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O PACTO AP-CDS E A COALIGAZÓN CON PARTIDOS BASCOS CUESTIONADOS 
/ 

A AUTOCRÍTICA ABROLLA TRAS AS ELEICIÓNS · 
. - . 

O PSOE, que perde votos pala esquerda, gaña os qo conservadurismo~ que vota poder sen importarlle as 
siglas, e deseen.de nas capitais nas que canta con alcalde. O PP perde máis de 1 O pontos e 

ve cada véz máis lonxe a maioria absoluta para as autonóm.icas. Os minguados votos do PNG, CG _e PSG-EG, 
semellan un castigo ás alianzas con foráneos, mentres que o BNG recebe uns votos de fidelidade ao próprio 

que o asentan na primac_ia nacionalista. A lóxica abstención, vista a campaña, pérxudicou a todos. 

Bu le-Bu le: 
Aneares 11 Parte. 
Catro páxinas 
especiais para 
os máis pequenos 

BULE·BU~~I 
A Sena dos Ancare..'i (e 11) 
Onde se delivo o lempo 

Entrevista a 
Pepe Carreiro: 
'O humor 

1 

ten que ser 
. de esquerdas' 
Pepe Carreiro é un d.qs novas 
clásicos do humorismo na . 
Galiza. A sua presencia dia a dia 
durante a experiéncia do "Diario 
de Galicia" e agora na "Voz" cun 
debuxo de reflexión, maiormente 
político, prendido da realidade, 
mostran o bon facer dun . 
constante animador e 
reivindicador do papel criador 

. de opinión do humor, da sua 
función social na comunicación. 

(Páx. 15) 

A Xunta aposta 
polo .eucalipto 
ao ignorar a 
Leide 
Iniciativa Forestal 
"A quen serve o Govemo, 
quedou hoxe de manifestq. Dous 

-proxectos de celulosa serán os 
, que fagan a política ·forestal". 
Con estas palabras Ramón 
Varela resumía o resultado da 
votación sobre a Lei de Iniciativa 
Lexislativa Popular para a 
me/lora e Desenvolvemento do 
Património Forestal da Galiza. 
Socialistas, Coagas e PNG a 

. descalificaban como romántico 
e irrealizábel o texto e 
pechabanlle o paso. 

· (Páx. _10 e 11) 

Mariñas acusa á 
anterior Xunta de 
connivéncia e a 
Randulfe de pactar 
cos do xogo 
Martínez Randulfe, parlamentário 
do PSG-EG, anúncia que 
apresentará máis probas no 
Parlamento para instar a · 
investigación do affaire do xogo, 
pero nengun grupo quixo firmar 
a petición de criar unha comisión 
investigadora. Randulfe, de 
~cusador, estase convertindo, 
agora, en acusado. lse foi o 
papel que lle asinaron na 
comparecéncia de González 
Mariñas ante a Comisión 
1 nstitucionaL 

(Páx. 7) 

TINO Vil' 

Francisco 
Rodríguez detido,. 
acusado de 
queimar unha · 
bandeira no 1984 
O dirixente do BNG e da UPG, 
Francisco Rodríguez, foi detido 
na mañán do mercares, dia 21 
de Xuño, e conducido aos 
calabozos de Compostela para 
cumplir unha condena de máis 
de dous anos de cadea, imposta 
ao facelo reo da queima dunha 
bandeira española durante unha 

· manifestación no ano 1984. A 
senténcia foi recorrida ao 
Tribuna! Constitucional, non 
séndolle comunicado ao 
procurador o acto de resolución. 

(Páx. 7) 
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Os efectos da CEE 
comezan a sentrrse na 

Galiza. A preséncia galega 
nos máximos organismos 
da Comuriidade seguirá, 
-sen embargo, ausente. 

O pacto AP-CDS e a coaligazón con partidos bascas cuestionados 

,A autocrítica· abrolla por primeira vez 
tras · unhas eleicións 

__ O PSOE, que perde ·votos póla esquerda, gaña os do conservadurismo, que vota poder sen importarlle as 
sig_las, e descende nas capitais nas que canta con alcalde. O PP perde máis de 1 O pontos e 

ve cada vez máis lonx~ a maioria ~bsoluta para as autonómicas. Os minguados votos do PNG, CG e PSG-EG, 
semellan un castigo ás alianz~s con foráneos, mentres que o BNG recebe uns votos de fidelidade ao próprio 

que o asentan na primacia nacionalista. A lóxica abstención, vista a campaña, perxudicou a todos. 

A. EIRÉ-M~ VEIGA-XAN CARBALLA-T. TODA 

As estimaéións deixaron 
paso aos dados 
definitivos, as. valoracións 
conduciron, nalguns 
casos, ás autocríticas, nun 
·intento de leer uns 
resultados cos que, para 
tora, todos se mostran 
·contentos, pero para a 

valoración interna, son 
bastante~ desfavorábeis 
para a maioria. 
PSOE e PP 
peraen votos nos seus 
feudos tradicionais; o 
primeiro nas cidades que 
ostenta a alcaldia, o _ 
segundo no rural. O 

eleitorado castigou a 
_alianza con partidos 
foráneos até o ponto de 
cuestionarse xa a sua 
comenéncia por 
destacados líderes. Alá ao 
fondo están as 
autonómicas. Unha 
Europa, que estivo 

constantemente nun 
segundo plano en toda a 
campaña, quedará 
outravolta aparcada, pero 
os problemas 
son reais. Galiza, 
de momento, non 
contará con voz própria en 
Estrasburgo. 

AVISO A NON DESATENDER 

Despois dunha campaña eleitoral . na que se Ambos partidos foron incapaces de 
falou de case todo, menos de Europa, as apresentarse, con credibilidade eleitoral, 
eleicións do 15-X non só reflexan a dinámica como parte integrante do poder, e como 
política da Galiza, senón que influen no galeguistas, pesie ao seu discurso, o que 
comportamento posterior t¡;mto dos eleitores teria que facer reconsiderar o papel da sua 
como das formacións políticas en si. alianza cun PSOE que controla a rádio e a 

Os resultados realizaron a milagre de que TV pública en beneficio próprio. 
uns líderes, tan pouco dados á autocrítica, 0 PSG-EG plantexou a sua forte e ben 
comezasen a cuestionarse as alianzas cos 
partidos bascos e a plantexarse senón teria realizada campaña eleitoral, continuando 
sido millqr a proposta do "Proxecto Común" coa sua -estratéxia dos últimos tempos, 

como a alternativa de esquerdas, 
propugnada polo BNG, que realizar 0 papel rechazando en consecuéncia calquer 
de recolledores de votos para formacións alianza nacionalista. Esa política "de home 
alleas. · de estado" é a que explica o encontrn entre 

Foi Senén Bernárdez, o presidente coaga, No_gueira e Fraga. Os seus resultados teñen 
o máis claro á hora de analisar o fracaso . 
das formacións galeguistas ao tempo que . tanta máis gravidade poi~ sua repercusión 
se exculpaba deixando sentado que el era sobre este tipo de estratéxia que polos 

votos en si acadados. contrário ás alianzas escollidas por CG. 
Sentir que é compartido por moitos Os votos conseguidos polo BNG, máis 
militantes do seu partido e, mesmo, por boa que froito da fidelidade a unhas siglas 
parte da dirección, pero en maior medida · concretas e a un programa determinado, 
ainda, polo que pode ser a sua base social. . . revelan a dignidade de ser galegas e a 

Algo semellante lle acorre ao PNG, ainda defensa do próprio, alé_n da utilidade·duns 
que a teima prir)cipal da sua direción, a diputados impo.síbeis de conseguir por esta 
confrontación directa cos seus antigos candidatura. Evidenciouse tamén que o 
compañeiros da piña, lles imposibilite ollar voto conservador non coñece de siglas. Se -
máis alá, ainda que, de seguir por este antes eran a UCD e AP. os depositários, 
camiño, podan encontrar tan só o precipício agora é o PSOE (qüe gaña votos pola direita 
da esterilidade política. e pérdeos pola esquerda) quen os recibe 

f 

empregado os mesmos métodos de 
recoleción que os seus antecesores, pero 
modernizados. 

O cámbio de aliado por parte dos poderes 
localistas e conservadores sen ideoloxia pon 
de manifesto que a maioria do PP na Galiza, 
·nas próximas eleicióris autonómicas, non é 
algo tan cantado como anunciaban moitos. 
O PSOE vese asi abrigado a reconducir, en 
parte, a sua política, sobretodo nas cidades 
nas que conta con alcalde, onde rexistou 
unha perda significativa de votos. 

A maioria absoluta semella imposíbel para 
nengunha formación, pero o trauma para 
socialistas e galeguistas estriba en que, de 
non mudar as cousas, ·o PSOE pódese 
quedar sen sócios cosque pactar. 

A sociedade galega, se non se debilita o 
clientelismo pode cair nas pautas do poder 
centralizado da alternáncia. Descartado o 
CDS, minorizado o PP, avisado o PSOE, hai 
tamén unha adverténcia clara para os 

-galeguistas: impónse a coeréncia, a defensa · 
da Galiza está por encima de intereses 
personais e partidários. Aqueles que asi non 
o entendan pagarano, mesmo 
eleitoralmente. O 

A aritmética eleitoral permite 
múltiples xogos malabares que 
os políticos realizan despois de 
cada comício para apresentarse 
aos cidadáns como vencedores; 
a maioria traballa Ra corda frou
xa dos números como se nada, 
lanzando porcentaxes, extrapo
lacións e comparacións que re
collen seguidamente realizando 
o signo da vitória. Tentemos ollar 
a realidade sen que nos cegue a 
luz do canon. 

Semella, en primeiro lugar, evi
dente, que os partidos autócto
nos galegas acadaron poucos 
votos, ainda que aumentasen en 
termos relativos. A contradición 
entre chamarse nacionalistas e 
converterse en fornecedores de 
votos para outros non pudo ser 
asimilada polo eleitorado galego. 

O PNG tivo un leve ascenso de 
557 votos conseguidos naqueles 
concellos nos que deron implan
tado a organización nestes últi
mos anos, pero descendendo 
noutras localidades. Os só 
12.834 votos levan a disolución 
á base partidária. 

Coalición Galega acadou nes
ta comparecéncia 28.290 votos, 
acercándose ao PSG-EG. O seu 
aumento ou disminución ,non 
pode cuantificarse por non terse 
apresentado ás anteriores elei
cións europeas. O resultado non 
satisfaceo a militantes nen· diri
xentes até o ponto de facer auto
crític? por non terse aliado con 
forzas galegas e lanzar mensa
xes para a unificación dos gale
guistas de centro. A sua estáncia 
na Xunta co efeito multiplicador 
que ten ~ estar no poder noñ lles 
serviu a ambos para asentarse 
nur:iha posición de partido c~~m 
incidéncia eleitoral, ollando, am-

, da que os dados só son extrapo
lábeis nunha pequena porcenta-



xe, as próximas eleicións auto
nómicas. 

O PSG-EG acadou 30.894 vo
tos, cifra preocupante pois o 
descenso real produciuse nas ci
dades, sobretodo en Vigo, feudo 
de Camilo Nogueira, onde rexis
taron unha baixa de perto de 
3.000 votos. Os seus cinco con
cellais non facian presaxiar un 
descenso que pudera quedar mi
nimizado en termos porcentuais, 
pero tamén en Narón, onde can
tan con alcak:lia, descenderon. A 
campaña despregada por toda a 
nación, con elevados méios, o 
mesmo que PNG e CG, minimiza 
ainda máis os resultados. 

Moi diferente foi a campaña 
efectuada polo BNG. Os méios 
foron ben cativos e conseguir un 
escano, imposíbel. Os 38.671 
votos parecen obedecer tanto a 
un eleitorado fiel como a unha 
clara conciéncia nacionalista. A 
suba rexistada nas principa'is ca
pitais, especialmente en Vigo e 
Compostela, é un elemento posi
tivo para un BNG que se colo
cou, como nas anteriores euro
peas, como a primeira forza na
cionalista. 

Como positivos hai que consi
derar tamén os resultados outi
dos tora da Galiza que elevan o 
riúmero de sufráxios a 45.941 , e 
dicer, 7270 votos, 200 máis que 
na anterior campaña. 

Outros resultados que se po
den considerar satisfatórios para 
o BNG son as vitórias de Fene e 
Corcubión, onde ostenta alcal
día, ou o resultado de Camota, 
onde o anterior alcalde; expulsa
do do BNG e agora nas fileiras 
do PNG só obtivo 56 votos por 
120 do BNG. En Noia o pulso ia 

RESULTADOS OBTIDOS POLA 
CANDIDATURA DO BNG 
NO RESTO DO ESTADO 

Votos 

ANDALUCIA ....... ......... .... ...... 941 
ARAGÓN ..... ... ........... ... ......... 198 
ASTÚRIAS ....... .. .................... 203 

BALEAREAS .. .... ...... .. ............ 148 
CANÁRIAS ....... ..... .. .............. : 560 
CANTÁBRIA .......................... 107 

CATALUNYA .. .......... : ..... .... 1.543 
CASTILLA-LEÓN .... : .............. 700 
EUSKADI ............................... 632 
MADRID ................................. 903 

MURCIA ......... ............. .......... 182 
LA RIOJA ............... ... ........... ~ ... 64 

PAÍS VALEN<;IÁ ........... : ........ 592 

TOTAL .............................. ~ 7.270 

Faltan os dados de Extremadura 
e ~as~illa-~a Mancha, ainda que 
estan 1nclwdos no cómputo total. 

'DE IR AS CATRO 
'FORZAS POLÍTICAS 
GALEGAS XUNTAS 
HOXE TERIAMOS VOZ 
PROPRIA NO 
PARLAMENTO DE 
ESTRASBURGO' 
(F. RODRÍGUEZ) 

máis alá das próprias eleicións e 
os 1.534 votos obtidos polo Blo
que, asó 200 votos dos socialis
tas, son un refrendo para a políti
ca de Pastor Alonso. 

O PSOE acaparou o voto 
ao poder 
Herri Batasuna descendou 2.508 
votos, pésie aos 613 consegui
dos en Cangas, pasando de 
7.242 a 4.734, seguindo a tónica 
estatal, mália o decidido apoio 
da FPG, formacCón que nas ante
riores eleicións non existía como 
tal. 

Entre os partidos estatais 
exusten na Galiza dous claros 
perdedores. Por un lado o PP, 
que descendeu un 10,39% os 
seus votos. lnfluiulle ao partido 
de Fraga a abstención, pero non 
unha abstención calquer, senón 
a de aqueles que se moven pala 
dinámica caciquil. Nestas elei
cións a maioria dos delegados 
de zona non realizaron campaña. 
Querian demostran, na sua loita 
interna polo poder, quen é o que, 
verdadeiramente, posue os vo
tos. Semente Xosé Guiña mudou 
de táctica e · realizou unha de
mostración de forza, varrendo no 
seu feudo do Deza. 

O segundo gran derrotado foi 
un CDS, inexistente na Galiza, 
que sempre baseou o seu voto 
no tirón de Adolfo Suárez. Os 

pacfos co PP privárono do voto 
máis progresista, daí o seu des
censo do 3,62 por cento. 

O PSOE aumentou nun 2,84 
por cento. O que alguns ollan 
como unha vitória non é tal. Os 
64.485 votos perdidos poden ser 
achacábeis á abstención, pero 
descendou alarmantemente en 
Vigo e mesmo no feudo coruñés, 
onde perdeu 21 mil votos. A per
da do voto capitalino compen
souna, en parte, co .aumento no 
rurál onde se vota poder nunha 
gran· porcentaxe. O voto conser
vador mudou de destinatário de 
máneira importante cambiándo
se de UCD ao PP ou PSOE .se
gundo quen pague as pensións 
e quen saia máis na TV, ainda 
que sexa repoñendo Falcan 
Crest para abrigar á xente a ver 
o spot do partido _que manexa os 
entes públicos. E por isto polo 
que non se pode afirmar que o 
votante galega abancfonase o 
conservaduri$mO. Esque,rda 
Unida, pola sua banda, aumen
tou nun O, 71 por: cento, sumando 
2,737 votos máis aos 15.696 vo
tos logrados nos anteriores co
micios europeus.. Un ascenso 
pouco significativo se ternos en 
canta que o carrillista PTE-UC 
descendeu 1.406 votos, realizan
do unha campaña con numero
sos méios propagandísticos. 

O de Ruiz Mateas e os seus 
40.403 votos é un caso a parte. 
Hai quen pode pensar que o seu 
voto procede da banda direita do 
PP, o que non deixa de ser, en · 
parte, só en parte, certo. A sua 
popularidade palas "revistas ro
sas", a contínua comparecéncia 
na TV e os seus desplantes e crí
ticas a un Governo prepotente, 
unido a unha campaña con gran. 
despregue na radio e entrevistas 
na prensa, desafiando á. policía, 
conseguiron chamar a atención· 
de moitos descontentos e doutro 

'0 NOSO 
PROXECTO. NON 
PODE CONFUNDIRSE 
PROGRAMATICAMENTE 
CO PROPUGNADO 
POLA DIREITA 
NACIONALISTA' 
(PSG-EG) 

Parlamento de Estrasburgo, 
mesmo polo efecto multiplicador 
desta unidade que esperanzaría 
e daria azos á xente para ir votar. . 
Tamén hai que afirmar que a 
abstención na Gáliza afecta a to
dos os par!idos por igua~, incluí-

- dos nós. E falaz pensar que o 
BNG non está afectado pois te
rnos constáncia de que os nasos 
apoiantes abstivéronse en moi
tos casos pois consideraban que 
era un voto testimonial. Pero 

tanto de graciosos que non sou- para nós hai fenómenos positi
beron ollar" como o voto de es- -vos, como entrar nas cidades 
querdas ia P.arar a unha persoa ~ (como xa nas munkipais fíxé,ra
de ·extrema díreita. Unha bouta- mos e Pontevedra), e onde te
de moi en consonáncia, por ou- mos introdución social somos 
tra ·parte, co que foi a campaña terceira, segunda e mesmo pri
eleitoral-. meira forza política. Tamén hai 

Houbo outros, a maioria, que que dicer que na Galiza os apa-
preferiron quedarse nas suas ca- ratos do poder teñen moita forza, 
sas. eles son tradiciooalmente os o que explicaría· o retroceso de 
gañadores, apóntanse ás fileiras AP frente ao PSOE, o que tamén 
da abstención, polo demais, explica .até que ponto somos un 
como. pudo comprobarse, o/Jan- país colonial. En canto ao voto 
do il Europa, non ten que re_sultar de Ruiz Mateos dicer que veu 
traumática· é idéntica á dos paí- . das cidades máis ·populosas e 
ses de longa tradición democrá- _non das clases máis analfabetas 
tica. senón de sectores médios que 
Valoración dos resultados exteriorizan sempre os seus ca-

Para Francisco Rodríguez, cabe
za de ·!ista do BNG, "dentro dun
ha situación que non se pode ca
lificar de optimista no conxunto 
dos resultados eleitorais, na 
nosa perspectiva teñen algo de 
positivo en canto afirman· ao 
BNG como cuarta forza polí~ica 
de todas as actuantes na Galiza 
e primeira forza política galega. 
lsto é mohvo de esperanza tanto 
máis frente á alternativa que nós 
defendimos que foi de unidade 
do nacionalismo ante a CEE. 
Pensamos que -as forzas políti
cas galegas t~rán que pensar cal 
foi a sua atitude ante os seus ca
tivos resultados pois non ternos 
dúbida que, de iren as catre xun
tas, teriamos unha voz galega no 

bre_os de maneira exótica". 

