación ec:onómica. e ten sido 
criticado en d iversas ocasións . 
Neste ano , no apartado de lite
ratura (500.000 pesetas de dota
ción) foi para "Para despois do 
adeus" de Xosé Ramón Pena ; 
que se convirte nunha obra do
blemente laureada , pois xa no 
1987 recebera o millón de pese
tas do Xerais de Novela. · 

·' 
. Contrastando as bases dos di

ferentes prérnios to¡Jarnos a pa- . 
radoxa de que práct ica mente 
nunca .se especifica a neces ida 
de de segu:-ir a norma ti va oficial 
como base excluinte de partici 
pación .- O 
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Heidegger, o nazismo e a modernidade 
:Entrevista con Luc Ferry 

Os motivos que 
conduéiron ao polémico 

'-éxitd en Fráncia do libro 
de Victor Varias 
Heidegger e o nazismo 
son analisádos nesta · 
entrevista por Luc 
Ferry, autor, xlinto con 
Alain Renault, de 
Heidegger e os 
modernos, obra de 
pronta tradución ao 
portugués . Luc Ferry, 
desde o seu ponto de 
vista que aqui se aliña 
coas correntes 
socialdemócratas, olla 
en perspectiva o 
pensamento francés de 
posguerra até as suas 
·últimas estribacións 
PO?modemas. 
• MANUEL MARIA CARRILHO 

É ainda é cedo para indicar to
dos os efeitos e consequencias 
do sismo desencadeado em 
i987 pelo livro Heidegger e na
zismo, de Victor Farias (a ser 
em breve editado pela Carnin
ho), é no entanto já é possível 
apontar as raz6es da sua oco
rréncia e, exphc~r o porqué do 
seu epicentro francés. E pelo 
menos isso que perisarrl os filó-

r rsofos Alain Renault e' Luc Ferry 
que com o livro Heidegger e os 

· Modernos, que a Teqrerna agora 
publicou em portugues. fazem 
urna _ análise das várias posi<;6es 

·suscitadas pelo "caso Heideg-
ger". -
Ao reler agora alguns dos 
seus textos anteriores sobre 
Heidegger sou levado a su
por que o livro de Victor Fa
rias Heidegger e ~ nazismo 
náo o deve ter propriamente 
~urpreendido... é talvez por 
isso que, em Heidegger e os 
Modernos, se analisa mais o 

- heideggerianismo frances 
do que, propriamente as te
ses de Farias. Contudo, :foi 
com · elas que se despoletou 
todo o recente debate sobre 
o nazismo de Heidegger e, 
por isso, come~o por lhe pre
guntar o que pensa do tra
.balho de Farias. 
Globalmente penso que é urn li
vro justo. E é imporante assina
lar que se trata do primeiro livro 
qu~ se ocupa de un modo siste"
mático dos compromissos políti
cos de Heidegger. Daí que o de
bate que se travou .em Fran9a 
sobre o livro de Farias (ele foi 
publicado em francés, nao es-

. que9amos) tenha sido rnuito 
mais disputado· RO plano históri- . 
co do que os que precederam, 
os que ocorreram a seguir a 
guerra na revista "Temps Mo
dernes", corn Gandillac, Weil, 
Lowith, Vaelhens, e· nos anos 
60, na "Critique", com J .P. Faye 
e F. Fédier. 

Questao de contexto 
Nao havia portanto falta de 
informa~áo sobre .o assunto. 

' Náo será antes -mais do 
que o·s novos dadoé (indiscu
tivelmente importantes) for
necidos por Farias~ o con
texto político e teórico deste 
fin dos anos 80 que torna 

· boje o problema novo, ou 
pelo menoS" ben diferente? 
Sem dúvida, porque o que é · 
verdade, independenternente 
dos méritos do livro de Farias, é · 
que toda a gente que- se interes-

sava por Heidegger sabia que 
os seus compromissos tinham 
sido mais fundos do que diziam 

. os heideggerianos franceses . 
Sabia-se já muita coisa mesmo 
se hao se sabia tudo. Assim, 
nao é a novidade da.s infom1a-
96es que explica o escandalo. 
provocado pelo livro. O seu eco 
deve-se ao facto de ele ter de
sencadeado irnensas react;::6és e 
polémicas : o "Libération" publi
cou a volta de 20 ar~igos, o "Le 
Monde" cerca de 15, o "Nouvel 
Observateur" deu-lhe imensa 
aten9ao, houve várias emiss6es 
de televisao... tudo isto é ex
traordinário quando se trata de 
um pensador corno Heidegger , 
que só é conhecido por especia
listas. que é difícil de ler. P,or
tanto, se querernos explicar as 
razé5es do sucesso do livro de 
Farias deve-se procurar noutro 
lado . nao é nas. revela<;::6es que 
ele faz no seu livro que as en
contramos. 
Onde é, entao? 
Bom , responder a isso é um dos 
objectivos de Heidegger e os 
Modernos. Há duas questoes no 
nosso livro , a prirneira é a de sa
ber porque é que Heidegger foi 
nazi e se ele o foi com base na 
sua filosofía ou nao -e esta é 
urna questao limitada, que inte
ressa as pescas que se intere
sam por Heidegger. A seguinda 
questao é a de sal:;ier porque é 
que ós .intelectuais franceses se 
sentiram tao postas em causa 
por um livro como o de Farias. ' 

Comecemos por esta ... 
A nossa tese é, sucintamente, a 
de que é irnposível cornpreen
der a importancia de Heidegger 
ern Fran9a sem voltar a historia 
. dos anos do pós-guerra : é daqui 
que é preciso partir para se per
ceber porque é que, secreta
mente, Heidegger se tornou no 
pensador, ·no intelectual mais 
importante da cultura francesa .. 

Ora, e muito, muito rapida
mente, é preciso ten em .conta 
a situa9ao do im~diato pós-gue
rra em que a quase totalidade 
da inteligencia francesa é de es
querda, o que é novo; nao há in
telectuais de dimita a nao ser, 
se se ·quiser, Aron, que é rnais 
um liberal . Porque é que a "inte
lligentsia" vira a esquerda? 
Bom, por urna razao -que é afina! 
ben cornpreensível, que vai ex
plicar a importancia de Heideg
ger até_há pouco, e que consiste 
no facto de, no pós-guerra, os 
valores da Europa, dá democra
cia formal, do parlamentarismo, ' 
dos partidos, das elei96es, etc., 
em suma, os valores da demo
cracia occidental serem postas 
em ·causa, urna vez que a Euro
pa é acusada de ter conduzido 
as maiores catástrofes do século 
XX que sao, por um iado, o colo
nialismo no terceiro mundo e 
pot outro, o fascismo e o nazis~ 
mo, nao só na Alemanha _mas 
em quase toda a Europa. 

A critica marxista 
Mas porque é que essa cons
testa~áo con.duz entáo ao 
marxismo 
Condui porque o marxismo sur
ge, aos intelectuais que s"e sen
tiam na obriga9ao de .. fazer a crí
tica do mundo democrático, 
corno a única ideología que per
manecia viva, como a única 
ideología de envergadura que 
permitía fazer a crítica do mun
do democrático e que, ao mes
mo tempo, nao .era suspeita de 
colabora9ao como o fascismo ou 
o colonialismo. É assim que as 

Heiddeger, dentro do círculo, durante unha reunión de e lentfficos alemáns 
no 33, en Leipzig. . ' 

'NA IMEDIATA 
POSGUERRA A 
O U ASE 
TOT ALIDADE DA 
INTELIGENCIA 
FRANCESA É_D_E __ 

ESOUERDA' 
coisas aparecern entao, e é de 
facto no -pós-guerra que vemos 
aparecer o mar_xismo como crít¡i
ca dominante do mundo ociden
tal e , simultaneamente , as teses 
de Lévi-Strauss sobre o europo
centrismo, o etnocentrisrno, e 
lago a seguir o terceiro-rnundis
mo de tipo marxista, que vai ser 
o tra<;::o comun a todos os movi
mentos esquerdistas de 68. 