. 'ESTAMOS 
ASERTOS CON 
XENEROSIDADE Á-. 
REINTEGRACIÓN DO 
PNG-PG' 
(X.L. BARREIRO) 

Coalición Galega considera qu 
na Ga~iza "non se pode talar de 
maiorias absolutas e o resultado 
é tecnicamente corto". Coalición 
Galega insistiu en que non s·e po
den facer extrapolacións de cara 
ás autonómicas. Senén Bernár- · 
dez entendé que o que si é un 
fracaso "é o das forzas políticas 

RESULTADOS DAS ELEICIÓNS EUROPEAS . 

ESTADO ESPAÑOL GALIZA 

PARTIDOS 1987 1989 . DIFERENCIA 
PARTID. 1987 1989 DIFERENCIA 

VOTOS % VOTOS % VOTOS % 
voms o/o ESC. VOTOS % ESC. VOTOS. o/o ESC. pp 536.410 44,06 311 .295 33,67 -225.115 -10,39 

PSOE 7.522.706 39,44 28 6.258.749 39_,56 27 -1.263.957 +0,12 -1 

PP 4.918.149 25,78 17 3.389.341 21,42 15 -1.528.808 -4,36 -2 

PSOE 364.747 29.,96 303.262 32,08 -64.485 +2,84 
CDS 126.2Ó3 10.36 62 ."350 6,74 -63.853 -3,62 
BNG 45.526 3,73 38,671 4,18 -6.855 +0,45 

CDS 1.976.093 10,36 7 1.129.599 7,14' 5 -846.494 -3,22 -2 
1 ;u 1.011.830 5,30 . 3 959.270 . 6,06 4 - ·52.560 +0,76 +1 , 

CiU 853.603 4,47 3 662.757 4,19 2 -190.846 -0,28 -1 

HB 360.952 1,89 1 269.743 1,71 1 -91 .209 -"0,18 -
CN 336.090 1,72 - 295.741 1,87. 1 . -40.349 +0,15 . +1 
PEP 326.911 1,71 . 1 238.528 1,51 1 -88.383 -0,21 -

IP 261 .. 328 1,37 .L.. 289.915 1,83 1 +28.587 +Q,4() -
PA 185.550 0,97 - 297.218 1,~ 1 +111.668 . +0,91 +1 

BNG 53.116 0,27 - 45.941 - - -7.175 - -
JMRM - - - . 609'.1i1 3,85 2 +609.171 . 3,85 +2 

IP 36.062 . 2,96 30.894 3,34 -5.168 +0,38 
IU 15.696 1,28 18.433 1,99 +2.737 +0,71 
PTE-UC · 13.091 1,07 11.685 1,26 -1.406 +0,21 
PEP 12.277 1 .. 00 12.834 1.39 +557 +0,39 
HB 7.242 0.59 4.734 0,51 -2.508 -0,08 
CN 7.091 0,56 28.290 3,06 +21.199 +2,50 
FN 1 2.812 0,23 1.592 ' 0,17 -1.220 -0,60 . 
FEdeJONS 1.452 0,11 1:295 0,14 . ·-157 +0,03 
CiU 992 0,08 1.043 0,11 +51 . +0,03' 
PA 674 0,05 86i 0,09 +193 +0,04 
JMRM . - - 40.403 4,37 +40.403 +4,37 

. ' 
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'ENTENDO QUE 
realiza.da na apr~sentadón ás 
e.leicións europeas en Esquerdé;i 
dos Pavos,. da que nos mostra
mos orgullosos". · 

J • 

dente . agravada polo abandono 
-dos seus pri,ncípios políticos e~
pecialmente no caso do BNG. 
Para a FPG os resultados de HB 
son positivos porque tivo que fa
cer frente a unha -contra-campa
fia articulada polo aparato polr.:.· 

SERIA IMPORTANTE 
UN EN"tENDIMENTO 
ENTRE BLOQUE_, PNG 
·1; ·CG' .(G. · MAHINAS) 
do espectro de éentro-direita 
como-PP e CDS, que e de mei
rande magnitude que ~ que . pa
rece se se. ten en conta que o PP 
levaba· no. seu _seo .ao POP e po
rén obtivo · me.nos. votos. Vistos. 
os resultados· do CDS, Coalición 
galega seguirá sendo a forza 
chave no Parlamento . Galego". 
Bernárqez lamentou que non se 
tivese ch~gada á unidade pro
posta polo BNG no seu dla das 
forzas nacionalistas cara ao par
lamento Europeu "o eleitorado 
non comprerideu .a mensaxe de 
que votar Coalición Nacionalista 
era entregar o voto galego_ aos 
bascas". 

Para Pablo González Mariñas 
do PNG, "no aspecto -global con
firmar a preséncia en Estrasbur
·go . é satisfactório, como tamén 
qué outras coa.licipns nas que to,.. 
maban parte partidos galegas o 
conseguiran. A ·grande reflexión 
a que nos ten que mover é que 
estas eleicións xogaron como 
unha convocafórla xeral, asi· 
como. esa primacía dos partidos 

· ciéil .e pésie a isa conseguiuse un 
voto relevante ·cunha extensión 
moi -regular. ·No oonflito de Can
gas rompeuse coa atgumenta-. 
ción do PSOE sobre o seu apoio 

· estatais e unha baixa nótória do 
· voto nac.ionalista; onde práctica

mente todos os partidos desta 
identificación perden votos. No 
naso caso non baixamos 'porque 
partiamós d!-Jnha cota realmente 
pequena. Subimos alg_o pero non 
estamos satisfeitos do resultado, 
que loxicamente nos ten que fa
cer reflexionar de .cara ab futuro. 
Creo ·que todos .os .nacionalistas 
debemos facer un exercício ··de 
auto-crítica"·. 

O PSG-EG inóstrase satisfeito 
"pola consecuión dun deputado 
no Parlamento europeu na Coa.li-
ción Esquerda dos Povos. A . 'a· O s· 
campaña estivo dominada pola · S 615 V TO DE , 
dialéctica do$ partidos de ámbito "HB .EN CANGAS 
estatal, moi principalmente entre FORON VOTOS DE 
o. PSOE por unha banda e: PP e 
CDS por o~tra, dialéctica que CALIDADE E DE 
ademais pouco tiña a ver cos CASTIGO. NON 
problemas da construción euro- ESTAMOS.POR UNHA 
pea e moito, en troques, coa 
consecución do poder no gover- FRENTE NACIONAL 
no central nas próximas xerais. QUE TEÑA . 
lsto oscureceu a- preséncia dos 
partidos nacionalistas e desde POR EIXO AO 

. lago do PSG-EG cousa que en PSEUDONACIONALIS 
·grande medida condiciono.u os MO E A, DIREITA' 
resultados eleitorai~ coñecidos.'.' 
o -PSG tai reteréncia tamén ás (MARI.ANO ABA~O) 
posibilidades de terse organiza- -
do unha plataforma nacionalista · 
prévia ás europeas, "a nosa de
fensa dun proxecto nacional e qe 
transformación socia'.I de Galiza 
diferenciada, non pode ser ·con-

.. fundido programaticamente co 
propugnado pola direita nacona
lista, causa que explica a opción 

PON_TEVEDRA 

Para Marlano Abalo, dirixente 
da FPG, organización que apoiou 
a candidatura de.HB, "púxose de 
manifesto que o poder e o caci
quismo político son queri· teñen · 
máis capacidade para arrecadar. 
votos nunha situa~ión · colonial. A 
pobreza do . nacionalismo é evi-

Concello Cénso Votos Pl' ' PSOE IP P~EUC CI! JRl'.!T EU BNG 

A Cañiza , ..... . 
A Estrada ..... . 

(,54 3 218~ 
19670 685 7 

Ü35 
. 1835 

503 _,. 13 
2246 179 

6 56 
266 328 

15 
637 

' 

En Cangas, j. ~" 
máis que unbas 
eleicións 
j::n · Cangas estés com lcios 
eran "máis que unhas elei
cións" ~ Aparecian como unha 
espécie de referendo ao alcal.,. 
de Lois · Pena,. dentro da con
testacion viciñal que ainda 
non rema'tou. Asi o plantexaba 
a oposición e asi o entendeu 
un ha boa parte -do povo. 
· Os perta de 3.000 votos 
perdidos polo PSOE, son un 

· bon "pase de factura. O PP foi 
o máis beneficiado deste tras
vase de votos, ainda que su-. 
biron tamén Esquerda Unida, 
o PSG- EG, e o BNG. Meritó
rio tamén son os 613 votos 
conseguidos por HB. 

Per.o o máis ,. significativo 
dos resultados de Cangas ad-
. vírtese ao ollar a distribución 
por mesas. Os partidos da 
oposiGión municipal conse
guiron os seus millares resul
tados na vila, donde o PSOE 
foi. practicamente barrido do 
mapa. FoJon estes viciños os 
máis directamente implicados 
na oposición a Lois Pena e os 
que sufriron os enfrentamen
tos· coa pe.licia. 
, Os votos do PSOE 
ñen sobre todo das 
quias rura1s, Aldán e 
mesmo que os 90 PP. 
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TOTAIS i 

'CG E PNG VAN TER 
QUE PENSALO 
MOITO CARA AS 
AUTONÓMICAS' 
(F. RODHÍGUEZ) 

-presén_cia. ,un elemento decisivo 
na cnac1on dunha alternativa 
progresista e nacionalista". 

Pablo González Mariñas defí
nese sobre a oferta de fusión que. 
lle dirixiu CG, "filosófica e politi-

nas urnas e- a continuación. da 
loita está garantidá, especial
mente porque os 615 votos· de 
HB supuxeron un castigo de cali
dade, que "pon de nianifesto que 
nesta loita hai moita conciéncia 
e iso vaise reflexar politicamente 
para todo o povo ·galega. Na 
FPG os resultados influen en fa
cernos ver que hai :opcións que . 
estamos dispostos a manter 
unha bandeira que nunca debeu 
ser arriada e polo tanto . foi un ha 

·camente creo no pluraismo na
cionalista. Paréceme que o futu
ro óptimo está e articular un 
mapa nacionalista plural politica
mente. Se a Galiza demanda 
unha decisión doutro tipo, por 
auténtica necesidade nun deter
minado momento, entendo que 
haberia que sentarse a talar da 
posibilidade dun entendimento. 
Non falo de fusión. Paréceme 
que iso seria ir cara atrás na arti
qulación do mapa político. En
tendo que poderia ser importan
te un entendimento entre o Blo
que: CG e PNG. Descarto outro 
tipo de cuestións dado ese en
tendimento estrano do PSG-EG 
con Fraga que non entendo a 
que ver. Pero sentarse a pensar 
entre esas outras tres forzas po
deria ser interesante. " 

. proba de lume importante da que 
saim·os airosos. E demóstrase 
que se pode manter unha liña de 
dignidade e firmeza política dian
te de tanto trapicheo e cambala-" 
che. A nosa proposta é funda
mental cando se quere erguer 
unha espécia de "frente nacio
rral '; que teña como eixo funda
mental o pseudo-nacionalismo e 
as direitas." 

'NoN ESTAMOS 
SATISFEITOS CO 
RESULTADO, QUE 
DEBE FACERNOS 

Cara as autonómicas 
Francisco Rodríguez pensa que 
non son resultados extrapolá
beis, "nós debemos multiplicar 
os votos nun 40 e mesmo aspira
mos a ter un grupo parlamentário 
próprio se traballamos moito e 
ternos cartos. O espectro políti
co vai·ser o mesmo agás no.caso 
de CG e PNG que van ter que 
pensalo moito". 

REFLEXIONAR CARA 
O FUTURO~'--
(G. MARIÑAS) 

Para o PSG EG "somos cons
centes de que a nosa preséncia 
no território galego e en todos os 
sectores sociais debe ser mello
rada e acrecentada como un va
lor en si mesma e como médio 
para · mellorar os resultados elei
torais. Este estarzo irá orientado 
-cara ás eleicións autonómicas. 
Consideramo.s a nosa acción e 

Coalición Galega, sen facer 
extrapolacións para as autonó
micas, declarou á saida do Co
mité Executivo que "mostrámo
nos abertos con moita xenerosi
dade á reintegración co PNG
PG, pero non ás coalicións". Ba
rreiro tamén manifestou que non 
descartaba unha frente de parti
dos nacionalistas para unhas 
próximas europeas pero matizou_ 
que "previamente deberia haber 
un Congreso sobre o nacionalis
mo desde os máis variados pon
tos de vista para clarificar as 
análises". O 
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As eleicións ao Parlamento europeu do 
15-X son indicadores para a análise políti
ca da Galiza. Tanto máis canto agacharon 
suficientemente a irreleváncia das persoas 
xefes de fila. T amén intentaron agachar os 
intereses socioeconómicos en · debate 
apuntando-se a mutuas descalificacións 
para divertimento; pero a infinidade de 
mensaxes cruzados foi suficiente para 
fundamentar o voto do povo. 

Os partidos "nacionalistas" galegos 
acadaron poucos votos. Como? Tres alia
ron-se cos seus homólogos doutras na
cións, actuando os representantes gale
gos de segundóns e proveedores de vo
tos para outros. A contradicción entre 
chamar-se nacionalistas e converter-se en -
suministradores de matéria prima para ou
tras nacións é demasiada. Os "nacionalis
tas galeguistas" mantiveron o posto e, 
proporcionalmente, tiveron un leve ascen
so. Mais na base dese partido a desilusión 
crece. CG, cos seus 30.000 votos, iguála
se ao PSG-EG. Non hai medida de com
paraéión coas eleicións do 87. Uns e ou
tros tiraron en propaganda millóns de pe
setas: unha montaña para parir un ratiño. 

O medre do PSG-EG e do BNG é simi
lar; ambos pagaron trlbuto á abstención, 

A CORUÑA 
Concel.lo Censo Votos pp PSOE IP 

A Baña ····-· ... 5862 2000 502 791 61 
A Coruña ....... 191655 9571 l 28173 34362 4497 
Abegondo ····-·· 4834 1438 281 629 50 
Ames .............. . 6974 3138 864 1093 132 
A.ranga ............ .!139 1057 764 167 1 
A.rea ............ 3699 1909 530 685 75 
Arte1xo ········ 12589 4230 680 2015 114 
Arzúa .......... 5833 2009 973 563 77 
As Pontes ...... 8988 3510 646 1098 225 
Bergondo ........ 4325 20)0 699 787 10) 
Betanzos ......... 9122 5019 1527 2213 110 
Boimorto ........ 2700 951 587 196 11 
Boiro .................. 12953 5959 1356 2322 258 
Boque1xón .......... 3801 U66 450 376 )1 
Brión .............. 5406 1681 444 651 42 
Cabana .•••••.• . 5314 1558 475 686 )1 

Cabañas ..•••••. 2524 1105 324 460 39 
Camariñas ······ 5585 2792 454 1846 42 
Cambre ......... 8167 )317 538 1660 163 
Capela ........... 1454 551 90 292 24 
Carbal lo ........ 20488 7796 l 384 3555 lM 
Cariño .......... 4.530 1890 389 1027 4 3 
Carnota . .... ..... 5586 2009 408 898 69 
Cai:-ral ......... 4366 1541 292 667 61. 
Cedeira ........ 6220 243) 698 830 61 
Cée ............ .. 5751 2545 557 1124 41 
Cecceda .......... 5723 ;!099 193 1114 n 
Cei:-dido ........ 1716 782 154 194 IV 
Cesuras . ....... 2720 701 79 112 !! 
Co1rós .......... 1291 580 lbl 219 lJ 
Corcub1ón ...... 1565 738 121 161 16 
Corista neo ..... 7808 2754 606 1413 35 
Culleredo ....... 10100 4)98 780 219~ 12~ 
Cui:-t1s ......... 4063 1239 511 363 1v 
Oodro ........... 2716 1262 424 495 30 
Oumbria ........ 3778 122 J 111 b26 10 
F ne ........... nen 5539 7 53 1404 227 
r ri:-ril ......... 66387 30761 9685 934) 1351 
Fisterr ....... 4004 1802 668 n 20 
Fi:-ad s ......... 2743 535 149 192 10 
Irixoa ......... lb64 498 193 179 10 
Lar a ch.a ........ 9184 4444 2500 1142 33 
Laxe ............ 2836 1341 5)0 294 386 
Lou11ame ••..•••• 3810 1553 277 831 22 
Halpica •......• 6587 3254 790 1147 127 
Haza ricos ........ 5307 1027 270 363 18 
Hañón ·········· 2039 103) 296 448 9 
Hel1de ............ 6411 2408 966 561 32 
Mesia ............. 3281 817 258 249 18 
Hiño ........... 4017 1726 813 511 30 
Moeche . ........ 1552 515 219 161 9 
Monfero ......... 2673 601 223 207 15 
Hugardos ······· 5330 2774 598 1061 53 
Muros ............ 8910 3391 862 142!> 166 
Muxía ............ 5309 1860 501 874 21 
hai:-ón .......... 22237 8523 1864 3032 592 
Ne da ..... ... .... 5179 2146 41 \ 854 73 
Negreira ........ 5669 2311 825 970 81. 
Noia ............ 10576 561.4 1164 1756 122 
O Pino ........... 4440 1590 860 267 27 
Ole iros .......... 12743 5785 1546 2377 288 
Ordes ........... 8652 )077 907 947 97 
Oro so ........... - 3014 760 153 27V 18 
Ortigueira ..... .. 831) 3383 1077 1478 83 
Outes .......... 7621 2597 550 1122 7) 

Oze. dos Rioe •••••• 2775 -1019 277 366 15 

P4de~ne ~······· 2538 998 )15 468 20 
Padrón ........... 6783 3621 1230 J155 83 
Ponte ceso 6627 2728 474 1474 83 ........ 