Assirn, no pós-guerra é-se si
mllltanearnente da esquerda e 

· anti-ocidental, urna vez que o 
Ocidente produziu o nazismo e 
o fascismo, cuja experiencia é 
ainda muito próxima. É por isso 
que no Maio de 68 a acusa9ao 
de fascismo atinje mesmo os li
berai9, o que nos parece ábsur
do mas se toma compreensível 
no interior desta visao das coi
sas, em ciue a domina<;:ao do 
man<ismo é total. Nos anos 60 e 
50, particularmente nestes, qua
se todos os intelectuais france
ses sao ou marxistas, ou clara
mente do partido comunista. 
Esta domina9ao durará até 68, 
e mesmo despois, até meados 
dos anos. 70, momento ern que 
se dá a derrocada do marxismo, 
facto que se deve. em primeiro 
lugar e paradoxalmente, ao pró
prio Maio de 68, porque Maio 
de 68 foi um rnovimento anti
autoritário e o partido comunis
ta e a URSS aparecen entao 
como incompatíveis com o indi
vid.ualismo d!3inocrático descri
to, entre outros , por Lipovetsky; 
depois, aos acontecimentos do 
Afeganistao e .da Polónia, a vul
gariza9ao pela "nova filosofía" 
das obras dos dissidentes, tudo 
isto tendo por fundo o movi
rnento anti-autoritário despole
tado por Maio de 68. 

Ainda quanto a '· recep~áo de 
Heidegger, quais foram as 
razoes da manuten~áo dessa 
ambivalencia ocl.ilta que re
feriu? 
É que , depois da morte do· ma
rxismo em Fraiii;a, os intelec
tuais, urn importante número de 
intelectuais, procurou encontrar 
um novo ponto de vista crítico. 
que foi o q_ue eles perderarri ªº 
perderem o marxismo. Daí o ''si
lencio dos intelectuais": tendo-

se a esquerda tomado antitotali
tária, reconciliado com os d1rei
tos do homem. com a democra
cia formal, os intelectuais de es
querda privados do marxismo, 
encontram-se sunultaneamente 
sern ponto de vista crítico sobre 
a soC:edade liberal . Ora , é Hei
degger que lhes vai permitir en-

, contrar esse pont-0 de vista por
que a crítica do que ele charna
va o "mundo da técnica", isto é, 
dos tempos modernos, tanto do 
liberalismo como do comunis
mo, digamos da sociedade in
dustrial em geral, é uma crítica 
muito forte e assemelha-se mui
to a que Marx faz do capitalis
mo. lsto ve-se bern em dois 
pensadores, Marcuse e Fou
cault. The Unidimensional Man, 
de Marcuse, é bem urn livro que 
tanto pode ser lido por urn ma
rxista como por urn heidegge
riano; Surveiller et Punir, de 
Fm~cault. é susceptível dessa 
mesma dupla leitura, é um livro 
que é urna crítica do capitalis
mo, da razao instrumental, da 
sociedade disciplinar e, ao mes
mo tempo, mais profundamen
te, urna crítica do mundo da 
técnica e da racionalidade mo
derna. 

Há assim um ressurgímento 
de Heidegger depois da "marte" 
de Man< como o grande pensa
dor crítico, como aquele que cri
tica o mundo moderno , o rnun
d_p da técnica. o mundo demo
crático, é um pensador que per
mite aos intelectuais reencon- ... 
trarem a posi9áo crítica que tin
ham per<i.ido ao abandonar a re
feréncia ao marxismo. 

E é esse reencontro que o li
vro de Farias vem pór em 
causa, náo? 
Precisamente, é essa nova figu
ra do intelectual crítico, o antili
beral, de certo modo anti.moder
no, é essa nova estratégia de 
crítica que o livro de Farias, que 
ninguén previra, vern curto-cir
cuitar . E aquí é que encontra
mos o principal motivo de eco 
que eles suscitou, porque ele 
p6e em causa todos os que de
pois da derrocada do marxisr:no 
se viraram para Heidegger para 
reconstituir a figura ' do intelec- .. 
tual crítico. É por isso que pes~ 
soas como Derrida, Lacoue-La
baíthe ou Finkmielkaut vao rea
gír tao violentamente a publica-
98.0 de Heideggér et Je Nazisme 
,dizendo que se trata de um 
caso mediático, o que nao tem 

· sentído nenhum ... Porque é que 
os "media'' haviam de montar 
urn caso a. propósito de um filó
sofo como Heidegger que· ~ tao 

/ 

. obscuro, tao dificil para os nao 
profisionais, ' se nao houvesse 
ecos na sociedade francesa? 

E repare, porque é extrema~ 
mente significativo, que a publi
ca9ao que em Fran9a se consti
tuiu no principal defensa( de 
Heidegger contra o livro de Fa
rias foi "Le Nouvel Observa
teur", que é urna publicai;ao de 
esquerda e corn urna referencia 
muito forte ao judaísmo. É ex
traordinário como Heidegger se 
tornou num pensador francés 
judeu e de esquerda, quando el~ 
era alemao e antigo nazi .. . é um 
paradoxo espantoso que nao se 
compreende se nao se reconhe
cer a fun9ao que a crítica hei
deggeriana do mundo da técni - · 
ca leve no campo intelectual 
francés desde 45, sobretudo. 
mais recentemente. 

Urna das consequencias do 
debate sobre o nazismo de 
Heidegger é a de mostrar 
que o problema do ponto de 
vista critico permanece, ou 
melhor, se repóe inteira
mente. Parece-me um pro
blema bem real... 
Sim ... quando se tem o d1scurso 
que eu sustento , aquilo de que 
nos acusam irnediatamenmte é, 
no fundo , de ser urn colaborador 
da modemidade, de renunciar 
precisamente ao ponto de vista 
crítica. O cru.e me dizem fre
quentemente é que recuso a crí
tica feíta por Marx , assim como 
por Heidegger, bom. entao é 
porque tuda corre bem e nao há 
cntica a fazer. É urna objec9ao 
simplesmente polérruca .. . o que 
defendo é que há tres tipos de 
críticas possíveis face ao mundo 
moderno, e que é entre e las que 
se deve escolher . 

E quais sáo esses tipos? 
Há uma crítica que se faz em 
nome do futuro radioso. é a crí
tica marxista, que se afundou e 
que hoje se sabe bem ao que 
conduziu ; há urna crítica de 
tipo heideggeriana , que se faz 
quase sempre em neme de um 
passado, de trad19ao perdlda. O 
que eu defendo é um outro tipo 
de crítica, urna crítica mtema , 
no preciso sentido em que po
demos perfeitamente criticar o 
universo democrát1co en nome 
das promessas que ele próprio 
faz e nao cumpre Há imensas 
institui<;oes, a escala , a 1usti9a, 
por exemplo, que se baseiam 
em princípios que sao promete
dores mas que nao se realizam, 
nao se cumprem : encentran-se 
aquí um espa<;:o crf tico a utilizar 
que pode, na minha opinao, ser 
extremamente forte . Retomo as
sim a frase de Adorno que dizia 
que se devia criticar o universo 
moderr.o em nome das promes
sas que ele faz e nao cumpre. 

E acha que essa posi?o per
mite boje redefinir a funQaO 
do intelectual? 
Modifica~a. porque o papel do 
intelectual nao é o de adoptar 
urna posi9ao de exterioridade 
ern rela9ao ao universo demo
crático com base na ética da 
convic9ao, para utilizar os ter
mos de Marx Weber , mais o de 
adoptar o ponto de vista da, é~~
ca da responsabilidade, situan- . 
dose no interior do mundo de
mocrático para o criticar. O que 
supoe, naturalmente, que os in
telectuais nao se horrorizem "a 
priori" nem com o poder politice 
nem com a vulgariza9ao da filo-

. sofia. Sao dois pontos importan
tes . O 
Escolma da e.ntrevista publicada polo su
plemern:o A Revista. do·semanário portu
gués Express_o (1-IV-1989) 



Un texto de história -
para BUP e FP 
A editorial Anaya oferece aos 
profesores e aos alumnos de Ba
charelato e de FP un novo texto 

•en língua galega . 
Os autores expoñen no prólo

go a sua metodoloxia : dar aos 
alumnos un instrumento para 
entender "como se construe o 
coñecemento histórico", criar 
con eles unidades didácticas diJ 
námicas. centrar o longo. proce
so histórico da humanidade en 
núcleos intelixíbeis, accesíd:>eis 
e suficientes. 

Os autores conseguen un 
"novo deseño" de libro de texto 
moi perta de ser sinxelamente 
un instrumento substítuíbel en 
cada páxina e unidade polo qu~. 
sobre eses modelos. poden arti
cular profesor e alumnos . 

Este libro rompe co texto con
vencional sobrecarregado de 
datos, de esquemas e de file1ras 
de personaxes. En vez diso apa
recen grabados, gráficos. foto 
grafias, documentos. pren~ª ·. 
Especialmente a umdade sept1-
ma constrúese sobre a prensa 
estatal, galega e internacional 
Hai catre referéncias do "Faro 
de Vigo" e na totalidade entran 
páxinas de 9 xomais. Desta for 
ma provocan a entrada nas au
las da prensa. o mesmo que dos 
audiovisuais ou o video princi
palmente. grác1as ás alusións a 
estes rneios. 

Pero para que a construcción 
quede -para os espeC1ahstas da 
História, os autores brindan su
xeréncias cara unha chamada á 
investigación. De entrada, L. 
Obelleiro apresenta unha guia 
aos documentos parroquiais, 
aos monumentos contemporá
neos e á toponimia. Ao longo do 
texto insístese nesta dimensión 
que motiva aos alumnos e c?nfi
re a este saber unha aproxuna
ción á práctica diária 

O libro está escnto en norma
tiva oficial sen que falte algun 

• erro ou errata (v.g coordinación 
por coordenac1ón (p 2)) 

Esta novedade do texto. esta 
metodolox1a que provoca a cna
tividade de profesor e alumnos 

GuieirQ 
CULTURAL 

\ 
\ .. --.. .. .:. ... -· .. · -··--···-·--

a sua vida foi pare1Jé1 lP.ste 
grupo de grande son .. . t"! a 
afeizón especializada. Hoxe en 
día, "Os Rosales"' veñen senda 
maiormente· unha família na 
que, ademais do "patriarca·~ . fi
guran a sua dona e dous filias . 
senda ouLro deles director da 
Escala de Ga-iLas de Sta . Uxia de 
Ribe ira . 

.~···..---··---- Se os andaluces reivindican 
no ílamenco o "duende" e os·ne
gros nórLe-america n\)s no hjazz" 
o "swing", na música tradicional 
galega . a eséncia do seu canto 
veh senda o "timbre" : o "xeito", 
dificilmente definíbel , de execu- . 
tar a música ; e € tamén. qui
zais-. o grande mérito dest? gra
bación, froito do sentimento que 
impregna . tanto o seu funda- _ 
mental c_ompoñente instrumen
tal como a cativa parte vocal; en 
ambos casos, as vivéncias qu~ 
"Os Rosales" transmiten traslú
cense na naturalide, no. enxe
·brismo da súa rnusica, pouco 
doado para os ouvidos "light" . 
Técnicamente, estas caracteris
ticas rnaterialízanse nas dif.eren
~i-t.w.r~@ii,.,O..Qae~~ ,.fil!§_ 

está enmarcada nunha visión 
global do mundo desde Galiza. 
Enténdase ben , non é que se 
diga moito da Galiza, é que se 
mira desde aqui. Os autores non 
saen da realidade para colocarse 
na abstracción , senón que mi
ran. Este mirar só pode ser des
de o próprio lugar da existéncia. 
Mais qué gozo e qué miradoiro 
tan diferente! Seguro que os 
alumnos acostumados a libros 
voluminosos nos tres últimos 
00GS.....9~ Jb~1.:1WcfF!u

0

ttéffi'éYi't§ -
impresionados por un texto bre
ve, áx.il, no que desde a fiestra · 
da sua casa se observa o mundo 
e se pode coñecer a verdade 
histórica do vivir da humanida
de A selección temática e orde
namento das unidades tan res
petábel como discutíbel v.g . a V 
na que Revolución Francesa 
queda subordinada demais. 

Un paso irnportailte na nor
mahzac1ón do ensino na Galiza. 
Un trabalfo colectivo merecedor 
de gratitud~. O 

F.CARBALLO 
História, por J A Armas. L Obeile1ro. A 
Pérez Albert1 ME R Losada, C Otero e 
A Romero Mas1á Ed Anaya , 1989. 191 
pp 

Os Rosales: 'De 
foliada en S. Pedro 
de Vilas' 

Non resulta extraño que D pasa
do domingo dia catro o acto 'de 
~.QI~.§~:ffi9CÍÓ.R .Q§§.t.._~~gQ.~~ 
convertérase en todo un Festival 
de música popular_ no que parti
ciparon Ricardo P-0rtela. Susana 
Seí~ane , "Anc_oradoiro" , "Pase
niflo". a Banda do Centro Cultu
ral Simón Varela e '· Milladoiro" . 
E é que "Os Rosales" son toda 

- unha institución. alornenos i::la 
ria de Arousa. A bon seguro 
que, se vivíramos nun País mai.s 
normalizado, está família artísti
ca receberia o recoñecimento, 
popular ou institucional. que se 
merece. 

Precozmente. xa de nena .. 
Pepe Romero experirnentab_a os 
seus primeiros 'Pasos rnus1cais 
tocando frautas de cana que el 
mesmo construía. Desde- entón , 

voces: _ 
Quizais veña·a demostrar este 

disco a superación da dicotomia 
"música popular~tradicional " ao 
ser a meirande parte das pezas 
que o integran composición dos 
própriós membros da agrupa
ción. isa non impede, porén, a 
sua catalogación como repertó.
rio "folclórico" ortodoxo , coa .se
guinte variedade musicé!l que 
dem.ostra a riqueza inata .da que 
pasa por ser .a nasa música mais 
auténtica. Hai ·detalles salientá
beis. como o uso de instrumen
tos pouco frecuentes .en este 
tipo de forrnacións , tales como. 
a frau.ta ou o acordeón, tan dis
creto . como eficaz. A · própria 

PEQUENO 
DICCIONARIO 

XERAIS 
O A 

O PEQUENO XERAIS é un . 
diccionario básico do galegq estándar -

· Partiuse para a súa confección do 
Diccionario Xerais da Ling'ua e 
reduc.iuse o seu contido para facelo·máis 
manexable. Esta reducción levouse a. 
cabo seleccionando o número d_e 
entradas e racionalizando o volume de 
información das definicións. e d<ts 
acepcións de cada unha delas . 

As entradas reducironse a 18 .000. 
suprirñtionse as ro'rmas consideradas 
variantes minoritarias, respondendo 
esta supresión a criterios -e.le uso . Por . 
outra ?anda, unha parte das entradas do 
diccionario foi reorgani~ada no · 
apé)rta~o das familias léxicas . 

Cada encrada segue levando o 
étimo do que procede, suprimíndose as 
explicacións ace.rca dél evolución 

-~,,. 
histórica. · 

,· 

L_--:~~~~~~~~~~~~~~~--:-~-:-:--~----

· . · . · XERAIS · · · 
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gaita ten o seu-segredo , desve
lado por Pepe Romero na con-

. tracapa do disco: "cando a tóco, 
téñoa ·pegada a rnin, envolvén
dome, case formando parte do 
meu carpo" D 

X.M.E. 