8B4 Pontedeume 6558 3070 1077 278 ..... 
Poi:-to do Son ... 8212 352) S04 17 j2 90 
Povoa do Car •••••• 7627 3801 1000 1584 14 2 
Rianxo ....... ... 9723 4296 696 1867 93 
Ribeira ......... 18811 8171 2516 2845 247 
Rois .............. 4465 1586 516 613 45 
Sada ....... .. ..... 6592 1532 1208 1345 225 
Saq Sadurniño .. 1236 1469 308 599 57 
Santa Comba ...... 9306 3511 1412 1100 b8 
Santiago .. .., ..... 644l2 29779 11208 6728 1724 
Santiso ........ 2264 735 . 364 191 8 
Sobrado . ......... 2610 736 ' 340 137 18 
Somo zas ........... 1463 540: 224 J8ó 9 
Teo ............... 8367 3475 1114 1032 25 1 
Toques ·· -·· ..... t699 680 564 54 10 
Tordoia .......... 4799 1434 967 225 12 
Tour o ........... 4424 1371 32f 449 28 
Tra.zo ....... .... 3861 682 1'12 240 24 
Val do Dubra ... . 5598 1793 660 506 37 
Valdoviño ....... 4805 1158 531 237 25 
Vedra ·····'····· 4256 1375 ,..519' 346 20 
Vilarmaior ..... 1283 396 . ns 120 7 
Vilasantar 1925 419 216 112 10 
Vimianzo ........ 7291 3(.08 602 2089 41 
Zas ············ 5417 16:;a 425 776 33 

TOTAIS 853361 367601 107579 111609 14576 

--·-··-----

EUROPA DE.SDE .GALIZA. 
FRANCISCO·CARBALLO 

para Galiza, non sempre se ·xustapuxo a 
alternativa programática ·do BNG que po
sibilita un "futuro., · e apoia un.proxecto co- . 
m.un. Pero os galegos necesitan ver as li
ñas de alternativa posíbeis; os galegos 
non queren suicidar-se. loda campaña 
que non iguala a esperanza coa ameaza é 
un despropósito. ·Na sua curta história o 
BNG nunca recebeu un tan firme respal
do:· moitos galegos teñen posta nel a con
fianza. 

A caída de máis de 200.000 votos do 
~ PP, máis de 60.000 do PSOE e maior do 
~ CDS, inda descontada a cota de absten
x ción, significa a mutación da mentalidade 

deste país. Só o PSOE · compensou tal 
perda co poder utilizado até o abuso, 
coas mensaxes esperaniosas até o enga
no; as fortes caídas nos conc~llos que ad
ministra tan escandalosamente son o avi-

pero medraron proporcionalmente. As di
feréncias, non obstante; son longas: EG 
fixo unha campaña cara, omnipresente, 
con erebos de fantasia. O seu descalabro · 
na província de Pontevedra é unha alarma 
(é outro momento ao das municipais, cer
to, pero tanta diferéncia!) . 

O BNG recebeu o voto á dignidade dos 
galegas: non se presumía de deputados, 
senón de ideas. Unha campaña desigual, 
barata; unhas mensaxes tamén desiguais. 
Á beira da crítica severa á política guber
namental, da análise á situación difícil 

'Os GALEGOS NECESITAN 
VER VIAS POSÍBEIS. TODA 

CAMPANA QUE NON 
IGUALA A ESPERANZA COA 

AMEAZA É UN 
DES PROPÓ--S=.;;IT-'-0-, --

OURENSE 

so aos seus pés de barro. Da candidatura 
de Ruiz .Mateos só dicir que éxpresa a có
lera ante a incompeténcia xudicial e gu
bernamental; cólera de sectores difusos 
con mente violenta: os mesmos que de
fenden a pena de morte. Ollo a este fura
cán débil pero sinistro! Un catro por cento 
de fanáticos en Galiza e bastante. 

Segundo isto, o grande perdedor s,eria 
o PP. Algo o estaba indicar na moción de 
censura da. Deputación coruñesa:. os po
deres localistas cámbian de aliado. Antes 
o PP e agora o PSOE. Como escrebia un 
· comentarjsta coruñés: só un cámbio de 
bigode na faciana de Romai. Este seria o 
aspecto máis triste, se só se trata dunha 
alternáncia, como nos vellos tempos entre 
conservadores e liberais. O PSOE non da
rfa máis de si qu~ l!n neoliberalismo. Es
pero que haxa un bocadiño máis: unha 
·perda de clientelismo na sócie~::Jade gale-
· ga, que pode caer nas poutas do poder 
centralizado de alternáncia. Pero se alcan
za a expresar debilitación no clientelismo, 
penso que Galiza anda. Descartado o 
CDS, minorizado o PP, avisado o PSOE e· 
para os "nacionalistas" unha adverténcia, 
demasiado número: con dous ou tres che
gan. O 

niroc CI! JRLlT EU BHG !IB P3P CDS Concello Censo Votos PP PSOE Il' PTEUC Cl! .JmJT ElJ BiG !IB P3P CDS 

12 12 77 8 12 11 21 315 
935 515 n14 2720 2629 397 598 6680 

7 11 107 17 52 7 7 142 
35 35 24 3 40 86 13 20 296 
o 5 15 4 16 o 3 37 

40 7 67 41 276 11 12 87 
46 55 304 64 200 19 72 270 

7 21 36 1_8 68 17 5 89 
115 58 1)8 llO 379 53 53 293 

15 21 94 24 39 o 8 104 
65 44 154 114 149 23 11 175 
2 5 22 6 22 2 11 32 

46 63 271 ll9 169 13 llZ 706 
2 12 51 5 43 7 65 67 
7 22 114 16 56 15 12 138 
7 19 42 9 27 1 7 168 

29 6 51 19 44 4 2 55 
12 78 25 7 1.7 8 8 117 
24 42 184 67 73 15 21 220 

7 7 6 5 18 2 3 40 
49 67. 2'J9 'J) 462 27 44 970 
l~ lZ n ll 57 ó 14 1)2 
JO 4 7 11:. 20 120 ~ 9 56 l49 

7 10 JUJ u 32 6 35 157 
~4 )2 7:, 46 185 4 7 112 

) 19 70 18 165 9 68 342 
l1 16 64 11 41 6 119 276 
l 3 16 l 9 o 145 21 
5 1 l 3 b J5 7 4 310 
9 2 25 10 14 2 2 54 
2 3 27 o )49 7 6 14 
7 12 97 15 65 5 10 210 

49 41 22.7 86 187 36 21 289 
6 19 71 3 58 3 7 l~l 

9 19 41 10 57 5 5 74 
5 22 40 11 41, l 15 80 

.176 lO 146 201 1698 )0 17 391 
1726 2J3 1298 2236 1176 159 2f8 1695 

3 9 44 9 178 2 179 154 
4 9 24 1 11 3 4 59 
o 10 25 . 3 7 l 2 28 

16 25 52 l] 76 15 269 146 
o 3 25 J 5 13 2 5 32 

13 29 J8 10 113 6 6 98 
21 17 93 14 650 3 17 1)6 

i 6 59 4 17 9 10 174 
2 11 21. 5 7 2 124 27 

11 43 86 6 157 12 125 196 
4 4 35 4 49 10 14 67 

10 21 50 21 47 5 56 42 
4 7 20 2 7 ) 2 36 
1 5 3l 2 12 1 15 38 

335 10 35 199 190 10 38 139 
16 39 99 26 128 59 87 225 

9 133 39 10 65 2 13 102 

334 73 376 )0) 505 45 87 664 
193 12 . 73 107 123 11 14 141 

8 15 94 8 29 l 10 146 

58 38 165 69 1534 27 39 334 
14 19 27 i 36 12 J 48 

50 32 391 209 150 18 25 291 
16 49 164 12 49 5: 71 350 

2 51 38 8 ~) 6 3 128 

12 20 95 17. 131 17 26 221 

14 64 133 35 104 11 38 186 
55 -

8 13 14 . J7 l 7 51 

9 3 25 15 18 o 2 68 

31 37 153 60 107 20 39 245 

13 19 107 55 70 21" 14 173 
155 86 187 12 12 152 39 21 

43i 29 57 116 ·42 130 17 28 

21 29 235 84 l 7ó 19 29 23"9 

48 H 145 44 532 19 150 . 2e4 
368 112 406 23 . 194 " 65) 41 120 

8 16 83 9 ' 71 8 5.1 111 
1'19 5 7 45 14 10 231 J6 14 

tl 14 30 15 59 5 223 55 
24 54 148 18 44 12 ·12 252 

286 .4 75 2007 713 1504 203 307 2155 

3 9 7 3 27- 1 1 66 

o 3 48 3 12 ó 89 54 . 

5 13 16 2 8 4 4 27 

19 5 3 232 71 111 18 34 208 

1 3 5 1 5 o 7 13 
26 3 49 l 2 74 4 7 

6 33 39 9 31 3 261 105 

5 19 22 6 13 4 3 93 

12 13 89 39 84 14 22 142 

8 21 28 10 31 2 75 81 
2 16 53 7 llO 3 103 94 

2 1 20 7 37 ·º 1 19 

2 3 21 1 21 1 4 43 

11 9 82 13 174 5 9 244 

6 21 62 9 27 4 1l . 141 

5589 3579. 19154 8766 17649 1672 4924 26.241 

Alariz . . ..... . . 
Amoei ro ..... .. . 
Arnoia ........ . 
Avión ........ . . 
ea l tar ........ . 
Bande •....•.... 
Bai1os de Molgas. 
Barbadás 
O Barco de Vald. 
Beade ......... . 
Be_áriz .... . ... . 
Blancos ....... . 
Boborás ... .... . 
A Bola . ....... . 
O Bolo ......••. 
Calvos . de Randin 
carballeda de A. 
Ca rballeda de V. 
Cai:-balliño ..... 
Car te lle 
Castreló de Miño;. 
Castrelo do Val 
Castro Caldelas 
Cela nova ...... . 
Cenlle .. ...... . 
Coles ......... . 
Cortegada ....•. 
Cualedro 
Chandrexa de q .. ; 
Entrimo .......• 
Esgos ... •...•. . 
Xinzo de Limia 
Gomesende ... .. . 
/\ Gudi ña ....•.. 
Ir ixo .......•.• 
Xunqueira tle A .• 
Xunque ira de E .. . 
[.arouco ... .... . 
Laza .......... . 
Leiro ......•..• 
Lobeira ....... . 
Lovios . . . ..... . 
Haceda ........ . 
Hanzaneda ..... . 
Haside ........ . 
Melón . . . .. ... - . 
/\ Merca .•..••.. 
A Mezquita ••... 
Montederi:-amo .. . 
Mo11terrei ..... . 
Muiños ..•..•.•. 
Nogueira de Ram. 
Oimbra . ..... .. . 
Ourense ..•..... 
Paderne de A. . • 
Padrenda 
P'lrada do Sil .. 
rei:-eiro de Ag • .. 
/\ Pei:-oxa ......• 
Petín ......•... 
Piñoi:- ......... . 
porquei ra .... •• 
l'ovoa de Tri ves ••• 
Pontedeva .••... 
Punxin ........ . 
Quintela ·de L ••. 
Rairit de Veiqa. 
Rami ráns ........ . 
Ri badavia .. ..•. 
Río .. .. - · • • • • · • 
RÍOS .• • • · • • • • • • 
A RÚa · ....•.•... 
Rubia na •. .. .... 
San ,l\maro .....• 
Sall Cibrán das Viii 
San Cristobo •••••• 
Sandiás ... .. .. . 
Sarreaus .•.. . .. 
Taboadela 
Te-ixeira •. ...•• 
Toén ..•... · · · · · 
Trasmirás ..... . 
A veiga .•.•..•• 
Ve rea ... •.... • · 
Ver in ••... • . ... 
Viana do 80151 • · 
Vilamarin ., .•.• 
Vilamartín 
Vilar de Barrio . 
Vilar de Santos. 
vil·ai:-de:vos .•... 
vilariño d!'-c .•. 

TOTA;[S . 
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!336 
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O PSOE perdeu no estado 
un millón trescentOs mil votos 
Os tres dias de ;,siléricio 
nas urnas" non fixeron 
senón desatar alguns . 
nervos e confirmar a 
outros, como Adolfo 
Suárez, no. seu papel de
esfinxe. Pero na sede do 
PSOE, -na noite do xoves 
15, a causa quedaba 
meridianamente clara: eles 
voltaran a gañar, pesie a 
perda considerábel de 
votos desde as anteriores 
europeas. Izquierda Unida 
foi a única forza en 
ascenso como colleita 
esperada do 14-D. 
Foi unha pequena festa na sua 
própria casa, festa que o do
mingo se extendía á Casa de 
Campo en versión ampliada e 
aperfeizoada. A alta aristocrá-

. cia burocrática festexou ·o · 
trunfo, discretamente acómpa--
ñada . . por algun "popular" de 
bon facer diplomático como 
Fernando Suárez. 

Se o vise o outro Suárez, 
Adolfo, seguro que o teria in
terpretado como confirmación 
da sua teoría da pinza PP
PSOE contra o CDS na televi
sión. Asi 9 dixo de claro, para 
engadir a renglón seguido que 
iso non impedía a prolonga
ción da amistade pactista _co 
PP, que empezou a materiali
zarse imediatamente en Ma
drid. 

O CDS é, porén, un dos 
grandes tocados por estas atí

. picas eleicións. Os seus ban
dazos a esquerda e direita es
tano levando a moi mal porto. 

· O PSOE eríxese en vence=
dor sobre dados de area mo
vediza. Porque é certo que 
gaña por pontos pero tamén -
perde . votos (1.300.000), que 
son bastantes. Isa non obsta · 
para que os seus dirixentes fa
gan filigranas cos dados· e as 
porcentaxes e pinten un bon 
trunfo. 

Marcel.ino Oreja non parece 
tela moi ben tras o relativo fra
caso da sua operación recon
versora e cierno-cristiana. O PP 
non atina e por riba sáelle un 
Ruiz-Mateos. 

Diríase que este lle sae ta
mén ao PSOE, pero non pare
ce terlle afectado tanto -non · 
é a sua clientela- senón máis 
ben ao revés: Ruiz Mateas rou
boulle dous escanos ao PP e 
un ao CDS en Madrid, posibel-

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pala nasa 
especialización 
en libros. 
galegos 
e portugueses 

Rep.ública 
Praza do. Libro El Salvador, 9 

Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAGO 

Aflnal a estrambótica campada de 
Rúiz Mateos surtlu os seus efectos. 

mente, que foi parar ao PSOE. 
Ruiz Mateas tivo nesta campa
ña, ademais, moita publicida
de.' Incluso odia 15 se lle men
cionou continuamente na ter
tulia · da mañán na Cadena 
COPE. . 

Panorama estábel pois que 
permite ao PSOE non convo
car eleicións antecipadas, a 
non ser que queira fundir ainda 
máis a que hai á sua direita. 
T erá consecuéncias indubida
belmente para UGT, e hai máis 
de un que p_ode querer .remo
ver as águas e domesticar ou
travolta o sindicato, n·un mo- · 
mento en que a cotización de 
Redondo poderia ir á baixa. 
Morán, conciliqdor el, estará 
alonxado na Europa. O que si 
se demostra co resultado des
tas_ .eleicións é que o PSOE ten 
un abano moi amplo no seu 
eleitorado que vai desde os 
sectores capitalistas que se 
sinten amparados pola sua po-· 
lítica até os traballadores que 
seguen dándolle o seu respal
do en base a antigas creén
cias. 

O MDT pudo restar 
votos a HB 

CiU perdeu un deputado, algo 
moi inesperado, ainda que 
conseguiu por primeira vez ba
ter ao PSOE en Barcelona ci
dade. En Cataluña a· opción 
eleitoral dun sector do MDT 
(Moviment de Defensa de la 
Terra) recolleu uns 19.000 vo
tos, a bon seguro moitos deles 
foran no 1987 á candatura de 
HB. Esta formaciól") basca per
deu na Cataluña unha porcen
taxe elevada de votos, non só 
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polas outras opción·s apareci
das s·enón polo que haberia 
que chamar "efecto Hipercor". 
Pero en Cataluña non é HB a 
única opción non catalana que 
perde votos: EA supéralle con 
clarídade na perda de votos e 

. baixan tamén Euskadiko Ezke
rra e o PNV. 

Cabe sinal_ar que Herri Bata
suna era, das listas encabeza
das por bascas, a única que 
non ía en coalición con outras 
forzas como era· o caso de 
Coalición Nacionalista (PNV), 
Izquierda de los Pueblos (Ban
drés) e Por la Europa de los 
Pueblos (EA). · 

Segundo o próprio ' Txema 
Montero, cabeza de lista de 
HB, ademais da presión fortísi
ma en contra da candidatura, 
incluidos os ataques ·fascistas 
a _ alguns dos seus actos, o 
próprio plantexamento da 
campaña, anti-CEE, puido 
contribuir a que se abstiveran 
xentes en Euskadi que noutras 
circunstáncias si darían o seu 
voto a HB. En Euskadi todo o 
mundo, salvo EU que ascende 
·un pouquiño, perdeu votos. 
Entre eles o próprio PSOE que 
perde case 50.000. A costala
da maior foi para EA, que xa 
~onvocou unha conferéncia 
·extraordinária para analisar o 
ocorrido. Unha cousa que cha
ma a atención e que non se di
xera até agora, non deixa de 
aparecer en boca dos dirixen
tes do PNV: que Herri Batasu
ná era a forza que máis votos 
obtivera no. 1987 para o Parla
mento Europeu en Euskadi. 

En calquer caso o panorama 
político en Euskadi Sur cimén- . 
tase considerabelmente. Non 
caben, ao que se ve, terceiras 
vias que podían ser represen
tadas por EA en canto ao na
cionalismo, e por EE respeito 
ás correntes socialistas, e o 
PNV queda definitivamente 
aliado co PSOE. 