Cagney e Lapey 
Na noite dos mércores .a TVG 
estava emitindo o serial policia
co Cagney e Lacey, nome que 
corresponde aos apelidos das 
duas protagonistas, ·coincidindo 
no mesmo horário que outro po
pular produto do gépero que- se 
emite pola TVE. "Hill Street" . 

O tema policial .é o grande 
tema da sociedade industrial. e 
nom é por casu'alidade que as 
prirneiras mostras do . mesmo 

- derom-se na Inglanterra do XIX. 
O romance policial deÜ lugar a 
todo um ferinas o género literário 
baixo o evocativo nome de "ne
iro" . e a sua popularidade nom 
·passou desapercibida aos pro
du tores iankees. O policía. o in
vestigador. o protagonista geral 
deste tipo de temática. penetra · ',. l 

co,n facilidade nuns meios, nuns 
ambentes q:ue ressultam pouco 
perrneáveis. a outro tipo de pro-
. tagonista ; o policía tern umha 
relac;om podernos dizer que pre
viligiada com o; mundo que _o 
·arrodea -a sociedade capitalis-

, 'ta industrial- ;· o policía é um 
elemento do' estado , é a primei
ra manifestac;om OU· a mais nÍ
~ierrféfü6~ó.'6 ~§ia'hlfsñftftfrtt' "1fo 
que as próprias contradii:;::ons· 
deste é imposíbel já dun jeito ou 
doutro fazé-las desaparecer to
talmente nesta escrita narrativa. 

Hai tantas classes de tipolo
gías de protagonistas policiais 
corno deu de si ó magin do au
tor ; desde o revolucionário ao 
fascista e com todo tipo · de 
cornbinac;ons. e já todos algum
ha vez olhariamos. ou Jeriarnos 
algo .. Na Galiza, sociedade que 
acaba de chegar -ao industrialis
mo. ainda nunca a sua literatura 

. se mergulhou neste ripo de ge
ner_o narrativo . tipo · de escrita 
que é especialmente atractivo 
para urnha analis€ materialista 
da sociedade, a única obra que 
se · chamou ·do tema -=-"Crime 

·" en·éompostela!'_ é de '!;al.feble
.za, q1rn só .con muita boa vonta
de se pode encadrar na literatu-
ra negra, para miñ a única obra 
que. · forzando as causas urn 
pouco , incluria no género. é 
essa magnifica obra-prima da 
nasa literatura e "A Esmorga" 
de Blanco Amor. · 

Que nos meios literários gale
gas ainda nom se sabe o qµe é 
b géne.ro policial , temo-Jo no es
pecial da A NT qo ~as das letras 
galegas no que . agás ~ muito 
boa introduc;om de· Xesús Gon
zaléz Gómez. o resto soµi folhas 
enchidas con. boa vontade e 
pouco de literatura negra . Os 
galegas ao perceber-rnos á poli
cía como algo tarn alheio a nós . 
á. go espanhol que hai por aqui, 
ncin acabamos de entender o 
sentido dÓ tema na literatura, 
mas parn f azer literatura policial 
ñacionalislél e patriota norn é 
neces~1rio que o p_ol icia o seja , 
chP-f"f<l .C'o1110 qut-» <.1 nossa reali
dél tfo opresi~ ~1 né:lc ional se faga 
permeável aos leitores e o prota
gonista pode ser desde o galega 
cheio de contraci.ic;ons ao disci 
pl i 11 ;1d o p;1ss<111cio pc)lo espanhol 
l1111hu11du . :-;.i t~1 1 t.u11 pódese 1 t' 

11.i:.11 .i :~111·11'd.idt:-' ;Ji:1 legn . 
l \111111 1.1 dizl~ 1 1cio, Cagney e 

Lazey . . 1~~ ptt)t.agonistas do se-
11.il d ,1 TVC. som duas fémias · 
a11t.it.ese de machos-machos ao 

(pasa á. páxina 19) 
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Este proxecto, que foi un dos nosos 
primeiros encárregos, a pesares das 
contradicigns que se evidéncian no 
proceso de deseño e. no resultado fi-

. nal , é unha obra chea de inquedanzas 
e re~olle, de algun xeito, os aspectos 
personais de obras posteriores . 

O lugar escollido para ubicar o 
Centro é unha ladeira aindá ben pina 
orientada ao leste e que' na parte supe
riorr ten a igrexa parroquial precedida 
dun sinxelo cruceiro. Desde arriba 
podía aliarse todo o núcleo urbano da 

ARQUITECTURA · ,' 

Feira do Monte así, como a Lagoa de MEMÓRIA lecendo un dialogo formal co conxun- a sua xustificación na idea global que 
Cospeito. · to, a pequena igrexa parroquial e o _guiou o proxecto: a dun Centro de 

Ao· proxectar o edificio tivemos cruceiro .situado de frente a ela. A fa- Saude dotado de grande luminosidade 
moi presente a sua adecuada inserción semi-enterrado que teria acceso só chada leste, con duas alturas, visíbel interior, incluso nas zonas de espera 
neste .fermoso entorno, de xeito que a para peatóns desde o núcleo urbano, desde a vila e desde moitos quilóme- e circulación e cunha imaxe pouco ha
sua ·imaxe final fose a dun edificio re- e outro baixo,, por riba do-anterior, tros de distáncia -polos poucos acci- bitual neste tipo de centros que, coa 
presentativo pero ao mesmo tempo que seria a planta de ac.ceso 'principál. . dentes xeográficos desta zona da Te- utilización de cores moi vivas (rosa e 
coidando que as suas proporcións e Esta disposición natural do edificio . rra Cha,. intenta adoptar unha imaxe . crema en fachadas e cuberta .de chapa 
deseño non pasasen· a ser protagonís- respecto ao terreno traía como conse- máis simbólica e representativa, pró- de alúminio lacada en vermello) 
tas principais da paisaxe. . cuéncia a sua clara identificación a pria dun centro comunitário. transmitira esteriormente esa misma 

Aproveitouse o desnível do terreno través das duas fachadas máis repre- · A esisténcia na · planta baixa de idea de luininosidade e calidez tan ne-
para desenrolar o programa de necesi- sentativas: A ~ste, na zona superior dous pátios abertos que estrangulan o cesária, na nosa opinión, nun Centro 
dades. previsto en dóus andares, un da ladeira con só unhaaltura, estabe- edifíCio na sua zona central encontran Sanitário. 

CENTRO SANITARIO 
COSPEITO-LUGO 

L--·--~ - ~:-0-:1- -
. . ' 1 ; 
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PLANTA BAIXA 

rnrn rn· 

ALZADO 

" Santiago Catalán Tobia nace en Ma-. 
drid en · 1954. e Cristina López Eiroil 
no mesmo ano en Vilalba. ·Son Arqui-: 
.tectos {Xlla E.T.S.A. de Madrid en 
1979. 

l~ Foron menibros da Comisión de 
Arquitectura de Cultura do ·coAG no 
periodo 1981-83. Participar9n nas ·"ID 

PLANTA ALTA 

rn rnrn 

SECCIÓN 

SANTIAGO CATALAN TOBIA-CRISTINA LOPEZ 
X ornadas de Arquitectura Galega", 
organizadas polo COAG en Maio do 
.81 en Santiago, cunha ponén.cia titu
Jada "Estado do património arquitec
tónico nun recinto amura11ado" referi
do á cidade de ~ugo e que foi publi
cado post~riormente polo COAG. 

Teñen feito traballos para a Direc- lebrada en .Mádrid en Abril· dÓ '86. 
ción Xeral do Património da Conse- A ~evistas ''ON" no seu ·número de 
Heria de Cultura, entre os que destaca Maio do 87, titulado "Especial Gali
.o Proxecto de ·ordenación da Praza za", inclueu duas das suas obras. 
Maior de Lugo.. En 1988 obtiveron un Accesit no 

Participaron na Expqsición ele pro- "Primeird prémio CQAG de Arquiteé
. xectos seleccionados pola Dirección · tura", no apartado de deseño urbano, 

Xeral de Arquitectura do MOPU, ce- poío Proxecló. de restauración do 
,· 

Quiosque da música da Praza · Maior 
de Lugo. . 

Santiago Catalán, ademais, 'realiza 
accidentalmente traballos de deseño 
gráfico, carteis para actividades cultu
rais do Coléxio

1 
de Arquitectos e obtu

vo uri accesit no concurso para o Lo:
gotipo do COAG no ano 1987 .: 
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AxendA 
AcuLTURALA 

ACTOS : 

• Grafoloxia 
Charla de Laura Lizancos , es~ 
pecialista en grafoloxia, o xo
ves 15 de-xuño na A.C. "O Fa
cha" de Á Coruña. 

• Salomé 
Estrea da última produción do 
CDG no· Teatro Principal de 
San t~a~o o .xoves 15 de de 
Xuño, ao que seguirán repre
sentacións en días sucesivos. 
"Salomé" é unha adaptación 
de Roberto Vida! Bolaño e 
John Eastham sobre un texto 
de Osear Wilde. 

• Ubu Rei 

Dentro dos "Circuitos Cultu 
rais" da XUnta , en Narón, o 
xoves 15, ás 20 h. represen
tación de "Ubu Reí" polo gru
po "De ningures" de Cangas. 

• Feira do Libro de 
Ocasión 

Até o próximo día 25, na Praza 
de España de Lugo. Libros an
ugos e modernos pero a pré
c1os asequibeis 

• Cine antibelicísta 
O venres en sesións de 4,6, 8 

11, no Cine Bogart de Lugo, 
o Club Valle lnclán orgaruza 

EXPOSICIONS 

• Certame Diaz 
Pardo 

Están expostas no. antigo Palá
c10 Provmcral de A Coruña as 
obras que concorreron ao cer 
rame de pintura "Isaac D1az 
Pardo" 

• Felipe Criado 
Expón a sua últuna obra na 
Galana Pardo Bazán de A Co
ruña. 

• Correa Corredoira 
Expón na Galana Trinta de 
Compostela 

• Hafen-Salon 
Fotograbas deste grupo ale 
mán na Sala Os Peiraos de 
Vigo 

• Bertolt Brecht 
A mostra sobre Bertolt Brecht 

un ciclo de- cine anti-belicista 
que porá en cena "When the 
~d blows"'. debuxos anima
dos de JiÍnmy T. Murakarni. 

• Cineclube. de 
Cangas 

Proxección en "Xuño. Dia 16 
"Diario de Invierno" de- Fran
cisco Regueiro. Dia 30, "Nola 
Darlins" de Spike Lee. 

• Cineclube de 
Pontevedra 

Próximas prcixección . Día 21 , 
ás 22 .30 horas na Sala ABC 
"Voces distantes" . 
Dia 26 de Xuño. "El huevo" de 
Danniell Danniell. 
Dia 5 de Xullo. "Nola Darling" 

• Sábados de 
Furabolos 

Dentro do xa terceiro ciclo o 
calendário a desenvolver 
nesta actividade do · Concello 
de Moaña é como seQUe. 
17 de Xuño. C.P. Abelendo. 
Grupo Kaos 
24 de Xuño. C.P. Tirán . Grupo 
Xalgarete. 
Está aberta unha expoSición 
sobre o mundom dos títeres, 
desde o 6 ao 12 de Xuño, no 
Centro Socio-Cultural Daniel 
Gastelao, de Oumtela-Moaña. 

no seu XC arnversário. expon
se na Galana Sargadelos de 
Compostela. 

• Fotos do 
ferrocarril 

Nos andéns da estación de 
Vigo, exposición fotográfica 
sobre o tran até o próximo dia 
25. 

Cagney e Lacey 
(ven da páxina 1 'Í) 
Starsky e Hutch . O Tele-filme 
estava ben apresentado. comq 
persoagens críveis, o mundo 
que os arrodeia nom é o do 
"American Way of Lite" , é um 
mundo real ao que pertencen as 
suas vítimas, e nom por casuali
dade, lástima que a filosofía do 
l}.appy end hollywoodiana esna
quize muito do material. O nível 
que tinham as dobragens están 
por riba da meía da casa, e al-

, hando-a podia-se passar um 
bom momento ante a pantalha. 
Mas ao chegarmo-nos ao verán 
os responsábeis da TVG adican
se com todas as suas forzas a 
degradar o produto .qÚe emitem 
e logicamente está série ~esapa-

• Galicia en Foco 

Organizado polo Clube de 
Prensa de . Ferrol en convénio 
do Consellar:i& de Cultura, co
nóvcase este · certame para 
xomalistas gráficos galegas ou 
que traballen para médios ga
legas, con prémios que totali
zan un rnillóns de p~setas . 
Poden participar fotógrafos de 
plantilla e colaboradores. Esta
belécense dez dístincións : 
cinco de fotos únicas e cínco 
para séries. -distincións que 
consistirán nun múltiple es
cultórico dun criador galega. 
As fotografías seleccionadas 
polo xuri incluiranse nun catá
logo con carácter patrimonial 
e formarán f)arte dunha expo
síción itinerante palas cidades 
galegas. 
As fotografías poderán ser en 
branca e negro ou cór e debe
rán ter sido publicadas entre 
o 1 de Xaneuo do 88 e o 30 de 
Xuño deste ano. A temática 
será: cultura , deportrs, socie
dade, natureza e ciéncia. polí
tica e retrato. As séries serán 
dun máixmo de tres e un mi-

. nimo de cinco e os tamaños 
osc:llarán entre o 18x24 e o 
24x30. O prazo de · recepción 
de orixinais finaliza o 15 de 
Xullo e os traballos, ou a solici
tude de máis iñformación. dé
bese dirixir ao Apartado 283 
de Ferrol. O fallo darase o 15 
de Setembro e a· entrega de 
prémios o 30 de Outubro. 

• IV Premio Merlín 

rece sendo substituida polo ine
fável "cinema espanhol". 

Agora que andamos coas_ elei
<;:ons ao Parlamento Europeu, os 
telejomaiS e os espa9os informa

-J;jyos em geral se dedicam 
ao assunto, tenhem um nível 
tam baixinh0. que resultarp au
ténticos produtos de caloteiros 
de feira, som tam parciais , que 
se nom fose polo muito bem qu? 
está treinada a audiéncia, anda
ría botando exP,resons de noxo 
ao sentirem-se assím insultados. 
Já . talaremos outro dia de até 
onde vai subindo a lama nos te
lejornais da TVG, da contínua 

1 tqueda do seu prestígiq , dos cen
sores e os seus tobos, o do que 
se emite polos noticieiros para 
luxar as conciéncias desta país; 
de como se seguen os patróns 

mana do San MarÚño.· 
Sétima.- O premio non po
derá ser declarado· deserto e a 
decisión do xuiado será inape
lable. 