Ampla matéria de estudo e 
meditación para todos. Que
dan agora cinco anos, até as 
próximas eleicións europeas, 
pero só un para as xerais. Ou 
menos quizais. E ademais ha
berá que lidiar cos novos cha
mamentos que se fixeron des
de o Governo quizais coa boca 
pequena, para que se críe un 
novo estilo de relación entre as 
forzas políticas respeitando 
normas éticas, que non estéti
cas, como dixo por erro a Mi
nistro-Portavoz Rosa Conde. 
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lt enonne abstención europea ameaza con facer das elelclóns un proceso 
restrtnxldo. 

A abstención fai progresos 
en toda Europa 
O crecemento da extrema direita 
e as suas claras connotacións de 
rexeitamento dos _ traballadores 
inmigrados, xunto co aumento 
do voto verde parece ser a ten
déncia, ainda que limitada, dos 
pasados comícios europeos. A 
alarmante abstención colócase 
tamén no centro da análise e a 
Europa capital ista situase á altu
ra dos Estados Unidos: o 50 dos 
eleitoras dá as costas aos proce
sos lexitimadores por exceléncia 
do sistema. 

Dos 240. millóns de europeus 
chamados a votar só o 58,6% 
fixo efectiva a sua papeleta. En 
1984 votara o 61 %. Sobre estes 
dados hai que ter en conta que 
en paises como ltália, Bélxica ou 
Luxemburgo o voto é practica
mente obrigatório. Con esta va
riábel a participación descende
ria até situarse por baixo do 
50%. No Reino Unido a absten
ción alcanzou ao 63%% do elei
torado, máis alto como se ve que 
na própria Galiza. Unha análise 
profunda sinalaria probabelmen
te que este resultado ten moito 
a ver coa má situación económi
ca da illa nas últimas décadas e 
as reticéncias existentes a res
peito do continente. , 

Suben extrema direita e 
verdes 

Entre os que si votaron a tendén
cia parece polarizarse cara os 
extremos -verdes e extrema di
reita- se ben dunha maneira li
mitada. 

Os ecdloxistas milloraron os 
seus resultados no Reino Unido, 
ltália, Bélxica, Fráncia e Alemá
nia . . En Fráncia o seu ascenso foi 
notório situándose · perto do 
11 %. No Reino Unido o sistema 
eleitoral maióritário que castiga 
ás minorias, perxudica neste 
caso aos verdes, pesie ao cal
convén sinalar que acadaron o 
15% de votos. En conxunto o 
seu número de eurodiputados 
pasa de 20 a 35. 

A extrema direita, cuxas cam
pañas se centran regularmente 
no princípio de que os traballa
dores extranxeiros quitan traba
llo aos próprios e 9ispoñen cha
mamentos xenófobos e racistas 
contra tod0 tipo de inmigrados, 
aumentan os seus escanos no 

Estado Abstención (%) 

Bélxica ................................... 7, 9 
Dinamarca ............................ 53,7 
Alemaña ............... ... ............. 38,5 
Grécia ................................... 22,3 
Est. Español ......................... 45,2 
Fráncia .................................. 49,6 
Irlanda ................................... 31 ,8 
Holanda ................................ 52,8 
Gran Bretaña ........................... 63 
ltália ........................ ~············ 18,5 
Luxemburgo ............................ 13 
Portugal ................................ 48,8 

No índice de participación influi
ron vários factores, entre os que 
destacan o voto obligatório nal
guns estados e a coincidéncia de 
eleicións lexislativas neutros. 

parlamento de Estrasburgo de 
16 a 23. Aos 1 O lepenistas fran
ceses, que ascenden lixeiramen
te en votos, seis italianos misinos 
que descenden algunhas déci
mas e un belga flamenco, sú
manse seis republicanos ale
máns que consiguen, despois de 
vários éxitos parciais entrar na 
capital europea. O Partido dos 
Republicanos que lidera o ex-ofi
cial das SS, Franz Scheoenhu
ber, apresentábase por primeira 
vez a estes com ícios recollendo 
o 7 ,5 dos votos. 

Pola sua banda o Partido Co
munista francés descende do 
11 ,2% ao 8% dos votos, men
tres que o italiano situase no 
27,1 %, frente ao 33,3% das an
teriores europeas, pero por riba 
do 26,6% das lexislativas do 87. 
Os comunistas gregos, coaliga- · 
dos os dous partidos comunistas 
existentes e unidos tamén con 
vários ex-socialistas, consiguen 
o 12% dos votos. Tamén o PC 
portugués consegue un incre
mento de votos e catro diputa
dos. 

Por último os socialistas, dos 
.que se·agoiraba 'un notábel éxito, 
víronse cun éxito a médias. As._ 
cenden os laboristas británicos, 
baixa o Pasok grego, despois de 
numerosas ameaz·as de corrup
ción sobre vários dos seus mem
bros, e mantéñense ·discreta
mente nos demais paises. O 

. 1 
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ENXUICIADO POR UNS SUCESOS DO 1984 

O BNG c~nsidera que tiai unha clara persecución política 

Francisco Rodríguez detido 
para que cumpla .unha condena recorrida 
O dirixente do BNG e da 
UPG, Francisco 
Rodríguez, foi detido na 
mañán do mercores, dia 
21 de Xuño, e conducido 
aos calabozos de 
Compostela para cumplir 
unha condena de máis de 
dous anos de cadea, 
imposta ao facelo reo da 
queima dunha bandeira 
española durante unha 
manifestación no ano 
1984. A senténcia foi 
recorrida ao Tribunal 
Constitucional, non 
séndolle comunicado ao 
procurador o acto de 
resolución. O BNG 
considera que o seu 
cabeceira de lista para as 
eleicións europeas sofre 
unha clara "persecución 
política", á que tampouco 
son alleos outros membros 
destacados da 
organización como os 
alcaldes de Noia, 
Corcubión ou o ex-alcalde 
de Moaña. 

A detención de Francisco Rodrí
guez pola policia causou profun
da surpresa nos médios políticos 
e nas organizacións das que é 
militant . A sua condena de 2 
anos, 4 meses e un dia imposta 

Q AFFAIRE DO XOGO 

poio Tribunal Supremo, e~taba 
recorrida ante o Tribunal Consti
tucional e o procurador que leva 
o caso do dirixente nacionalista 
non tiña recibido o auto de exe
cución da senténcia. 

Por estas circunstáncias non 
se entende moi ben a orde de 
busca e captura dictada pola Au
diéncia coruñesa hai xa máis de 
oito dias, en plena campaña elei
toral, e executada, precisamente, 
ao rematar os comicios. 

O BNG olla nestes feitos unha 
piara intencionalidade política, 
unha persecución ao seu desta- · 
cado militante, tanto ao saltarse 
as mesmas normas da Xustiza, 
como ao agardar o remate das 
elecións para cumplir a providén-

cia, pois doutra maneira, en ple
na campaña, podía verse benefi
ciada por este feíto a · organiza
ción nacionalista. 

Os testigos non ollaron 
quen queimaba a 
bandeira 
Esta persecución política xa tora 
denunciada cando as primeiras 
senténcias pois quedou probado 
que nengun dos tres testigos da 
acusación pudo ollar quen era o 
que queimaba a bandeira. 

Un dos policías testificantes 
encontrábase, segundo a própria 
declaración, na Rua do Villar, ao 
lado dunha frutería, lugar desde 
o que non pode divisarse o lugar 
de autos. O segundo policía na 
rua que baixa .á Alameda desde 
o T oural. Coa praza chea por 
duas mil persoas, como el mes
mo recoñeceu, mal podia ver a 
un home agachado queimar a 
bandeira. O terceiro testigo, o 
xornalista M .A. Boo declaro u en
contrárse perto do lugar da quei
ma, negando que fora Francisco 
Rodríguez quen lle. prendera 
lume a insígnia española naquela 
manifestación en protesta pola 
traída dos restos de Castelao en 
Xuño de 1984. 

O BNG considera que esta 
persecución non é un caso illa
do, citando casos como o do ex
alcalde de Moaña, Xabier Abalo, 
separado do seu cargo de con
celleiro por seis meses en cum
plimento dunha senténcia por 

Randuffe afirma que apresentará máis probas 

prevaricación "no seu af;:ín de 
construir o Coléxio de Domaio". 

Dase a circunstáncia de que o 
avogado defensor non "pudo de
mostrar", que cando se realiza~ 
ron as permutas das parcelas 
para construir o coléxio, Abalo 
Costas, non era alcalde. Algo 
non muí difícil de probar. 

- Tamén Xosé Mouzo, alcalde 
de -corcubión, . está a ser investi
gado polo fiscal a raíz do desas
tre do Casan. Mentres tanto, 
nengun dos responsábeis direc
tos do desaguisado foi chamado 
pola Xustiza. 

Outro dos dirixentes do BNG 
que está a ser levado constante
mente aos tribunais, con máis de 
unha dúcia de xuizos pendentes, 
é o alcálde de Noia Pastor Alon
so. As · duas primeiras compare"' 
céncias foron absolutórias para o 
rexedor municipal, ainda que o 
fiscal declarou que ia recorrir. 

A atitude mantida nestes ca
sos polo Ministério Fiscal con
trasta coa que adopta co alcalde 
socialista de Cangas, Lois Pena, 
que non só pechou o .concello 
sen que o fiscal o notificase ao 
xuiz, senón que inxuriou en ban
dos <e declaracións públicas a 
concelleiros e ao povo en xeral, 
sen que o apartasen ainda do 
cargo . . "O socialista anda prote
xido pala policía, aos nacionalis
tas levanos á cadea esa mesma 
policía saltándose as mesmas 
normas xudiciais", afirmaba un-
militante do BNG. O 

Mariñas acusa ao sector do xogo de condicionar 
a vida política e ao PSG-E~ de connivéncia 
Martínez Randulfe, 
parlamentário do PSG-EG, 
anúncia que apresentará 
máis probas no 
Parlamento para instar a 
investigación do affaire do 
xogo, pero nengun grupo 

. quixo firmar a petición de 
criar unha comisión 
investigadora. Randulfe, 
de acusador, estase 
convertindo, agora, en 
acusado. lse foi o papel 
que lle asinaron na 
comparecéncia de 
González Mariñas ante a 
Comisión lnstifücional. · 
O Conselleiro da Presidéncia, 
González Mariñas, tiña prepara
do un discurso de 5 horas para 
explicar a política do xogo que 
leva a cabo o seu departamento. 
Ao final, abreviou os numerosos 
dados que traia preparados, 
pero deixou patente a filosofía da 
sua Consellaria, e, sobretodo, a 
líña .. de defensa no affaire das 
cintas. 

Por unha banda, achacou as 
denúncias a negativa a plegarse 
aos intereses de "parte do sector 
empresarial e dalgúns dos seus 
axentes enmascarados", en clara 
alusión a Luis Bustamante; afei
tos a "unha política perniciosa e 
de gran familiaridade" coa Xunta 
anterior que tiña "unha política 
alegre na concesión das autori
zacións". Sabían, ademáis, "que 
nos encontrábamos con un sec
tor empresarial que estivera ac
tuando a impór uns critérios se
gundo os seus intereses e mar
cando a vida políticé)". Polo que, 
o primeiro que intentaron, foi co-
ñecer o 3ector por d!3ntro des~o- · 
brindo "tardiamenté, a certos m
divíduos de doble xogo, pois fa
cian creer que contaban ~<?n 
apoios e, ao non plegarnos v1na 
a chantaxe". 

Afirmou Mariñas que a campa
ña xa comezou coa c{ítica cando 
se negociaba a inst~uraci~n d~ 
salas anexas aos casinos: a cri
tica tratábase do prelúdio do das 
cintas", para despois recorrer "a 
calúmnia e á descalificación ra
teira", entrando "nunha .guerra 

suxa" e "pagando coa conxura e 
coa calúmnia fora de todos as 
marxes do parlamentarismo", ao 
non plegarse aos intereses do 
sector. 

Acusaba, deste modo, a Martí
nez Randulfe, de estar en conni
véncia con sectores do xogo e 
de ir máis alá das reglas parla-
mentárias. · 

Randulfe deféndese 
O parlamentário do PSG-EG 
aproveitdu a - sua int~rvención 
para defenderse das acusacións, 
afirmando que "a parte de ser le
xítimo o que fixen, realiceino con 
toda a correción" e acusando ao 
conselleiro de "desviar os balóns 
a comer". En certa medida asi 
foi, pero xogouse xa na banda e, 
como o mesmo Randulte reco
ñeceu, "agora quen . aparezo 
como acusado son eu", cando, 
declinou, "nunc.a quixen xudicia:
lizar o tema" (que fói contestado 
por Mariñas con i.Jn "pero nós 
si"). 

Ao mesmo tempo Randulfe 
anunciou que . apresentaria máis . 

probas, recollidas doutros infor
madores que non son Busta:. 
mante, porque "non vou parar 
ainda que teñan pasado as elei
cións, nen estou disposto a gar
dar nada ainda que implicara o 
meu pai, que en paz descanse". 

Randulte .afirmou q1Je agarda
ria a que os diferentes partidos 
definisen a sua postura na cria
ción dé¿! Comisión · Investigadora 
para apresentar novas probas. 

Todos os grupos declinaron 
firmar a petición da Comisión, 
para a que faci~n falta, polo me
nos 15 firmas ou o asentimento 
de dous grupos parlamentários. 
En parte a negativa débese á 

. postura mantida polo PSG-EG 
no Caso Ba"eiro, cando afirma
ba que era cousa da Xusti~a e 
non do ·Parlamento, aliando as 
cintas de Bustamante só como 
un intento- de Camilo Nogueira 
de sacarlle rendimento político; 
véndase agora na tesitura de de
mostrar que ·hai algo máis detrás, 
para que non se quede nun au
téntico bluff que os perxudicada 
a eles máis que a nengun. . O 

A.E. 

• Camilo Prado, presi
dente e conselleiro dele
gado de Pugalsa, editora do 
"Diário de Galicia", foi denuncia
do por un suposto delito de· 
coaccións exercidas sobre xor
nalistas aos que pretendía incluir 
no expediente de regulación de 
emprego con .extinción de rela
cións de traballo, expediente que 

· apresentou na Delegación de 
Traballo o dia 17. 

Segundo un comunicado feito 
público polos traballadores, as · 
dilixéncias efectúaas o xulgado 
número 4 de Vigo. 

Os traballadores afirman que 
Camilo Prado condicionou o 
pago dos haberes atrasados aos 
traballadores a firma, sen ' prévia 
negociación do citado expedien
te, afirmando que era imprescin
d íbel para a entrada en funciona
mento, nas instalacións de Pu
galsa do "Diário 16 de Galícia"; 
despedindo asi mesmo· aos tra
balladores que se negaron a. fir
mar o expediente por sentirse 
coaccionados, eritre eles aos re
presentantes dos trabálladores 
na redación. O 

• A CPG agarda recupe
rar a maioria dos seus al
caldes que se pasaron a AP, 
despois de ter pactado co PSOE 
o .govemo da Deputación coru
ñesa, asegurando que dentro de 
algun tempo terán 20 das 27 al
caldías que dispoñian na provín
cia coruñesa, ainda que alguns 
dos mandatários non poderán 
volver ás antigas fileiras dados 
os enfrentamentos sucedidos 
nas últimas datas. 

Dirixentes da·CPG afirman que 
algúns alcaldes apoiaron a AP 
por medo as represálias do go
verno provincial. 

Corre tamén o rumor de que o 
PSOE ofereceu ao.s dirixentes da 
CPG a integración no partido do 
cachete e a rosa. O 

• Vários barcos galegos 
que faenan nas águas das 
Malvinas, coa correspondente 
licéncia de pesca, demnunciaron 
que patrulleiras da armada britá
nica obrligáronos a abandonar 
os seus habituales caladeiros de 
pesca situados dentro das augas 
xurisdicionais destas illas. 

Os pesqueiros, na sua maioria 
con base no porto de Vigo, tive
ron que abandonar bruscamente 
esas augas ainda que a licéncia 
remataba o 30 de Xuño. 

A escusa posta polos británi
cos é que se está a agotar o poi- · 
bo naquelas augas, ainda que 
fontes arxentinas manifestan que 
o motivo real é qué os británicos 
van a celebrar unhas importantes 
manobras militares. O 

• . Viaxe papal. "A Xunta ven 
acometendo unhas labouras de 
preparación do viaxe papal máis 
própias dunha nunciatura da 
igrexa que dunha autoridade civil 
con responsabilidades políticas 
nunha sociedade democrática 
non confesional" segundo afirma 
X.M. Beiras nunha· interpelación 
realizada a González Laxe. 
· Na exposición de motivos afir

ma que se fala ·de perto de 700 
millóns de pesetas que sairian do 
erário público galego para sufra
gar os gastos desta visita, faciff
tando, deste xeito, a estáncia 
dos fieles católicos que viaxarán 
a Compostela. O 
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O~STRUCIÓN DUN ASENTAMENTO CASTREXO 

Q.UE CULPA -TEN O PASADO DE -SER NOSO? 
RODOLFO DA CUÑA 

A destruclón prog~siva do asentamento comezou .coas obras de achantamento do promontório. 

A MEIRANDE IDADE. 
$EMANA SOCIO-CULTURAL SOBRE A IERCEJRA IDADE 
Do 2 6 de Xuño ao 1 de Xullo de 1989 
Centro Cultura( CAIXA VIGO {Vigo) . 
Conferencias, Mesas Redondas, Cine; Video, &pos_icións 

CONSELLERIA DE TRABAUO 
E BENESTAR SOCIAL 
Dirección Xeral de Servicios Soc1aís 

Se en matéria dé arqueoloxía a 
xeogratía galega, e a do noroes
te en xeral (Astúrias, León e Por
tugal-norte) considéranse terras 
cangadas de riquezas en canto 
a localización.s · prehistóricas 
(monumentos, arte megalítico e 

. asentamentos castrexos), e 
posteriores históricas (medioevo 
superior-inferior, etc:), non só 
polo seu número senón pala im-

.._portancia cualitativa do até ago-
ra atopado, excavado e catalo
gado en relación coas antergas 
civilizacións, sen dúvida algun
ha, berces das posteriores euro
peas habida canta das seme
llanzas e o espallamento dos 
restos ao longo do vello conti
nente; non podemos por menos 
que lamentarnos cada vez que 
vemos estragar unha localiza
ción arqueol6xica e a conse
guinte oportunidade de afondar 

o e tirar á luz máis e con maior ri 
~ gor prebas obxectivas, informa

·~ ción sobre as oríxenes da nasa 
a: comunidade. E isto é xustamen-

te o que ven acontecendo des
de o mes de Xaneiro até a pre
sente semán. 

Trátase do emprazamento 
castrexo-medieval con restos 
da idade do bronce (s. Vl-Vllll 
a.c.) situado na parróquia orien- · 
tal do municipio de Vigo nomea
da Torres de Padín; a sua ubica
ción é dabondo visíbel, indo 
pala autoestrada do Atlántico ou 
desde a nacional 552 unha vez 
pasado o cimitério de Teis en di
reción a Pontevedra e á altura 
do Km/8 da N-552. 

Trátase pois, dun promontório 
situado tras a pasaxe que atra
vesa a A-9, lindante co término 
municipal de Redondela (Cha
pela). As suas coordenadas 
xeográficas son: 42° 15' 37" N, 
e 08° 40' 34" W (folla 223 - 11 Re
dondela) 

A destrución progresiva deste 
asentamento escomenzou coas 
obras de achantamento do pro
motório, as cales siñificaban e 
siñifican unha ameaza contínua 
xa consumada en grande parte, 
e que taran denunciadas por un 
investigador particular coñecido 
de quen redacta este texto. 

A cuestión de fondo é que as 
devanditas obras anupciaran ían 
seren detidas debido ao interés 
nun princípio amasado polos 
responsábeis do museu munici
pal de Vigo, despois de seren 
avisados segundo eles, , polo 
próprio contratista da obra ao 
respeifo do que ali ~e escomen
zaba a albiscar. ("La excavacion 
de un monte de Teis descubre 
una torre medieval y dos asen
tamientos prehistóricos"- Ja
vier Mosquera, Faro de Vigo 2-
6-89). A partires do cal os do 
Quiñones de León tomaron car
tas no asunto ao comprobaren 
a existéncia dunha tofre medie- · 
val (s. XIII) pertencente ás fama~ 
sas Torres de Padín, das que xa 
talara o investigador Miguel 
González nun artigo d~ prensa: · 
"a respeito dunha torre medieval 
desaparecida, situada na parró
quia de, Teis, cuxas primeiras 
notícias remóntanse ao ano 
1226 -segundo testamento do 
arcebispo compostelán Juan 
Arias. Torre que despois de · so
fre várias destrucións. durante a 
11 guerra irmandiña . (1464-69) 
pareée ser que tora reconstruida 
e posteriormente abandoada 
por mor das loitas de Pedro Ma
druga ca arcebispo ,Alonso de 

Fonseca (1478-79) -(La Voz de 
Galicia 8-11-88). 

Pero ademáis, xa daquela se 
comprobaran os restos dun há
bitat castrexo (abundantes ana
cos de cerámica, un anaco de 
muiño manual, xunto con cun
chas de moluscos iguais aos 
atopados nas illas Cíes e aos do 
Castro de Vigo), todo isa enca
drado nunha acrópolis de sec
ción oval; avaliado ademáis polo 
achádego dun machado da ida
dé do bronce (intermédia antre 
o neolítico e o ferro). 

- Mais a pesares do valor real e 
do valor potencial a descubrir, 
non foi respetado o tempo de 
espera para o estudo técnico e 
a determinación dos traballos a 
seguir, e cando se quixo acor
dar, as máquinas e os desterres 
fatalmente proseguiran a des
membrar e a espallar os restos 
antre terras removidas, nun pra
z-0 aproximado de 2 meses. 

Todo o proceso aqui narrado 
continua a pesares de que pri
meiramente tentárase a inter
vención da equipa do museu de 
Pontevedra, cousa que non poi
deron facer poisque a localiza
ción queda fóra da sua xurisdi
ción por uns 30 ou 40 m., e des
pois de ser avisado Património 
Artístico Provincial; agás os res
ponsábeis do museu vigués que 
si fixeron un simbólico curte de 
prospección de urxéncia ato
pando o machado e anotando a 
situación do promontório sen 
compremetérense a nada máis; 
se ben nas mans deles estaba a 
gran oportunidade de interceder 
e salvar parte do asentamento 
ou mesmo de deter definitiva
mente as obras, (e non só reco
ller meras caractrísticas). 

E así irnos quedar sen un lu
gar único no sul da província de 
Pontevedra. Desde lago na 
Fráncia, na Gran Bretaña, só
cios europeus dos que tanto se 
enchen a talar persoeiros da 
vida poi ítica que sosteñen e 
apoian ás devanditas institu
cións culturais, ou mesmo en 
Catalunya, feítos -coma estes 
demandarian explicacións, cau
sas xustificadas e probadas e, 
se fose preciso responsabilida
des da banda dos que teñen a 
misión de catalogar, preservar e 
transmitiren coñecementos. 

Mais o caso é que al van que
dar lapidadas e cubertas de ce
mento parte das raigames da 
comarca, en beneficio dun al
macén-galpón para granito e 
outros materiais de construción, 
debido á falta de boa vontade e 
cariño polo tema. 

Mentras tanto á chegada do 
solpor alguns dos viciños soben 
ao monte, miran con expecta
ción os restos tronzados e din
che: 

-Pero isto vano reconstruir 
non ... ? 

-Pois parece que non, seño
res -respostamos. 

-Ai pero .... , e logo non andan 
os da Xunta no tema; e os do 
concello tampouco ... ? -enga
den sorprendid<?S· 

E deseguido falannos cando 
sendo pequenos, xogando ato
paban cachos de cerámica; 
imaxinando tesauros e un caste
lo no subterráneo. "Causa de 
nenas!", di un deles. O 
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. N.ORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A desigualdade práticá do mantense, desde o eido perdido. Deben ser Normalización ou, coma 
neste caso, asociacións do 
terreo xudicial as que se 
movilicen a prol do uso do 
noso idioma. 

·galego ante o español, pesie .institucional, nun.ha situaci·ón .. reiteradamente colectivo~( de · 
á. sua equiparación formal, p~siva que base, como a Mesa pola · 
consecuente cos anos de en nada axuda ao Normalización, a .Asociación 
sometimento do primeiro galego a recuperar o terreo de · Funcionáriós pola 

Elexiu nova direció~ e estrutura orgánica na sua 11 Asamblea 

A lgrexa e a Banca próximos ám.bitos 
de incidéncia d.a 
Mesa pola Nonnalización Lingüística 

mente consideran a Universida
de como un foro onde a presén
cia do galego tamén non é ·a de
sexabel, estando prevista ase
made unha campaña de sensibi
lización neste sector. 

MNL. A nova directiva fixo cha
mamentos a reivindicación clara 
ante as institucións "para que 
cumplan a función normaliiadora 
que teñen encomendada", asi · 
como a continuación dé;l campa
ña de volta ao galega dos topó:
nimos. 

A Mesa pola Normalización Lin
gu ística, entidade que conta ac
tualmente con 1500 sócios e que 
amplia incidéncía e activismo a 
prol do prestíxio e uso do gale
ga, colaborará cos sindicatos 
UGT, CCOO, CXTG e INTG na 
campana de normalización do 
idioma no sector bancário. Esta 
forma de colaboración coas dife
rentes entidades cidadáns é con
siderada imprescíndibel pola 
Mesa para aumentar os ámbitos 
de preséncia do galego e conse
guir a asunción do seu uso por 
cada vez máis amplos sectores 
da sociedade. 

Nova direción e estrutura 
Esta segunda asamt;>lea realizou 
tamén a confirmación ou renova
ción dos cargos directivos. Xosé 
Manuel Sarille foi nomeado pre
sidente, correspondendo a Luis 
Cambeiro e Elias Torres os car
gos de vicepresidentes. Neves 
Amadao será a secretária de or
ganización e Xosé Femández o 
secretário de campañas; como 
tesoureira exercerá Mercedes 
Espiño. A Mesa acordou nomear 
sócio numerário a Vicente Vera
no, asi como realizar agradece
mentos aos deseñadores Xúlio 
Gaioso e Ca Iros Silvar. 

Entre as novas iniciativas 
apontouse a de enviar formutá
rios a todos os sócios e simpati
zantes para recoller toda aquela 
correspondé.ncia da administra
ciórt do estado que chegue ao 
cidadán en castellano, · baseán
dose nos "direitos linguísticos 
dos galego- talantes". 

·Entidades pertencentes 

A Mesa, que até agora presta
ra especial atención aos eidos 
do ensino e o comércio, promo
verá novas campañas como a 
mencionada da banca e a da 
lgrexa, sector que consideran 
notoriamente castelanizado, 
agás honrosas excepcións, lem
brando que só o 7 das misas se 
están a aterecer en galega. 

A segunda asamblea que cele
brou a MNL tivo, sen embargo 
recordatório para o sector do en
sino, onde salienta, máis unha 
vez, a inoperáncía das institu
cións, criticando "determinadas 
actitudes de retroceso". lgoal-

MAPA SANITÁRIO 

Entre as decisións tomadas fi
gura a de nomear unha perma
nente que permita unha estrutu
ración máis áxil, asi como a am
pliación do número de sócios 
que se está a incrementar paula
tinamente. Dentro do afortala
mento organizativo sinálase a 
Recesidade de asentarse nalgun
has zonas ainda vírxenes para a 

Esoondo unha cabeceira da área de saude 

A Mesa acordou igoamerite di
rixirse, a avogados e procurado
res en demanda de colaboración 
na defensa dos direitos dos gale
go- talantes, así como ante o 
icncumplimento de normas 
como as da toponimia ou as obli
gas que a própria administración 
se ten marcadas. 

·Por último a Mesa acordou 
manter -relacións con especialis
tas de todo o mundo·, especial
mente os pertencentes a paises 
con situacións linguísticas seme
llantes á galega, tal é o caso de 
Bélxica, Gales, o Quebec .etc. O 

a6 eido da Xustícia asinan un escrito 
en apoio do uso do galega 
As ent.idades Xuices para a ·de- . 
mocrácía, Asociación Profisional 
da Maxistratura, Unían· Progre
sista de Fiscais, Xuntas de Per
soal ea Administración-da Xustí
_cíq da Coruña, _Lugo, Pontevedra 
e Ourense, Xustícía e Sociedade 
e Asociación de Funcíonários 
para a Normalización Línguística 
veñen dé asinar un escrito con- · 
xunto polo que se comprometen, 
no marco das suas funcións res
peitivas, "a iniciaren e apoiaren 
un- proceso continuado de uso 
da lingua galega no seo da Ad
ministración de Xustícia". 

Xuices · e fiscais 'velarán, se
gundo se indica no documento 
asinado palas entidades mencio
nadas, para que no seo dos pro-

cesos xudiciais se respeten es
crupulosamente os direitos lin
guísticos dos.cidadáns que inter
veñan como partes, testemuñas 
ou peritos e, nQ caso daqueles, . 
ou os seus representantes legais 
se expresen en lingua galega, os 
xuíces e maxistrados, tamén o 
farán, como regra xeral nesa lin-
g~a. . 

As asociacións asinantes son 
taméri conscentes "do estarzo 
necesário para superar os pre
xuícios lingaísticos existentes en 
centra do galego pola actuación 
diglósica", esforzo tamén nece
sário "polas tarefas de carácter 
técnico que ate o presente non 
foron acometidas polo Estado 
central, nen pota Xunta de Gali
za". O 

A maior manifestación da comarcad.e Valdeorras 
O Barco rexistou o pasado 
Domingo dia 18 a maior 
manifestación da sua 
história. Unhas 20.000 
persoas, chegadas de toda 
a bisbarra valdeorrense ·e 
máis das viciñas de Trives e 
O Bolo, acudiron á chamada 
da Plataforma Aberta en 
defensa da ·Saúde para 
esixir a modificación do 
Mapa Sanitário, deseñado 
pala Xunta nun decreto 
publicado o pasado 5 de 
Abril, e que non recolle o 
Hospital Comarcal de O 
Barco como cabeceira de 
área de saúde. · 

• GUSTAVO DOCAMPO/O BARCO 

As comarcas de Valpeorras, Tri
ves e O Bolo queren formar un 
á~ea sanitária própria concabe
ceira en O Barco e non pertencer 
á de Montarte, xa que, en pala
bras da "Plataforma", supón un 
duro golpe para toda a povoa
ción e unha néglixente desaten
ción sariitária da mesma,· na me
dida en que o actual Hospital 
Comarcal Valdeorras qu_edaria 
estancado en cando a meios hu
manos; tecnolóxicos e científi
cos, e irá carecendo paso a paso 

·da · infraestrutura sanitária que 
permita atender dignamente as 

· necesidades dos asegurados". . 
A sensibilidade social -no tema . 

da asisténcia médica está rnoi 

estendida nesta zona que sem
pre dependeu, na asisténcia es~ 
pecializada e hospitalária, de Ou
rense, até a posta en· funciona
mento do Centro de O Barco, 
tras importantes mobilizacións 
viciñais, e que hoxe conta con 80 
camas. En opiniónde Eduardo 
Gómez, médico e voceiro da Pla
taforma "o Hospital dé O Barco 
debe mellorar a calidade asisten
cial, incrementando a 120 o nú
mero de camas e criando as es
pecialidades de uroloxia, otorrino 
e saúde mental, aumentando o 
número de especialistas nos ser
vícros actuais. Pero moito nos 
tememos que esta IT!ellora non 
sexa posíbel se non se modifica 
o decreto e se cría a Area. de 
Saúde de o Barco." 

Padin e Atrio na picota 
Nas vésperas da manifestación o 

· Conselleiro de Sanidade, Pablo 
Padín, remitiu unha carta a todo 

. o persoal sanitário da · comarca 
para xustificar o decreto; entre 
as afirmacións que nela facia, es- · 
taba a promesa de criar un serví
cio de traumatoloxia no Hospital 
de O Barco, servício que funcio
na desde hai seis anos. O "iap
sus" do Conselleiro e unhas del- . 
caracións do deputado da co-. 
marca polo PSOE Alfredo Atrio, 
nas que xustificába o critério da 
Xunta, ..tlxeron os seus n.ome 
a¡:;,arecer con frecuéncia · nas 
consignas que se berraban na 
manifestación. 

Hora e média durou a marcha 

· polas principais ·ruas de O Barco, 
encabezada polos membros da 
Plataforma Aberta, na que están 
presentes a prática _ totalidade 
dos partidos e entidades cida
dáns, coreando consignas como 
"Todos xuntos .e para adiante, 
que a saúde é o importante" ou 
"Esta loíta non ten fin, que se en
tere o Padí11" -e "'O Barco área de · 
saúde". 

Ao rematar a concentración fi
nal no Hospital Comarcal, os ma
nifestantes regresaban aos seus 
lugares de orixe nos autocares 
alugados polos Cóncellos, e a 
Plataforma mantiña unha xuntan
za cos alcaldes para analisar os 
resultados da manifestación e 
acordar novas medidas de pro
testa. Plataforma e alcaldes 
acordaron enviar vários autobu
ses con viciños de todos os con
cellos o día ·20 ao Parlamento da 
Galiza, onde se discute unha 
proposta de Lei do Grupo· Popu
lar que propón a_ criación da Area 
de Saúde de O Barco, proposta 
que vai ser apoiada por deputa
dos · dout~os grupos da cámara . . 
En Santiago a "Plataforma" vai 
entregar un dossier sobre o tema 
a todos os grupos parlamentá
rios, deputados do grupo mixto 
e meios de comunicación, tamén 

. pretenden ser recebidos polo 
Presidente da· Xunta e o Conse
lleiro de Sanidade. para coñecer 
a sua opinión sobre o futuro d~n
ha demanda tan unanimemente 
sentida nas comarcas sul-orien
tais da Galiza. O 
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.. POLÍTICA FORESTAL . . ·-

PSOE, PNG e -CG tumbaron cos ·seus votos· a inici.ativa pópula·r p~ra· a conservación do património forestal 

A Xunta consólida a· valeiro legal do sector forestal e abre 
·a porta á reforestaciór- _intensiva do eucalipto · · 

"A quen serve o Governo, · resumia o resurtado da 
quedou hoxe de manifesto. votación sobre a leí de 
D.ous proxectos de celulosa · Iniciativa Lexislativa Popular-
serán os que fagaít a _, ·para a me/lora . e 
poi ítica -forestal". Desenvolvemento do 
Con estas · Ratr/mónio Fore~tal da -
palabras Ramón Var~la Galiza. Socialist~s,, Coagas 

• G. LUCA DE TENA ; 

O procedemenlo poi ítico que facia 
posíbel o debate merecia -reile

. xióris no turno de portavoces. Na 
- · opinión de Xosé Manuel Beiras, 

trátase dun momento· na vida do 
Parlamento "na que se nos aesafia 
para que demostremos· que __ se -
rexe por critérios profundaménte . 
democráticos". Unha ~niciativa -
deste xénero colaborapa "á.: fn9ri
daxe entre sociedade civil e :socie
dade política", na opinión de Mar
t ínez Randulfe. Vazquez _portom_e
ñe" manifestabase máis radical
m~nte ao asegurar que apoiar co . 
v0to pireito unha prop.osta ao Rar
lamento é "do pouco que queda 
exibíbel no sistl3ma parlamentá.::.· ... 
rio". · 

e PNG a descalifi€aban 
como romántico e 
irrealizábel o texto e 
pechaban o paso á primeira 
prpposta avali~da por 
as'inaturas que non- acaba 
.sequer· o turno de ., 

De feito, é a primeira vez que un -
cidadán elexido por unha comi
sión de -asinantes para L!nha pr9-
posta de lei chegaba ao esJr .. é\QP.. 
de oradores do Parl9r¡l~ntp. -Pt.:~via 
aaverténcia do presidenté pe que 
tiña só quince minutos para facer 
a sua exposición, iniciaba á defen
sa da Lei o secretário de Adega e 
representante da comisión promo
tora da iniciativa, Ramón Varela. 
Desde o primeiro, .o poñente 
apuntaba que _._o interés sobre o 
património forestal trasce,mdia ao 
-aparentemente ecolóxico e tiña 

· claras implicacións soc_io-econó- ·Ramón Var~la- -as~ especies cli- cas de pasta lle interesa esta ma
micas e mesmo- de calidade de max, as próprías -do. país, de folla deira". 
vida. Para o delegado dos trinta e ··caduca principalmente, coma bi- O grave problema dos incéndios 
cinco mil asinantes, as repoboa- ' dalos, avelairas, carballos, ·casti- forestais provoca o establecemen
cións forestais réalizadas a partir: ñeiros e outras, capaces de sus- , to dunh~ comisión parlamentária 
dos ·anos 40, tiñan ·como obxecti- - tentar unha gréln riqueza ecolóxica qu~ a comezos do ano 87 escoita
vo· fundamental fomec;;er matéria ( ... ) . quedan sistemátivcamente ba a proprietários de montes, em
prima para a fabricación de pasta arredadas destas repovoacións." presários da madeira, intermediá
de papel, e da ·man do Governo • rios e outras instáncias interesa
español ~- da Administración fixé- O monocultivo forestal trouxo das;- Unhas xornadas técnicas 
ronse ~xaustivas repoboacións de consigo a problemátiéa dos incén- marcan posteriomente, por unani
piñeiros e euca1iptos e fomentá- dios que consumiron n9~ últimos midade, as directrices dunha polí-

-ronse con subvencións as pranta- 18 anos pertQ de oitocentas mil tica forestal que debe cumprir tres 
bi~ns privadas destas espécies de ? hectáreas, case a terceira parte do_ funcións: producción,. conserva
cidlo curto". ~ - · paí_s. .Estes incéndios forestais ción e uso social. "Considerábase 
·:·, Estas repovoacións leváronse a provocaron un aume¡;lto de espé- que o património forestal tiña que 
termo sen ·ter conta' da reaUdade cies pirofíticas, especialmente do aur:nentar até aproximárse ao 17 
do país nen a su~ edafoloxia, cli- , eucalipto que avan:zp co lume. por cento que é a média .da CEE". 
m_atoloxia, réxime..,...de propriedade, "Asi, os monocultivos comeza(jos . ~ o~ eixos daquela política fores
.vocación e p~sibilidades do solo na década dos 40. continuan des-· tal a seguir, que tivera o respaldo 
-e -aproveitamentos múltiples dó prazándose C?ra esta última espe- da Cámara e que corresponde ta
·monte. ~'Me[ltres tanto : ...... ,in.dicaba cie nun momento no qué as-fábri- . men cos contidos da Leí de Inicia-

!AllOSAtlBBA 
~ . , A NOSA. nimA MAISCULAS) . 
~ , \N oe SUBSCR\C\OM ~ un ha '!Jez cuberto -en ······ ...... ···•····· .......... _ . .".'.".".'.".'.·.· . 