. ANUNCIOS DE BALDE 

Edicións Xerais de Galicia, 
S_A., convoca a cuarta edi
ción do Prermo "Merlín" de li
teratura para nenas, en lingua 
galega, dotado con 300.000 
pesetas que se rexerá palas 
seguintesbases: 

Oitava.- Edición Xerais- de . 
Galicia, S.A., que reserva oS
dereitos de edición sobre a 
novela premiada en tódalas 
linguas do Est~do español. 
coa posibilidade de ceder ta
les dereitos a terceiros, poderá 
publicar esta, sen limitación 
do número de exemplares riin 
de edicióhs _- Os cinco mil pri
_meiros exemplares estarán li
bres do pago de dereitos de 
autor. O beneficiario _do pre
mio, que se compromete a re
nunciar expresamente a cal
. quera pretensión sobre os de
vanditos dereitos , recibirá gra
tuitamente cincuenta exem
plares da obra publicada. Edi
cións Xerais de Galicia , S:A., 
reserva , asi mesmo, e durante 
o prazo de seis meses, a con
tar desde o día do outorga
mento·do premio, a opción de 
publicar calquera das obras 
presentadas ó mesmo, suscri
bindo a tal efecto, cos autores, 
os correspondentes contratos 
de edición. 
Novena .. - Os orixinais non 
premiados poderán retirarse 
nos seis meses seguintes ó fa-

ZUR/HA Distribución alter
nativa de f nzmes. 1scos, 
casettes, chap s. camisetas. 
pegatas Apartado 389, e
rro! ou nos .Pubs : Casa das 
Crechas {Compostela) ou U • 
(Vigo) 

Por marcharse ao estranxeiro 
véndese Suzuki-Santana 
1300. P0-3052-Z 40.000 Km. 
como novo. Précio moi intere
sante Interesados chamar ao 
(986) 43 25 87 de Vigo. 

Xoven estudante de 15 anos 
nazonalista, amante da natu~ 
reza, afeizoado á astronomia e 
ciéncias en xeral á música 
"heavy" e Celta . Estarla inte
resado en relacionarme con 
mozos-as de toda a Galiza e 
Portugal. Interesados escreber 
a Miguel Edreira. Rua Dolores 
R Sop~ña, 1-3° esq. 15005 A 
COR UNA 

Compro libros vellos. de 
autores galegas ou de temas 
referidos á galiza. Chamar ao 
(986) 29 34 36 de 9 a 10 da noi
te . 

Traductor co~ experiénc1a na 
tradución ao inglés. Inglés 
nativo, (con dous libros edita
dos), profisional. Temas co
merciais, marítimos, etc . -Cha
mar a Ian. (986) 23 49 94 - 43 
3925) ou no Apartado 767 
(Vigo) · 

Vénde~e _Citroen 2 CV. OR 
3240-_E. Tfño_ (986) 20 93 58. 

Galega con 18 anos de res1-
d nc1a en Inglaterra, amplos 
coñec1ment0s de Inglés nas 
suas d1v rsas facetas (acadé
mico. coloquial, vanantes dia
lecuas) e experiéncia l>Brsoal 
da sua aprendizaxe. dá clases 
de conversa Tamén se tan 
traducións galego-mglés-ga
lego. Chamar ao teléfono (981) 
22 70 77 de A Coruña (cidade). 

Pnmeira.- Poderán concorrer 
ó premi9 todos aqueles auto
res de calquera nacionalidade 
que presenten os seus orix:i
nais en lingua galega, confor
me á normativa vixente_ Os 
textos presentéidos han de ser 
inéditos e totalmente orixi
nais. 
Segunda.- De cada orixinal 
presentaranse seis copias en 

O Komité Intemazionalistak papel tamaño folio ou en ha
de Euskadi edita un boletín · - · landesa . _mecanografiados a 
mensual Notícias de El Sal- dobre espacio, antes do día 10 
vador que cobre ampliamente . de setembro do 1989 11os lo-
unha información alternativa á cais sociais de Edicións Xe-
das· axéncias occidentais da · d Gali s A ·D 
situación' da· país. o précio é rais e cia. . . . r/ r. 

Marañón, 12. 36211 Vigo. 
de 20 pesetas/unidade, e a Terceira.- ca orixinal, que 
suscripción semestral, prévio deberá ser presentado baixo 
xiro. é de 600 ptas . Pódese far - lema, adxuntarase, en sobre 
matizar através do COSAL-Sa- .pechado, o nofne ·completo. 
nxenso. Apartado 28. Sanxe~- enderezo e teléfono do autor , 
so. así como o título da novela , in

Interesados en montar unha 
Granxa-Escola. ' educación 
alternativa en réxirne de coo
perativa na zona de Chantada. 
Ponerse en contacto con. AnXo 
Maure - Avda. Portugal 16 -
27500 Chantada- (982) 44 03 
68. ' 

Afeizoado á musica gostaria 
de facer grupo. Condición: 
puro amor á arte. Chamar 
(986) 37 44 89. 

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

dicando no sobre : para o Pre-
' mio Merlin . . 
Cuarta.- O :iu.rado estará : 
composto por cinco membros , 
escolleitos, para cada edición, 
entre lectores, algúns· recoñe- .. 
cidos profesionais da cultura e . 
un secretario con voz e sen 
voto en represéntac"ión de Edi
ción Xerais de Galicia, S.A. O 
premio .outorgarase por maio
ría de votos . 
Ouii;ita.- A composición do · 
.xurado darase a coñecer o día 
15 dé·setembro. 
Sexta.- O xui:ado emitirá o 
seti fallo po curso da Cea "Xe
_rais" que se celebrará: na se-

.llo. Os que non se retiren se
rán destruidos: 
A participación nesta convo
>Catoria requererá a aceptación 
das normas contidas nas pre
sent~s bases e as decisións do 
xurado que se teña designado: 

• VI Prémio Xerais 
d.e Novela 

Edicións Xerais de Galicia, 
S.A. , convoca a sexta edición · 
do Prémio "Xerais·" de No
vela en lingua galega, dotado 
con 1.000.000 de pesetas 
que rexerá · palas seguintes . 
bases 

Primeira.- Poderán conco
rrer ó premio todos aqueles 
autores de calquera nacionali
dade ·que presenten os seus 
orixinais · en lingua galega, 
contarme á normativa vixente . 
Os textos presentados han de 
ser inéditos e totalmente orixi.- · 
nais. 1 
Segunda.- De cada orixinal 
presentaranse seis copias en 
papel tamaño folio ou en ho- · 
landesa, . mecanografiados. a 
dobre espacio, antes do día 10 
de setembro do 1989 nos lo
cais sociais de Edicións Xe- · 
rais de Galicia, S.A., r/ Dr. 
Marañón, 12. 36211 Vigo. 
Tercefra.- Co orixinal, que. · 
deberá ser presentado baixo 
lema, adxuntarase, en sobre 
pechado, o nome completo, 
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espanhois para apresentarnos a 
nossa própria tena, etc.'. mas a 
questom é que me adiquei a seo : 
guer os cornícios pola RAI-uno, 
e que diferéncia nos inforrriati-
·Vos!! -

Hai espa9os dedicados a to~ 
das as opcións ao Parlamento 
"europeu, espa9os cheios de 
grande cultura · política, con 
igualdade no tratamento dado. 
Todos nas mesmas condi<;:ons , o 
representante da candidatura é 
entrevistadq por cliStintos xpma
listas, ·sobre tocios os aspeitos do 
seu · programa, debatem-se 
questons·reaís, o que se Vive na 
rua. fala-se de objectivos. Aqui, 
tras os slogans nom se albisca 
nada, quem fala da nossa pesca 
e indústria, da nossa · opresom 
nac;ional, de porqué estamos go-

enderezo e teléfono do autor , 
así como o título da novela, in
dicando no sobre: para o Pre~ 
mio Xerais de Novela .
Cuarta.- O xurado estará 
composto por cinco membros, 
,escolleitos, para cada edición, 
entre lectores, algúns recoñe
éidos profesionais_ da cultura e 
un secretario con voz e sen 
voto en representación.de Edi
ción Xerais de Galicia, S .A. O 
premio outorgarase por maio
ría de votos. 
Quinta.- A composición do 
xuracfo darase a coñecer o día 
15 de setembro. 
Sexta.- O xurado emitirá o 
seu fallo no curso da Cea "Xe
rais" que se · celebrará na ·se
mana do San Martiño . 
Sétima.- O premio non po
derá ser declarado deserto e a 
decisión do xurado será inape
lable. 
Oitava.- Edición Xerais de 
Galicia, S.A. , que reserva os 

ereitos de edición sobre a 
novela premíada en tódalas 
linguas do . Estado español, 
coa posiliilidade de ceder ta
les dereitos a terceiros, poderá 
publicar esta, sen limitación 
de número de exemplares nm 
de edicións. Os cinco mil pri-

.. meiros exemplares estarán li
bres do pago de dereitos de 
autor . O ben~ficiarto · do pre
mio, que se compromete a re
nunciar expresamente a cal
quera pretensión sobre c)s de-

. vanditos dereitos , recibirá gra
tuitamente cincuenta exem
plares da obra publicada. Edi
cións Xerais de Galicia . S.A. , 
reserva , asi mesmo, e dmante 
o prazo de seis meses, a con
tar desde o día do outorga
mento do premio, a opción de 
_,publicar éalquern das obras 
presentadas ó mesmo, suscri-
bindo a .tal efecto, cos autores, 
os correspondentes contratos 
de -edición. . 
'Novena.- Os orixinais non 
premiados poderá:n retirarse 
nos seis meses seguintes ó fa
llo. Os qtie non se retiren se
rán .destruidos. 

PUBLICACIONS 

• · Sen Nervios 
Publicación tal:::¡loide do conce
llo ·de Oleiros, de orientación 
xuveniL A revista, editada liai 
várias "semanas, adoita unha 
estética de . fanzine , e ten 
_unha clara orientación ecolo- · 
xista, antimilitarista e par ex-. 
tensión diríamos "verde" in
cluindo artigas · sobfe arma-

, mentismo, sobre a · Amazónia 
e Sting, etc ... Feita para a pri
mavera inclue unha ferrnosa 
entrevista co escritor Neira Vi
las feita potas alumn9s de 3° 
de -BUP do Instituto de Olei
ros. Pódese pedir ao concello. 

vemados por estrangeiros e gen
tes. alh~ias ou aos cipaios, das 
nossas corriunica9ons? A ~gua- ~ 
ge é tam abstracta que nóm: a 
entendem nem os anjos , onde 
nos querem levar aos galegas os 
espanhois? O 

CBA 

Nota Béne. 
Nom vos chocou amáveis leítores, 
que ao sair nos telejornais o tema 
eleitoral,. iam .repassando algum
has das candidaturas, e em todos 
os casos escuitava-se algo aocan
didato de turno e ao achegarmos 
ao. BNG saiam imagens e nem 
umha só vez puíéiemos escoitar a 

·éstes. E conqte , para quem !he in
teresse, que non pertenzo ao BNG, 
nunca pertencim a nengum parti
de e como dim alguns, som nidia
mei:te ·independente . 

_A participación nesta convo
catoria réquererá a aceptacióh 
dás normas contidas nas pre· 
sentes bases e as decisións do 
xurado qlie se teña designado. 

• Certame de 
Integración 
Escolar 

. Convocado pola Asociación 
para a Integración do neno 
Disminuido (AIND) convócase 
este certame para contribuir a · 
estimular e difundir as expe
riéncias que se desenvolven a 
cotio nas aulas . Rexerase pa
las seguintes bases : 
1. - O certame ten como finali
dade o fomento de experién
cias qUe contribl)an á iµ.te
gración escolar de nenas 
con necesidades educativas 
especia.is Os traballos pode
rán ser realizados. individual 
ou colectivamente, po¡; ber
soas _que teñan feíto ou este
ñan a a facer algunha expe
riél).cia ou proxecto de inte
gración no ámbito escolar, 
acol).iclos ou non aos plans ofi
ciais da Consellaria de Educa-
ción. 1 
2. - Tanto a experiéncia como 
o proxecto seleccionado rece
berán UQ prémio de 150.000 
pesetas cada un. Tarnén se 
outorgará un accésit · dotado 
con 100.000 pesetas. 
3. - -Os · participantes deberán 
presentar a experiéncia por 
triplicado na sede de AIND, , 
Apdo. 101 de Compostela, a,á
xuntado a seguinte documen
tación_ 
a} En sobre pechado , dados 
persoais do autor ou autora e 
certificación que a experién
cia se realizou ou está senda 
levada a acanbo palas persaas 
que se relacionan nominal
me te como autores/as da 
mesma. No exterior do sobre 
deber?. figurar o título da obra ' 
a concurso, sen remite ou lo
gotipo identificador do Centro 
aoque pertence . 
b) Memória descriptica da ex
periéncia realizada. explici
tando:· · · 
-Obxectivos xerais e xustifica
ción teórica da mesma. 
-Descripéión da experiéncia. 
-Doclirnentación · (fotografías, 
debuxos , · murais, audiovi
suais ... ) ilustrativa da expe
riéncia. 
-Resultados· obtidos e valora
cüon dos mesmos. 
c) Apresentaranse exclusiva
mente traballos orixnais e iné
ditos . 
4. - O prazo de a presentación 
dos traballos remata o día 15 
de Noverribro do 1989. 
A conce~ión dos premios efec
tuarase no mes de Decembro 

' do mesmo ano . 
O fallo final comunicaráselle 
persoalmeñte aos interesados. 
5,- Para a concesión dos pré
mios obxecto deste certame, 
designarase un xurado corn
posto por tres membros da 
AIND ou persoas relevantes 
do campo da integración e un 

' representante da · Consellaria 
. de Traballo e Benestar Sodal. 

6.- AIND resérvase o direito 
de pliphcación das experién: 
cías, seleccionadas ou non, 
apresentadas ao Certarne. 
7.- A apresentación ao Certa
me leva implícita a aceitación 
das presentes bases . 
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AS CASAS RECTóRAIS GALEGAS 
XOSE RAMÓN BARREIRO FERNÁNDEZ 

O día que se faga unha tipoloxía so
ciolóxica da casa rural galega -hai 
boas tipoloxías pero son mais for

mais que sociaolóxicas- as rectorais ato
parán un tratamento que ata.hoxe non te
ñen. Son construccións intermedias entre 
a casa campesiña e a casa señorial, axei- _ 
tadas á plurifuncionalidade que tiveron 

- que exercer. durante séculas. A casa rec
toral e·ra algo mais que a residenc;ia do 
cura e da sua familia. Era tamén a casa 
parroquial a donde se podía acudir a cal
quera hora da noite1 para facer un has es- -
crituras de préstamo ou de venda ou por:
aue alguén enfermo- precisaba de confe
sión e sacramentos. Por eso non había 
cans· garda:)do a casa · e nunca .faltaba, si 
había portalón, unha campaniña para avi
sar. Cregos había, como D. Antonio Cer-

. nadas, o . primeiro cura-poeta de Fruime, 
que xamais pechou a sua porta. 

A- . _ A plurifunciona\idade dp rectoral deter-
miñaba, ademais, a sua divrsión interibr. A 
diferencia ·da maior parte das casas do 
pobo tiña clivisións e habitacións, porque 
a norma canónica non_ permitía a promis
cuidade. Precisaba tamén unha sá longa 
para os días de fartura, que eran sempre 
os do patrón, onde. se axuntaban os cre
gos da tabla e . os amigos e os parentes 
que viñan de_ fora e donde, despo1s de Ja
lar de teoloxía e política, iniciábanse as in
terminábeis partidas de tresillo que non 
remataban ¡:ita o .toque de ánimas. E, so
bre todo, estaba o despacho. Posibl~
mente o único da parróquia onde amais 
da mesa e sillón cóm.odo non podía faltar 
a placená oride se apilaban os libros pa
rroquiais (a h!storia das famili_as e da pa-

' rroquia), os boletíns oficiai~ . .o Ano Cristia
no do P. Croisset, a Arte Pastoral de Pal-
1"'l1a e algúns tomos do Perrone. Tiñ_§. qJ,,J e 
haber tamén Un bo armario de castiñeiro 
ou nogueira onde se gardaba o viril, os 
cop61 .~ e os cálices, e no fondo non falta
ba unha l..- ?. ixonarla onde mans femeninas 
puxeran dobi·c!~ i:1as· as albas de enc;;aixe, 
as arrepoladas e :-izosas sob~epelices e as 
dalmáticas de fío (::·.:> ouro para a_ proce-
sión áo Corpus . · 

Nas >..enerosas bodegas 1;;;2tabán as ~u
llas para o trigo e o centeo, a~ rioas ::::o 
viño e as patacas do ano. 