. ; .:-~~--s~:~i'.-"-.;.~:?-7::.::-·:::.:.::·:·.··;:.L::.:-f ~;.-:·u:.:u.::.:::.):::.~::;:..::;;i:.·i::L:·::·~L~ 
. Enderezo ......... .•.. .... .... ... ... . .. .. . ............ .. ····· ... o/semestre, ao P . 

······· ······ unan Teléfon~.···········.· ............... -················. ~¡U\A. por 4 5(){) pta./ano 
povoac1on . ... .. . dico A NOS.A . ... .. . ........ .. . 300/sernestre . 

. borne ao peno . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 2. 6 200 pta. 
suscre 1 .... ............. -·····" .................. 8· 000 pta. 
~e~\'lzaf Estado/PortU9~ .. .. . .. . .. . .. . . .... ·.'.-............. ·:.·:... .. . .. . .. ... . 

a ....... ~ ·· · ······rn~od~ .................. :.··· ... . 
E..ur9pc~·e resto do Estado español. 
Amen . , para o 

) Subscric1on.s, - adxu.nto. . O 1alóD banca{~áis '\30 pta.) _.,__ 
O Reembolso "\ 371 - Vigo. 

· do mundo. · B]1A. Apartado 
b) para o re~~ncário adxonto.de A llOSA. 'fB . 
O Cheque rnacional a nome - -
-o ~iro \nte 

enmendas. O público que 
enchia as gradas altas do 
Parlament9. abourou aos · 
deputados que, con 33 
votos contra 31 , 
remataban 
en corenta minutos de 

tiva Lexislativa Popular, non foron 
seguidos pola política forestal do 
Governo que pouco ou nada se di
ferenciaba da dos anos 40, na opi
nión de Ramón Varela. No ano 87 
saen dos viveiros galegas (alguns 
deles propriedade da Xunta), case 
52 millóns de plantas das que 
máis de 51 foron piñeiros e euca
liptos e tan só corresponden a 
frondosas 340.000. Só do centro 
de Lourizán saen no 87 máis de 
400.000 pra11tas de eucaliptos. 

O atentado das Celulosas 
Os asinantes da Iniciativa, apostan 
por unha diversificación forestal 
que equilibre a proporción actual 
de espécies: de cada dez árbores, 
8 son piñeiros e eucaliptos. Com
patibilizar as tres funcións básicas 

.debate con meses de 
tr~ballo para recadar 34.000 
asinatur_as de electores 
galegas. O conselleiro da 
Agricultura nori chegou a 
· intervir nun debate resalto 
entre portavoces. ·_ 

do monte é unha prioridade reco
ñecida polo Parlamento Europeu. 
"O estudo da realidade galega en
tende que os proxectos de celulo
sas que pretenden instalarse na 
Galiza neste momento -indicou ' 
Ramón Varela- son un atranco 
infranqueábel que atenta a esta di
versificación". Hoxe é o dia en que 
•non se fabrica papel na Galiza ain
da que produza 260.000 toneladas 
de Pasta de celulosa. A subven
ción de 50.000 a 75 .000 millóns 
para criar unha nova fábrica de 
pasta de pa'pel e arredor de 500 
postos de traballo considérase un 
despilfarro. Pola contra, os asi
nantes defenden o fomento da pe
quena e mediana indústria da ma
deira, dos 711 aserradeiros e das 
16 fábricas de taboeiros; a indús
tria da moble, da artesanía e as in
dústrias que aproveiten a riqueza 
do monte. Esta poi ítica pasaría no 
texto da Lei polo incremento nun 
17 por cento do património públi· 
ca. Este terreo adquirido con fon· 
dos públicos adicariase a conser
vación, protección e uso social, no 
entanto con medidas económicas 
e fiscais se procuraría a extensión 
do bosque autóctono. 

A non aprobación da Lei ou a 
falla de ánimo para aplícala por 
parte do Govemo conduciria a que 
a pofítica forestal "marcarana nes· 
te país os monopólios e multi-na
cionais da madeira, as repovoa· 
cións forestais en monocultivo su· 
cederanse, especialmente con eu· 
caliptos, e ese monocultivo dará a 
puntilla ao pouco que queda do 
bosque autóctono. Esta lei marco 
(avaliada por 34.000 asinantes, 27 
organizacións de fora da Galiza e 
40 asociacións de toda clase), ca· 
briria "a falla dunha política de 
planificación física e de ordena· 
mento do territorio e dentro desta, 
a falla dunha política forestal ". 

No tumo de portavoces, Xosé 
Manuel Beiras pediu que non se 
contribuira a agravar o divórcio 
entre a Cámara e o povo. !'Ternos 
a sensación de que hai custións 
como a degradación do médio 
ambiente ou a praga da reforesta· 
ción contra-natura que non che· 1 



E chegou o final 
O noso Ínedio de desenvolvemento habi
tual é a cidade. Polo tanto o noso disfrute 
consíste nas diversións que este medio 
proporciona, salas de maquinas, bares, 
cines e discotecas. Isto fai que a maioría 
de nós- non soupéramos o que é o disfrute 
da natureza. Este disfrute foi o que fixe
mos na s~rra dos Aneares. Estes dous dis
frutes encáixanse en dúas lóxicas distin
tas. 9 primeir9 na 16xica de producción, 
e o segundo na lóxica da vida. A lóxic.a. 
de producción só se preocupa polos bene
ficios que se obterán~ non pensa no dano 
que se producirá en xeracións. vindeiras. 
Este sistema crea o consumismo e isto 
produce unha desigual~ade social, · pois 
uns poseen todo e outros nada. Isto des-

true a natureza poi ó e pen a en produ
cir máis non no dano que e poida oca io
nar destrozando á natureza. A lóxica da 
vida busca unha maneira de que dure a 
vida, ou sexa, intenta buscar unha manei
ra de disfruta-la vida e á vez, producir 
sen romper o equilibrio ecolóxico , produ
cir o necésario non sen límite coma na 
lóxica de producción. 

Non podemos hipotecar a vida das 
xeracións vindeiras destruindo a nature
za. Non o podemos facer, pois hai outros 
medios de producción que respeten a na
tureza e ademais permiten producir. Pro
ducir é necesario para subsistir pero s6 
necesita o indispensable non cousas que 
non f an falla e f an dan o pois destruen. 

A única Revista Infantil que ten un Suplemento para adultos que se chama A NOSA TERRA 

• 
Patrocinado pala Consellaria de Educación e Dirección Xeral de Política Lingüística 

A Serra dos Aneares (e . 11) 
Onde se detivo o· tempo 

A Palloza é a tradicional casa ancaresa. 
Deriva cía sua curmáh, a casa castrexa. A 
palloza é moi ampla, dunha soa planta, e 
constitúe o tipo de casa máis abundante 

nos Aneares, ainda que xa quedan poucas · 
habitadas. 

É de pedra sen labrar e está cuberta 
de palla. Tamén se utiliza .xisto,, madeira, 
nalgunhas zonas terra arcíllosa. 

Alumnos de 1° A da Experiencia Pedagóxica.do Instituto de Bacherelato Xelmirez 1 de &antiago. 
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Solucionando as necesidades diarias 

Escano de Babia-Laciana 

Espiteira 

Goxo 

Porte fo 

Se nós mandásemos 
Som s un, rapaces do In. tituto 'Xelmirez 
1' de Santi g de Compo tela. Ainda que 
om xente da cidade gu tano a nature

za e por i o cremo, imprescindible que 
a Serra do Aneare e convirta de forma 
oficial en parque de protección natural, 
xa que é un lugar de indescriptible bele
za. Esta carta estámola e cribindo dende 
o albergue, pola ventana podemos ver os 
montes cheo de vexetación e os paxaros 
piando; pero esto non durará moito, nal
gúns lugares empezan a arder os montes 
e a flora e a fauna desaparecen. O nos o 
desexo, como xa dixemos anteriormente, 
sería que vostedes tomaran medidas para 
que estas paraxes podan permanecer igual 
ou mellor que agora. 

CRISTINA VÁZQUEZ PAZ 

Estimado Sr. : 

Estou aquí sentado, nun lugar da se
tra dos Aneares. Estou contemplando un 
grandioso bosque de acibos. Namentras 
que contemplo esta paisaxe'. que a miña 
mente ainda xoven non é capaz de asimi-

. lar, penso na deplorable imaxe que non 
fai todavía 20, me fixo pecl\a-los ollos e 
se'guir' 'cansado como estaba, . a miña as-

. censión a Tres Obispos: unha inmensa la
deira pintada de negro. N~sa · ladeira, e 
por un instante, vin a cor da morte, a ·cor 
dun asesiñato. Un asesiñato moi ·concre
to:. un asesinato á humanidade. Un asesi
nato que non mata, pero que non d~ixa 
vivir. Un ases.inato -que non se pode casti
gar, xa que non ten remedio. 

Si, señor', . e dígollo a vostede. Es
toulle a falar da súá ~orte, se me· quere 
creer. 

~u, non son ninguén, pero vostede 
sí que o é. Nas súas mans está a miña 
vida, a súa, e a de tantos outros ninguens 
coma min. 

Fágame caso, e faga algo. Pode ~er 
que vostede non viva para ver o que, si 
.actúa de maneira axeitada, pode facer, 
pero quizá eu sí. . 

Por favor, f.aga algo; convirta Os 
Aneares en reserva bio1óxica, eu que sei. 
Pero faga algo. 

Si o fai, poderase sentar comigo, 
aquí' a contemplar esta paraxe de fermo
sura, porque saberá que a_xudo°= a conser
var esta beleza viva, e non no recordo. 

Señor; sen tese comigo . . 

XESUS BENITEZ BALEA to 

Eu q~e ·disfrutei e deixeime · lev_ar polo 
meu espíritu aventureiro, puiden contem
plar· con exastación as maravillas naturais . 
que alí se asen tan. -Esto u a falar da Serra 
dos Aneares. 

Bosques e bosques, enormes masas 
forestais, cheas de explendor, fermosu-. 
ra... gran variedade de árbores forman 
_unha comunidade cun . singular -protago
nista: o acibo. · Del dependen irremedia-
blemente a · pita do monte, que se a topa. 
en perigo de extinción. O acibo, nada co
mún está sendo víctima do comercio e es
tase a esgotar. 

Alí os ríos levan augas frescas, pu
. ras e limpas e brincan por entre as pedras . 

Mais cada día, máis e máis xente 
achégase ata al í, le~ando consigo a dete- -
riorización. do medio. -

Eu convídolle a contemplar por uns 
· días .aquefas cousas e a reflexionar sobre 
o tema. 

O máis lóxico, ante tanta riqueza 
biolóxica .en perigd ·de degradación, sería . 
nomea-la zona. parque reserva · natural. 
para que as augas corran limpas e as -ár
bores 'séganlle a dar cobix~ a todos eses 
animais se seren turbados por todas esas· 
maravillas das que falo. 

JOSÉ RAMIRO 
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No· eco dos montes escoitamos ... 

Marzo ventoso 
Abril chuviñoso 
Sacan a Maio 
Florido i hermoso. 

Cando ós mozos cantan 
As mozas bailan 
E dicen os mozos 
Tiraballo non hai 

· E contestan as mozas· 
Nin falta que 'fai 
Que traballe meu pai 
E traballe miña nai. 

Go ceo dunha fonte fria 
Púxeme a· xogar ás penas. 
E a ·auga respondeume 
Nin as fagas nin as temas. 

· Onde o carro da volta 
Non faltan rodeira~. 

1 ' 

Na casa do ferreiro 
c 'oitelo de pau. 

Forcas 

Outra vez ·un señor viña de viaxe e viña 
moi cansado, e aí, arriba de Do nis, e a 
vila que hai vindo para aqui encontrou un 
mulo. -¡ Ai me cachis no demo ! este é o 
burro de fulano. Colleuno e púxose a ca
balo del e agarrouno, púxolle o crucifixo 
ao pescozo. E chegou ali onda a escola, 
onde chegou o autocar e ai vaixouse, e di 
el --é pitoño ! . Dice -Sorte ti veche que 
o traías, que si non habias ir cear a Fran
sueira dos O Irnos. 

A señora Vitorina contou-nos ... 

Sra. Vitorina: Mire uben a calle arriba 
ien comp , ando a portada ien hai outra 
cal le que tira hacia alá arriba que ven asi 
á dereita. De poi e tá iai o litreiro da 
ca a que e pode ver. 
Calviño: A que e pode ver ¿non? 
S. V.: Si é a que viven nela que as outras 
non viven na palloza. 
C.: ¿Non viven en ningunha de tas pallo
zas? ¿Non vive xente xa? 
S.V.: Non, non, nestas palloza non vi
ven. N amais botan comida dos ganados. 
C. : ¡ Ai ! , bótanlle a comida dos ganados. 
S. V.: Iai i os ganados. 
C.: ¿O ganado tamén está na palloza? 
S.V.:. Tamén, si. · 
C.: Pero nesa que se enseña viven ainda. 
S. V.: Si, viven. 
e Ah ' ,, ,, . . : ¡ . , e a umca. 
S. V.: Si , viv'en familia, viven dos herma
nos. 
C.: ¡Ah! , moi ben; moi ben. Po is vamos 
a ver entón si a atopamos por aí. Ala gra
cias. 
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_Qué vos paree~ o autobus? Como ben se . 
percebe no deb.uxo de Mínia, é ·compe
tente1, perfeitamente asentado no chan, 
veloz como o raio, · e· ecoloxicarriente 
ac~mdidonado no que se refire· á ventila
ción. · 

!amos ~ase todos, e polas. caras que 
se reflexan na instantanea, contentos e 
emocionados. · Non era para menos; che-

·' .. 

gar ao Piornedo, subir aos lexendários 
cumes ancareses ·do Mustallar, Tres Bis
pos. . . falar coa señora Vitorina. . . Pero 
sobretodo tres dias sen os nosos pais con
trolándonos. A debuxa1'Úe soubo captar, 
fixade-vos nos olios médio desvariados 
que !evarhos, toda a satisf ación interior 
que nos produda · o pensar nas es morgas 
~octumas que levabamos programadas ... 

Logo, como sempre, foi algo menos, 
pero xa se sabe como sJn os profes!! 

Levamos . o material de traballo. Non 
é con to, e senón mirade na parte posterior 
do auto bus, e ainda case se pode identifi
car a quen pertence cada carpeta, polas 
cores. E por c0rto, que no-lo fixeron usar 
ainda ben. 

' e 

Ah!. Esquecia-se-me, veu a TV con 
nós, tanto cando saímos da Praza Roxa, · 
como no . traxecto, como nas dramáticas 
ascensións ao Mus tallar, e a Tres Bis pos. 
Estade atentos á programación do verán, 
e comprobaredes como todo . f oi verdade, 
e non un maravillos soño do .curso de 1 º 
A do Xelrhirez 1. · 

Va1eu a pena!!! e até outra. 



an a esta Cámara". Martínez 
andulfe valorou a proteción de 
cursos, a defesa dos seitores de 
ansformación da madeira a erra
icación do espontaneismo e a 
provisación no monte. 

Sánchez Castiñeiras, portavoz 
e Coalición Galega, argumentou 
ue seria un fraude aos 35.000 
sinantes modificar a iniciativa en 
omisión polo que se considera
an na obriga de votar en contra. 
ntonio Carro tamen aduciu que 
alquera modificación "violentaría 
proxecto". A seguir adxetivou de 

rrea/ a pretensión de dispoñer de 
20.000 hectáreas públicas e 
~uncioü que votarian en contra. 

. azquez Portomeñs coincidiu nas 

GALIZA E. MUNDO 

O MONTEÉ NOXQ. 
Non é só que o país madeireiro por antonoma~ia da Europa do Sur 
quede sen lei forestal (Catalunya, por exemplo, hai ben· tempo que ten 
un texto básico para o aproveitame11to dos montes), nen que o poder 
se negue polo visto a oferecer unha solución que evite o desequilíb.rio a 
prol dunha e.spécie qure só interesa ás multinacionais do papel. A Xunta 
arremete contra desta primeira inici~tiva lexislativa popular, coma se 
tratase dunha irrupción extemporánea dunha banda de marxinados no 
templo do poder. A iniciativa fórestal chegada ao Parlamento con 
35.000 asinaturas entraba no debate da toma .en consideración no en
tanto na porta do Harreo centenares de veciñ()s do Barco esixian a 
rectificación dun grave erro territorial do Mapa Sanitário. O povo asexa
ba a cámara aútonómica por duas portas, no que xa comeza a ser unha 
obsesión para PSOE, CG e PNG. A maioria da Cámara governa con 
prepoténcia mentres o abalo da iniciativa popular.lle sobe_ as escadas e 
peta na porta. Para a comisión que recadou apoios para unha lei fores
tal digna, coma para os valdeorreses que non queren quedar sen. hospi-
tal, "a democrácia non está a altura das circunstánciás". ., - . 

O -govemo tiña que procurar a porta traseira para evitar a mañifesta
ción do Barco. Pero a sua solución para botar 35.000 asinaturas de 
grupos, organiza('.ións, sindicatos e particuiares ao canasto dos papeis 
non é máis gallarda. A iniciativa forestal é rqmántica_ e irreal porque 
reclama un dezasete por cento dos bosques en patrimónío púbíico, 
como cifra de referéncia tirada da méqia dos paises da CEE. Pero este 
argumento dos portavoces do PSOE e de CG non cadra co. respaldo 
que o próprio governo dera ás conclusíóns das Xornadas Téénicas do 
an9 87 nas que se marcaran ás liñas ,da política forestal. · 

criticas de intervencionismo esa- E tamén certo que o diñeiro que poderia importar esta operación é 
xerado da leí e anunciou enmen- moito menos do que vai levar a empresa Feldmühle, do Grupo Flíck (o 
d~s para así que o texto pasase que pagara por via do SPD alemán boa parte das prirneiras campañas 
ao trámite parlamentário. Antes de do. PSOE) por instalar unha fábrica de pasta química na Galiza: de 
votar, fiamón Varela advertiu o 50.000 a .7~-000 millóns . . O V?leiro legal no que queda o monte é un 
erro de redacción de confundir o agra aberta para que o interés monopolístico da producción"de pasta 
17 por cento da masa forestal co promova á sua comenéncia a reforestación intensiva con eucalipto, tal 
total da superfície do país. A pos- como esixira arrogantemente ao presentar o seu proxecto perante unha 
tura do Governo, que considera Xunta compracente. Membros da comisión que xuntou por todo o país 
pagar de 50 ou 60 mil millóns para apoios para esta iniciativa din que "se nos achacan o sermos románti
instalar a nova ~lulosa do grupo cos, eles están comP.rometidos". Comprometidos arredor dun interés. 
Flick, pero se opón a planificar o ' de poucos contra o de moitos. Embargados por unha hipoteca do 
arborado porque lle parece caro, PSOE para poñer ao país en monocultivo de eucalipto. Acaso coa cola
era unha bofetada que se lle da boración natural dos incéndios que sempre deixan a esta espécie mello-
aos 35.000 asínantes da proposi- rada. · 
ción. "E moitos deles son de segu:- O Conselleiro de Agricultura, que._ gardou siléncid durante o debate, é 
ro votantes dos partidos que des- autor dun lit~_ro que leva por título O monte é noso. Despois da cauce 
de aqui se opoñen á iniciativa". A coa. que a Xunta recusou aos 35.000 solicitantes dunha lei para o mon
iniciativa foi derrotada por 33 vo- te, xa se fala dunha .segunda edición correxida co título de O monte é 
tos contra 31 a favor. O noxo. O 
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• Solidaridade propón un 
governo no.n represen~tivo. 
Jacek -Kuron, un ·dos principais diri
xentes do sindicato Soliedariedade 
propuxo perante os corresponsais 
de prensa acreditados en Varsovia 
un Governo prógramático e non re
presentativo. O dirixente da oposi-
· ción ao Partido Comunista apuntou 
que os membros de Solidariedade 
que entrasen a formar parte de tal 
governo non actuarían como ,r-epre
sentantes da sua organización po
lítica senon éoma xestores impar
ciais de direitivas de governo apro
badas polo Parlamento. Kuron non 
quixo recoñecer as acusacións lan
zadas desde o poder á Solida,ríe
dade sobre os intentos de eludir 
todo tipo de responsabilidades de 
governp.. "Noi:i. hai tal causa como 

.-que a nasa organización quera ex
cluirse da responsabilidade de go
vernar. SimPlemente non quere
mos-estar representados no gover
no co nome qo naso sindicato", 
asinalou Jacek Kuron. "Hoxe cúm
prenos un governo que · teña o 
apoio e a confianza do pavo para .... 
que poda sacar ªº pais da crise 
económica". Segundo- a sua opi
níón, o Partido Comunista perdeu 
as eleccíons e por iso propuxo a · 
Solidariedade entrar en coalición. 
Kuron entende - que~o principal pro
blema que agOFa debe resolver So
lidariedade, _como o resto das for
zas revisionista de Polonia, é ase
gurarse de que os camnbios na co-

, rrelación de forzas, acelerados po
los resultados das eleccións, teñan 
un respaldo- equilibrado por parte 
das forzas do poper para asegurar 
unha transición sen violéncia Q.e 
cara a un réxime económico liberal. 

· o 

• Governo tripartito en Bo
lívia. A posibilidade da formación 
dun governo tripartito como saidá. 
ao estancamento ·político bolivia
no, parece- que está a abrirse paso 
no médio de reiteradas declara
éións a pral dun entendemento e 
de sérias contradicións oficialistas. 

A administración tripartita estaría 
a cárrego do actual ·partido do go
verno, o Movemento Naciónalista 
Revolucion.ário, o centro- .esquer.da 
do Movemento da Esquerda Revo
lucionaria e o ·direitista Acción De
mocrática Naéionalista. 

Esta posibilidade engárzase coa 
. proposta dun governo de unidade 

nacional constituido polo candida
to do MIR, Xaime Paz Zamora 
cor:no sólución ao virtusal ef11pate 
ele1toral das tres citadas forzas e a 
necesidade de alianzas para que o 
congreso poida elexir presidente. 

_o 

PRAGA-URSS .: ................. v ................ 15dios ........................ : ........ ~ .. ·143.500 
GRANDES GAPIT AIS DA URSS- ... ..12 dios .................................... 145.000 
BUDAPEST-URSS ............ t ........... n ..... 15 dios ......................... : .......... 144,000" 
PE.RLAS DO BÁLTICO ·····~ ............... ..12 dios ................................... ~ 142;200 
POLON IA-URSS . ~ ............. : .............. : .. 15 _dios ....................... ~ ............ 143.000 
POLON IA-CHECOSLOVAQ.UIA .· . ..12 dios .... -................................ 115.000 
HUNGRIA-CHECOSLOVAQUIA ... 11dios ................. : .................. 132.-000 
'HUNGRIA-IUGOESLAVIA .............. 12 dios .................................... 125.500 
ROTA DO TRANSIBERIANO .......... 16 dios ...... ::· ............................ 188.500 
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Q-S SINDICATOS IMPULSORES DA ECONOMIA 

Mesa pala emprego 

GALIZA E .MUNDO 

Medidas propostas á Xunta por UGT, CCOO, CXTG e INTG 
Ks. centrais estatais UGT e 
CCOO e as nacionalistas 
CXTG e INTG 
apresentaron ante a Mesa 
de Emprego, recentemente 
criada, unha proposta que 
recolle as principais liñas 
ante o que consideran 
necesidade máis imperiosa 
actualmente~ tal é a 
criación de novas postas 
de traballo. De seguido 
aterecemos un resumo do 
texto sindical apresentado. 

Plan ocupacional da 
X unta . 

Programas de contratación das 
diversas Consellerias pará a rea
-lización de proxectas de contido 
formativo. Duración dos contra
tos non inferior. a 6 meses. As 
condicións de traballo deberán 
ser as establecidas no Convénio 

· . Único da Xunta para -o Persoal 
Laboral. 

J:ormación ocupacional e 
regrada 
Criación dun organismo autóno
rr:ia, o Gonsello Galega para a 
Formación Profesional (con parti
cipación sindical), que sexa un 
órgano de participación ·e aseso
ramento/ sobre a formación pro
fesional a desenvolver na Galiza. 

~laboración dun .Plan de For-

mación. Profisional que permita . 
establecer as necesidades e 
pri9ridades en materia formativa ... 

Economia social · 
Criació_n dun organismo autóno
mo (con participación sindical) 
que promova todas as formas de 
Economia Social. 

. Elaboración dun estudo de 
mercado para asesorar as per
soas que queiran constituir em
pres.as. Colaborar coa própria 
xestión. das empresas e facer un 
seguimento das mesmas . . Criar 
un gábinete de asistéricia técni
ca. Elaboración de plans de via
bilidade: Etc. 

Liña de cretas blandos. Cons
titución dun Fondo de Avales. 
Subvencións a fondo perdido 
para aquelas empresas que den 
traballo a éolectivos con máis di
ficultades para_ atapar traballo. 

Axudas a empresas para 
a contratación 
Pesie a estar en desacordo con · 
estas axudas, e tendo en canta . 
que figuran nos orzamentos .Para 
1989, proponse: Que vaian enca
miñadas ~ criación de emprego 
fixo. Que crien emprego neto. 

Medidas de. política 
indu~trial 

lnvestilflentos directos e axudas 
ao desenvolvemento da indústria 

tranformadóra de matérias pri
mas básicas, imputs intermédios 

. (maquinária, fertilizantes, produ
tos químicos e tecnoloxia avan
zada. 

Mantenemento do tecido 
industrial 
a) Axudas e investimentos ria
queles sectores básicos da es
tr!Jtura industrial _galega (sector 
n~val, pesca, indústria conser
veira, madeira, mineria non ener
xética, lácteo cárnico, etc . . 

b) Axudas para aqueles secto
res e empresas en situación de 
crise conxuntural (Astano, con
serva, Barreras, Alvarez, Citroen 
Ourense, Rías Baixas, etc.). Ou 
para aquetas que necesitan me
didas de apoio inmediatas como 
Mafriesa:-Propecsa. 

Sector publico galego 
Criación duri sector público gale
ga. Reinvestimento dos exce
dentes empresariais xerados po
tas empresas públicas que ac
tuan na Galiza_ Consolidacion 
das empresas públicas existen
tes. 

Implantación do sector público 
en nqvas atividades. Plans espe
cíficos para comarcas de espe
ciais características e zonas con 
baixo desenvolvemento. 

lneentivos ás 
empresas privadas 
Primar a aquelas empresas que 

a) completen os procesos pro-
dutivos. . · 

b) sexan pemes galegas . 
c) sexan intensivas en ocupa

ción de man de obra. 
q) non sexan contaminantes. 

lnvesti.gación e 
desenvolvimento 
tecnolóxico 
Formar profisionais. lncentiyar os 
programas l+D. Plan para o de
senvolvimento tecnolóxico. 

lnfraestrutura 
Estradas 

a) desenvolver a rede interna. 
C nectar antes de 1993 as prin
cipais cidades entre si e coas co
marcas económicas a meio de 
autovías ou estradas acondicio
nadas. 

b) Conectar a Galiza meiante 
autovia con Europa e Portugal 
antes de 1993. Remate da auto
pista Guísamo-FerroL Incluir no 
plan de Estradas a autovía do 
Cantábrico (tramo Ferrol-Riba
deu-Astúrias). 

Construir entre 1990-91 as au
tovias Vigo-Ourense e Coruña
Lugo, e 1992-93, Lugo e Ouren
se a Ponferrada. 
Ferrocarril: 

Mellara e potenciación da via 
férrea. Cambeo simultáneo do 
longo da via. Conectar Galiza 
coa futura rede europea de alta 
velocidade. 
Partos: 

Dado a situación xeográfica 

de Galiza e a necesidade de con
verternos en zona intermédia (de 
tránsito _comercial), obligada, en
tre America-Africa e Europa, é 
necesário potenciar os partos, 
casos concretos de Vigo, Coruña 
e Vilagarcia. 

Fondos estruturais 
da CEE 
Participación real da Xunta de 
Galiza no deseño dos plans que 
con cargo aos Fondos Estrutu
rais se vaian presentar na CEE 
(FEDER, FEOGA. FSE). 

Participación dos axentes so
ciais, organizacións empresariais 
e sindicais na elaboración dos 
programas, tal como determinan 
os proprios regulamentos dos 
fondos. 

Rendabilidade max1ma dos 
Fondos. Que os Fondos comuni
tários teñan un carácter comple
mentário e non sustitutivo das 
partidas orzamentais próprias. 

Criación dunha Comisión tri
partita Xunta-Empresários-Sindí
catos para a elaboración dos 
programas. 

Medidas de reparto do 
emprego no marco da 
negociación colectiva de 
1990 
Redución da xomada laboral a 
38 hs. 

Eliminación das horas extras. o 

Os sindicatos consideran _carente de vontade política a resposta da Xunta 
O primeiro documento apresen
tado pota Xunta aos sindicatos, 
en resposta a proposta sobre 
emprego elaborada unitariamen
te potas catro centrais operantes 
-na Galiza enfriou o diálogo social 
recentemente aberto. 

O documento aterecido pota 
Xunta é considerado parcial pa
las ceritrais que agardaban un 

· documento base que servise de 
orientacióna ás próximas reu
nións. 

"A Xunta unicamente contem
plou duas áreas da Consellaria 
de Traballo: Formación ocupa-

cionaJ e economía social. Nestes 
dous aspectos as cuestións que 
plantexa . son temas xa decidi
dos, alguns con decretos publi
cados no DOG, como o que res
peita ·a cooperativismo, sinala 
Fernando Acuña. O· documento 
aponta unicamente a abrirse aos 
sindicatos no desenrolo práctico 
dalguns destes temas". 

"Para esta viaxe non facian fal
ta alforxas, sinala o secretário 
xeral da CXTG. Estes temas po
dianse abordar no Consello Ga
lego de Relacións laborais ou no 
de Seguridade e Hixiene. Creo 
que existe pouca vontade políti-

ca para pór en marcha a Mesa 
de Emprego, como sucede sem
pre que se sae do marco diseña
do polo govemo do estado. 

As centrais consideran ampla
mente abaladas polos traballa
dores as suas propostas de cria
ción de emprego, á marxe da 
forza derivada do carácter unitá
rio destas iniciativas_ 

Fernando Acuña non conside
ra de recibo a proposta: "A res
ponsabilidade é da Xunta. Nós 
non irnos lexitimar unha aparién
cia de diálogo social que na prá
tica non se compromete coa 
criación de emprego". O 

UN PASO-ADIANTE CON RESERVAS 
MANUEL MERA . 

Despois de · vw1as mobilizacións, por máis que evidente para aqueles que si- pre depende en última instáncia da ca
parte das centrais sindicais, o Governo gar:i a actividade sindical, que o naciona- . pacidade e forza que teñamos para obri
Galego accedía a formar unha Mesa lismo ti.va un papel fundamental no de- gar ao Estado español e a CEE a modifi
Polo Emprego. Trátase dun triunfo dos senvolvimento dos acontecimentos que car os plans que para nós teñen progra-

- traballadores que, por vez primeira, con- levaron á formación da Mesa_ Seria im- mados. 
siguen sentar arredor dunha Mesa a· pa- . posíbel chegar até aqui se non fose por 
tronal e administración para falar do em- . unha' serie de p·asos dados conxunta- . _, /$.,. XU NTA NON SE 

. prego. mente pola INTG ·e a CXTG; entre eles 
De todos xeitos, hai qúe ollar con xus- cabe destacar a taboa reivindicativa.do CARACTERIZOU ATÉ--

tificadas reservas os resultados das con- pasado dia 14 de Decembro na que· d~s- __ ;AGORA POLA SUA 
versas. Resulta evidente que até o mo- . tacabamos estos problemas e a necesi- BUSQUEDA DE SAIDAS' 
mento a política da Xunta non se desta- dade dun plan galega de eroprego e _que 
cou por acentuar 0 diálogo cos sindica- se abrira unha mesa tripartita. A postura 
tos e, moito menos, por fac~r os estor- de CCOO e 'UGT que nun principio fo¡_ Por parte das centrais sindicais, ape
zos políticos necesários para buscar sai- de oposición (tratandó estos temas sares dos antecedentes., hoxe par~ce 
das a curto plazo ao problema d_o des- como algo secundário e acusándonos que hai unha postura comun (con moitas 
mantelaméñt9 industrial, paro, subem- . de divisionismo) foise transforr:nando a dúbidas, contradicións e recuamentos 
prego, etc. Pala sua parte a patronal medida que se decafaban do peso que · ·por parte da UGT) para pular por unha 
mantivo sempre ~nha atitude seguidista estas reivindicacións tiñan entre os tra- saida aos problemas da nación. Agora 
das decisións da CEOE (agás meritórias balladores. · ben, cal vai ser a postura da Xunta e da 
atitude~ indivi~uais). Como se ve, os an- _ Resulta evidente que a criación de em- patronal? 

, ~ecedentes, obrígannos a moderar 0 prego depende do desenvolvemento Todo -parece indicar que, como máxi-
noso necesário optimismo. -económico, e este dos investimentos en mo, só esta disposta a tratar temas rela-

' · r novas indústtias, ampliación e moderni- cionados coa Forrnación . Profisional e a 
zación das vias de comurticación e serví- Economia Social. Deixa.ndo fóra, de con
cios (sanidade, educación; comércio, firmarse i.sto, aqueles temas fundamen
etc.) Pero, todo esto, nun país depen_- tais, ~orno: empresas ~n crise, subven-. 

PAPEL FUNDAMENTAL DO NACIONA- . 
LISMO 

Ternos que destacar, ainda que resulta _dente e colonizado cor.ne:>· o no!;io, sem- cións á empresa privada, vias ~e comu-

nicación, PDR-ZID-ZPE... A patronal 
mantén unha atitude espectante, pen
sando só en sacar prebendas da Forma
ción Profisional. Claro está que, de con
firmarse esta situación, os sindicatos de
beríamos mobilizar e presionar á Admi
nistración e patronal para modificar a 
sua postura_ · 

A CLAVE ESTÁ 
NUN SECTOR PÚBLICO GALEGO 

Resulta evidente, que o tema principal 
da- Mesa polo Emprego é aquel relaci.o
nado coa política industrial. Para poder 
talar da criación de emprego, e compro
bar que hai unha atiti.Jde Mgociadora 
por' parte da Administración sobre o 
tema, debense dar previamen~e solu
clóns a aqueles sectores que se estan 
desmantelando, caso. do sector naval 
(Asean, Astano, Barreras, Bazan), Ma
friesa, Álvarez, etc. Pero ademais, poten
ciar as empresas con capital autoctono 
frente ás multinacionais e criar un sector 
público galega que serva de locómotora 
da nosa economía. · · O -
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Astano ·_continua marxinado da evoludón positiva 
da construción naval 
• E. SANFIZIFERROL 

Desde hai vários meses, todas 
as publicacións económicas es
pecializadas veñen insistindo na 
evidente mellora que rexista a 
evolución da construción naval 
no mundo, dado, entre outras 
causas, o medre do comércio 
marítimo mundial, o descenso 
do précio do pétroleo e a riece
sária renovación dunha flota ca
duca en gran parte. Non só se 
recupera o sector naval da crise 
xurdida a partir de 1973, senón 
que desta evolución positiva ta
mén se benefícian o conxunto 
dos estaleiros públicos encadra
dos na División de Construcción 
Naval do Instituto Nacional de ln
dústria. Estas factorias, cos con
tratos xa asinados, teñen traballo 
practicamente asegurado para 
os próximos anos, e de feito os 
directivos do INI na negociación 
colectiva do sector, amosábanse 
preocupados polos posíbeis 
efectos de retraso de produción 
provocados palas folgas convo
cadas por CCOO e UXT para 
presionar en ditos contactos. 