Por eso a casa rectoral era algo distinto, 
. con recendo campesío- pero tamén con 

arte escondido, con letra impresa1 e libros 
escritos ·á man. Como diría un crego dun-

' P ha novela de Ojea, a "miña casa é un ha 
monarquía" . . · . 

Sabían ben os bandoleiros o que se. 
gardaba nas casas rectora-is por eso ama
saron sempre espécia-1---predilección por 
elas, ainda -que a traveso dás tron_eiras 

· -\ que caían sobre a porta de entrada o cura 
de Salcedo disparaba a mata~ contra os 
salteador~s: O Cl,Jra de Vilasantar, cun 

A recuperación das Re:itorais podia repercÚtir no asoci~cionismo pa_rroquial 

brazo descalabrado por un tiro, despois . 
de matar a varios, t ivo ainda folgos para, 
tocar ás campas ? rebato para que acudi
ran os veciños e o de Fente (Monterroso) , 
D. Antonio Aguieira, aguantou durante ho
ras o tiroteo, respondendo dende a sua 
casa. Eran cregos enteiros. 

Estos mesmos cregos rurais de Gal rc ia 
convertiron . na Guerra de Independencia 
cada rectoral nunha fortaleza e tanto ges
to lle colleron ás armas que casi douscen
tos morreron con elas na man defendendo 
entre 1833 -e 1840 a idea da "fidelidade" e 
do carl ismo. Nas -rectarais· escondéronse 
armas, municións, fadanse bombas con 
pólvora -que mercaban r:ia farmacia de La
barta en Sa~ago e· que compoñía un diá
cono do- Ull~ue_se chamaba Tallón Tejo. 

Pero os tempos cambiaren .' Hoxe a 
meirande parte daquelas casas rectarais 
están valeiras, cómbanse as paredes, de
rrúbanse os muros, fúndese o teito. Onde 
Ún d ía houbo vida hoxe aniñan os morce
gos. Fai días pasei por Cachoseride (Les
tedo) e· vin a casa derruida; pasei por Vaa-

, monde e atopei a casa blasonada onde 
durmeu a víspera da matanza de Cachei
ras (1846) o xeneral Concha, ameazando 
inmediatamente ruina, a casa de Calvente 

. amosa polas feridas das paredes o interior 
derrumbado,~ casa de Toxosoutos, o ve
llo priorato dos monxes blancos ... cent os 
e centos de casas moitas delas oefinitlva
mente perdidas. Moitas ainda manteñen a 
Sl)a prestancia, como a de Torres, (Miño), 

·como a de Salcedo, lamentablemente mu
tilada por un crego fai anos, a de ·camota, 

a de San Mamede, a de Bermés, a de 
Cambre, Santeles ... 

¿Qué fac.er coas casas rectorais? Evi
dentemente son da Eirexa i esta propieda
cte foi sempre respeitada por todo-los go
bernos mesmo por aqueles que mais se 
excederon na desamortización . Pero o 
pobo as considera tamén suas, e dá a 
sensación que prefire que caia e que se 
perda con elas páxinas da arte e da histo
ria antes de aceptar a sua reprivatización. 
A Eirexa non pode utiliza-las por carencia 
de sacerdotes e porque a sua conserva
ción requerir-íá un capital que non ten . Non 
quedan mais que duas soh.~cións razona
beis: A sua reprivatizaciórí, coas cautelas 
que señan precisas sobre todo de orden 
artístico, pero esto ben sabemos que non 
ten boa acollida no pobo ou a sua reut ili
zación selectiva. Seria preciso que a Con
sellería de Cultura, através da Comisión 
Bispos-Xunta de Galicia, apresentara pro
xectos viabeis que implicarían a conserva
ción da casa, a disponibilidade dunha par
te da mesma para os servicios da Eirexa 
e outra parte para uso comunitario, xa que 
o movimento asociativo parroquial require 
hoxe mais que nunca espacios para as 
suas actividades. 

Habería que escomenzar por aqueles 
rectorais sin ·uso, de importancia artística 
ou monumental e qúe o pobo precisara. 
Farían o último e mais xeneroso servicio á 
comunidade na que están integradas e, 
sobre todo, recuperaríamos un cacho da 
nosa historia que está morrendo día a día, 
hora a hora. O 
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LIDERAZGO . 
MORAL 
G. LUCA DE TENA . , 

E abrigado comezar dicindo 
que resolver unha acampada 
.de estudantes e obreiros 

como a da praza de Tian 'anmen bo
tando os tanques a pasear, é facer 
boa a Inquisición, os autos de fé e o 
sítio de Zaragoza, nunha combina
ción para prémio. Se esa orde ten o 
seu arranque nunha abstrac ión ideo
lóxica que nos di que non se pode 
parar o tren da Revolución por discu
tir algo· non sustancial cos alunos da 
Escola de Cadros (Universidade do 
Pavo), estamos aviados. Na Praza da 
Paz Celestial había folgyistas que es
taban por se inmolar ao pé dos tan
ques, pero moitos out ros propuxeron 
insistentemente negociar: O poder 
puido ben turrar por esa banda dos 
alzados d ialogantes, no canto de pór 
un governo socialista á altura do san
guiñento gorilazo ainda non supera
do da Praza das Tres Culturas de 
México. _ 

Con esta aclaración, podemos fa
cer mención da espectacular demos
tración de fóbia antichina que des
pregaron nestes días os titulares de 
rádios, telediários e xornais. Un go
verno socialista pasa o rodillo sobre 
as suas bases que solicitan obxectos 
de consumo, a poder ser occidentais 
e no mellor dos casos fabricados en 
Minnessota. Mais de mil millóns de 
chinos levantan a voz para reclama
ren o liderazgo moral de Elvis, Sinatra 
e Julio Iglesias. Derradeiramente os 
chinos queren volver a tirar do palan
quin, como ames da Long.a Marcha. 

E se fose asi? Pero non: tanta fób1a 
procede de que non hai volta atrás 
despois dunha revolución . Nunca po
derán demostrar que un país liberado 
da fame e do analfabetismo faga pro
cesións porque regrese a gran patro
nal e lle diga até onde toñen que che
gar as colas dos parados para abarar 
tar os salátios. Desde 1949, China 
deixou de ser para sempre un país 
famento, emigrante, divertimento de 
ingleses e chiste de empregado de 
lavandería en Califórnia. O socialismo 
solucionou os problemas básicos de 
mil millóns de persoas e todos pare
cemos dacordo en que hoxe a China 
vive unha crise de crecirñento. 

No entanto, despois de centos de 
anos, a economia de mercado non 
deu amañado asuntos básicos en 
toda Latinoamérica. Un deles, menor 
pero importante, e certamente supe
ra._do na China, comer todos os días. 

o 

VaLveR Ao REGo · 

e oarenta minutós despois do 
peche de campaña a TVG 
emitía un anúncio do, PSOE. 

Abílio Bernaldo de Quirós, responsá
bel da compañia, ofereceu unha re.s
postá contuñdente e política:. u~~n 
nos decatamos:·. Ante tal persp1ca~1a 
hai solucións que non ,debesen ser 
tan estranas:_ dimitir. 

Por outra banda, o PSOE tiña colo~ 
cado o ano pasado bandeirolas nal
gunha cidade, despois do pec~e de 
campaña. A Xü~ta eleitoral non o 
considerou puníbel ·~ por non obr~r 
má intención". Este ano voltaron fa
cer o m·esmo. O PSPE diferéncias~ 
da direita conservadora en que fa1 
todo con boa intencióo. o 
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