Desgraciadamente deste proce
so perrnaner,e á marxe Astano, 
dado que a administración conti
nua mantendo a decisión adop
tada en 1984, de especializar ao 
estaleiro de Perlío na produción 
de artefactos off-shore para a 
extracción de petróleo, cando 
este é un mercado actualmente 
paralis.ado, e con negras pers
pectivas nun horizonte próximo. 
Por esta decisión o INI négase a 
compartir coa sua factoría gale
ga a carteíra de pedidos, e fi 
plantilla ferrolana --capitidismi
nuida desde a reconversión
languidece na máis desesperan
te desocupación, mentres os 
seus compañeiros de mais alá de 
Pedrafita gozan de pleno traba
llo. Astano nestes momentos só 
canta coa perspectiva de rema
tar a plataforma off-Shore encar
gada por Drillmar, e o futuro máis 
imediato se apresenta ensom
brecido. Ademais o citado arte
facto ten xa unha longa história. 

O Consello de Ministros do ca
tro de Decembro de 1985 deci
diu autorizar á empresa nacional 

Xosé Diaz (CXTG): 

Elcano da Mariña Mercante, e á financiacióñ do Bancu ae Greaito 
Hispánica de Petroleos S.A. a Industrial- que se prevé cun 
participar na constitución da em- prazo de construción da platafor
presa Drillmar, cun capital social · ma de 23 meses, tendo.polo tan
de 3.000 millóns de pesetas. O to que estar entregada en Xanei
obxectivo da nova firma inteira- ro do ano 89. Agorq as últimas 
mente pública, iria "encamin~da previsións situan a posíbel entre
fundamentalmente a la negocia- , ga do artefacto en Febreiro do 
ción Y.firma con Astano del con- ano 90, pero existen sérias dúbi
trato para la construcción de una das ,de ql!e ese novo prazo se 
plataforma semisumergible de poida cumplir. Algunhas fontes 
perforación". O 16 de Marzo do calculan que o coste real qa 
87 entra en vigor o mencionado mesma, ascenderá · ao remate 
contrato -ao ter conseguido a aos 18.000 !llillóns de pesetas, o 

CARTEIRA-DE PEDIDOS DO ESTADO ESPAÑOL 

31-3-88 
31-3-89 

168 encargos 
21 O encargos 

Incremento do 40%. Fonte: Cinco Días, 29-5-89. 

459 .180 TBCs** 
862.578 TBCs 

CARTEIRA DE PEDIDOS DOS ESTALEIROS NO MUNDO 
31-12-87 ....................................................... · .......... 22.500.000 TBs** 
31-12-88 .................................................................... 24.103.200 TBs 
(Incremento do 7, 1 %) Fonte: Informe Trimestral da Asociación de Constructores Navais 
Europeos do 14 de Abril de 1989. · 
*TBCs=Toneladas brutas compensadas. 
"*TBs= Toneladas brutas. 

4ue supera en moito o capital ini
cial de Drillmar, empresa· por cer
to que foi calificada de "pantas
ma" dado que da mesma só 
existen un teléfono e unha ofici
na en Madrid, na que nunca con
testa ninguén. 

Todo parece indicar que a fa
mosa "plataforma" vaise conver
tir nun negócio ruinoso para As
tano, empresa que continuará 
coas s,uas perdas millonárias que 
no 1988 ascenderon a 6.881 mi
llón~. Te riamos que adverti.r con 
Ramón Tamames -no seu libro 
"La Era de Franco"- que os ver
dadeiros responsábeis da situa
ción de desprestíxio da empresa 
pública no Estado español son 

-os seus ·xestores que coa sua 
ineficácia extenderon a idea de 
que o sector público é sinónimo -
de improductividade. Mentras o 
Tratado de Roma_ da Comunida
de Económica Europea _anúncia 
que no 1991 as empresas públi
cas que oferezan un saldo de 
perdas, terán que _cerrar as suas 
portas. Quizais ese sexa o desti
no planificado desde a adminis
tración para Astano. q 

'A condena ·de Astano é unha cabezonadá do GoVerno' 
• E. SANFIZ 

Cal é a tua interpretación da 
evolución do mercado mundial 
da construción naval? 
A asociación de estaleiros do 
Mercado Comun e tamén as au
toridades xaponesas veñen de 
sacar uns informes sobre a 
construción naval en donde po
ñen de relevo que desde o ano 
83 se produce un aumento con
siderábel do tráfico marítimo de 
mercadorias, e unha demanda' 
de renovación dos buques 
construidos nos anos 70, o que 
está provocando unha mellara 
no sector naval. Este ritmo de
sautoriza totalmente o que se 
deu en chamar a "teoría da des
localización" que indicaba que 
Europa Ocldental tiña que des
facerse da sua construción na
val en benefício de Extremo 
Oriente (Xapón e Corea) por ser 
as suas factorías máis competi
tivas. Pola contra os paises eu
ropeus volveron captar nestes 
anos unha cuota de demanda 
mundial equivalente á súa máxi
ma histórica de 30 ou 31 %. No 
Estado español increibelmente 
adóptase unha política de re
conversión nos anos 84-85 can
do se sabe que se está produ-

cindo unha tendéncia cara unha 
conxuntura favorábel, Agora se 
revisan ao alza todas as previ
sións e se estima que de aquí a 
dez anos a produción mundial 
vaise incrementar no doble do 
actual, até chegar aos dezasete 
millóns de toneladas brutas 
compensadas. Por eso Xapón 
se nega a reducir a sua capaci
dade produtiva, dado que ante 
a evolución positiva de mercado 
iso podia impedir consolidar 
unha indústria saneada e rendá
bel da construción naval. 

Cales son entón as razóns da 
Administración para manter a 
Astano á manee desa evolución 
favorable? 
É unha cabezonada do Gover
no, e de seguir mantendo unha 
posición incoerente. No caso de 
Astano estamos ante elementos 
puramente políticos. O Estado 
español decide entrar no Merca
do Comun e desde esas instán
cias obrigan a reducir o 50% da 
capacidade produtiva da cons
trución naval española. A CEE 
non impón donde se debe redu
cir, pero os chamados socialis
tas deciden reducir por exem
plo, o 23% en Andalucía, o 25% 
en Euskadi e o 100% na Gal iza 

no caso dos grandes estaleiros. 
Sen nengun argumento técnico, 
e por razóns eleitorais, o PSOE 
opta por potenciar Puerto Real 
e condenar Astano. Tamén po
deria inducir a esta opción a po
sibilidade -de instalar en Ferrol 
unha base de suministros e 
planta de reparacións para a 
OTAN. No pasado mes de De
cembro o Governo Central apre
sentou diante da CEE un docu
mento no que situa a capacida
de produtiva da construción na
val en 350.000 toneladas bruta~ 
compensadas, ·frente ao millón 
duascentas {Tlil _que producía-

T rátase dun sector moi coaccionado e escasamente organi2:ado 

mos. Esto é un absurdo, porque 
todo o mundo sabe do medre 
actual do sector. Mentras conti
nue no governo o PSOE, Astano 
está perdido, dado que coa sua 
adicación á producción off-sho
re non ten futuro. 
É entón criticábel a política de 
especialización de cada facto-

- ria que promove o Instituto Na
cional de lndústria? 

Parece razonábel unha certa es
pecialización dos diferentes es
taleiros públicos no Estado, 
pero non hai nengunha factoría 
no mundo que teña a proibición 

que ten Astano de construir bu
ques. Non se pode especializar 
a un estáleiro no que non existe. 
Os barcos agora existen no 
mercado, e proba diso é que 
AESA xa rexeita _aqueles contra
tos cuxas condicións non lle 
conveñen. 

Antes mandaban os armado
res, pero agora o précio márcao 
o estaleiro, -e todas as factorías 
públicas teñen xa garantido o 
traballo para os próximos dous 
ou tres anos, co cal poden pen
sar en sair de perdas antes do 

-ano 91, data tope m~cada polo 
Tratado de Roma, para o cerre 
daquelas empresas . públicas 
que non den benefício. En ASta
no non hai nengun traballo con
tratado, - non existe .capitaliza
ción, noh se- inviste · en novas 
tec_noloxias, o que leva a pensar 
que a administración pretende 
que continuen as · perdas para 
fechar a faotoria no 1991 . 

Na orixe dos problemas de 
Astano está o Mercado Comun, 
e tamén o Governo PSOE que 
opta por obedecer unha deci
sión irracional da CEE, e descar
ga todas ·as suas consecuéncias 
negativas nos estaleiros gale
gos. o 

A folga na pizarra aproveita o bon momento económico 
• GUSTAVO DOCAMPO/O BARCO 

Mais do 90% dos traballadores 
da pizarra de Valdeorras e ·auiro
ga pararon os días 19 e 20 con
vocados _polos sindicatos 
CC.00., INTG e UGT para abri
gar á patronal a sentarse a nego
ciar un Conyénio Galega de Pi-· 
zarras. No seu dia os sindicatos 
negáronse a negociar o convénio 
provinc.ial de Ourense da cons
trución, nó que estaban integra
das até agora as pizarras, se se 
incluía este sector. Entenden-os · 
sindicatos que as condicións de 
traballo nas canteiras de pizarra 
son máis proprias dunha activi
dade· mineira que da constri.Jción 

e .que isto terá que levar consigo. 
unha série de mellaras nas con
dicións de seguridade e hixiene 
no traballo, · nun sector grave
mente afectado.polos acidentes 
laborais. Asi pois, coa folga des
tes dous días, os traballador:-es . 
das ·canteiras de pizarra tratan 
de impor urÍha vella reivindica
ción a unha patronal · especial
mente agresiva e intransixente 
que está, segundo todos os indi
cadores, nun inmellorábel mo
mento económico debido ao for
te incremento das exportaCións. 

Os piquetes de traballadores 
ocuparon 9 . cruce de S?bra~e~o 
a Casaio que dá aceso a ma1ona 

das empresas pizarreiras, desde 
primeiras horas da -mañá. Un fo_r
te' dispositivo de anti-distúrt?ios 
da Guarda Civil tra~ou de impedir 
a extensión da folga impondo 
coa sua preséncia un amparo a 
moitos patróns que intentaban .. 
conducindo persoalinente . os 
veículo~ todo terreo de tra~spor
te de persoal, manter -a produ
ción. Un destes . empresários, 
Leóncio Pomar Limeres, apre:.. 
sentou denuncia ha G. Civil con
tra os secretários comarcais de 
CC.00., INTG e UGT por al'.Tlea
zas e coaccións. 

Traballadores e 
empresários "a mesnia 
cou~a" 
A Asociación de Eti:ipresários da 
Pizarra manifestou, pola sua par
te, que a folga fora un fracaso, 
admitindo un seguimenfo -do 
50% e culpando, máis unha vez, 
¡!_OS sindicatos de impedir aos 
traballadores acudir ao traballo. 
O .representante da patronal foi 
aind~ máis explícito: "traballado- : 
res e empresários, estamos to-

. talmente de acordo, somos case 
a mesma cousa, son un reducido 
grupo de membros de sindicatos 
·que pretenden acabar coa paz 
social de que vimos disfrutando 

nesta, comarca". Son precisa
mente unhas relacións "!abarais 
baseadas nunha relación pater
nalista e caciquil, as que a nego
ciación dun convénio específico . 
para a pizarra pode empezar a 
crebar. 9uizá por jsto os repre
~entantes sindicais daban á folga 
o calificativo de histórica, por 
canto podia supor de fortaleci
mento para un movimento obrei
ro fortemente coaccionado e 
pouco organizado sindicalmente. 
Unha -das iniciativas-patronais de 
última hora para facer a fo1ga fra
casar foi o reparto de octaviltas 
advertíndolle aos trabatladores 
que a folga non era legal e que 
"se ativesen ás consecuéncias". 

--
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. CARTAS . 

IRRESPONSABILIDADE 

Despois de dazoito anos de es
táncia na.Alemaña e ser testigo 
de várias campañas eleitorais 
fico alucinado do estilo e manei
ra con que levaron a campaña os 
políticos españois, do' bai.xo nível · 
político recollido nas suas ram
plonas declaracións e tarnén da 
esaxerada función que preten
den dar do Parlamento Europeo 
e do papel que España desem
peña na presidéncia · d~ CEE. 

· Este, baixo o meu ponto de vista, 
debe ser un triste papel por cer
to. 

Na revista alemana Stern con 
data do 18 de Maio deste ano 
veu un artigo firmado por Günter 
Handtogten e que lev?ba por tí
tulo "Un pqraiso de mentiras e 
_enganos". E un artigo sobre a 
corrupción que existe na cons
frución. Nel cita ao parlamentário 
británico no Parlamento de Es
trasburgo, Edward Mé. Millan 
Scott, o cal elaborou un informe 
para o Parlamento Europeo no 
que di: "é imposibel atopar entre 
avogados, donos de inmoviliá
rias, autoridades·locais ou no go
verno español xente que se sinta 
responsabel". 

O que a min me resulta in
comprensibel e me doe é que 

. ainc;ja poida haber galegos que 
se sintan representados por xen
te incapacitada e ridícula e que 
antepoñen o orgullo (?) de ser 
españois denantes que galegos. · 

Agardamas que co tempo e o 
noso traballo poidan clarificarse 
moitas causas. O 

M. VÁZQUEZ MOVILLA 
'(Oropesa-Castellón) 

XOSÉ LOIS 

Ir .,. 
; 
w 

• O .... 

f E DE-ERRATAS 
Na páxina !;} do número an
terior afirmábase, en pala
bras de Ramón Boán da 
UTEG-INTG, que podian ser 
400_ ou 500 os centros es
colares pontevedreses en 
mal estado, cando se queria 
dicer que dos perto de 400 
centros existentes na pro
ví ncia de Pontevedra era ló-

. xico supor que eran máis 
dos 20 que en Vigo van ser 
reformados ou derrubados 
·os que se encentran eo mal 
estado. D 

AlfOSA 

REFORMA UNIVERSITÁRIA 

Moi pouca-perplexidade causaria 
soster o critério que, sobre os in
telectuais, aceita a gremializa
ción e corporativismo dos a>cen
tes, .d millor actores, culturais 

· como esencias reais e obxecti
vas do compromiso reproductor 
da situación actual. Esa funcio
narización amalgamada e a sua 
función de transmisión dos valo
res e contidos_ innatos ao siste
ma capitalista conforman un blo
ca profundamente ensamblado 

. que, cun escaparate ideolóxico 
de maniquis difarzados de hete
rodoxia enxuta, é a mina de onde 
gobernantes e xestores cargan 

CELSO EMÍLl.O FERREIRO 

os metais preciosos que serven 
de ornamento ao cámbio de fa
chada do edificio social e as es
truturas económica·s. 

O proxecto de reforma univer
sitaria, o seu transfondo político 
e os seus mecanismos de im
plantación contribúen á xustifica
ción de somellante opinión. Este 
sistema é un vello ogro de so
bras coñecido. Os seus cansos 
pes apenas se moven e, cando 
o fan un pouco, é polo picor dos 
movimentos sociais que o des
bordan e polas rápidas carreiras 
que os paises socialistas botan 
cos ollos postas na meta da xus
tícia e a libertade, meta á quena 
saída quixera remedar. Os ado
radores e fideles vasallos do pe
sebre do ogro reumático santifi
can o costume á pena e ao laio, 
inventan como compañeiro de 
diálogo ao siléncio, póñense len
tillas para ver máis de perto o va
cio e o abismo, e desprecian que 
o nacer sexa unha sorte por se
ren despositários eles do estu
che das chaves da porta da mor
te... Pretenden darlle viño feito 
nos lagares de cemento de Was
hington ás veas do seu deus xa 
eternamente anémico. Queren 
despertalo e, probiños, dormeno 
máis da borracheira. A resaca é 
unha orxiástica ritual de épica 
desenfreada e nervos de cartón 
dura e teso. A idade avantada do 
ogro requiri: a urxente a>cuda de 
ordenadores, teclas, pantallas, 
bits, para o despiste da sua es
clerose, da sua parálise e das 
suas artérias vacías. E que a Uni
versidade ensine os dentes rai
bosos á crítica e á reflexión e 
amase fóbia ás humanidades, a 
criación e ao inxénio. 

Desde o intre no que se plan
texa, evidentemente por motivos 
non só de adaptación de estrutu
ras a ese grande casino que é a 
CEE, senón por pretextos de ca
rácter cultural e ideolóxico, a tec
nificación en todos os sansos 
para a Universidade -e a Socie
dade-, empresa máis rendabel 
onde as haxa; faise preciso mer
car en subasta reses que confor
men grei de masticación de her
bas roídas e posterior abono dos 
latifúndios amarelos da cultura 
oficial. Así todos, ocupando o 
agro, camuflan ca contraste das 
suas lans várias a calvície do 
chan sedento. O rebaño, que 
pretende agachar os pedregais 
desolados e criar o esperpéntico 
espello de pastizais tenros e 
abundantes, acaba a xornada 
deixando deitadas duna de ex
crementos e oases de mexadas: 
vende a mentira como verdade, 
a sua verdade, e a desertización 
como Amazonia e edén. Os coá
gulos e o estancamento, ·como 
riadas e forza viva cheas de orixi-
nalidade e navidades. · 

A socialización e masificación 
do engano e a mentira conleva, 
ademáis unha esquizofrénica 
dose épica. A apoloxía e o epiní
cio irracional da cruzada coloni
zadora que se pretende conme
morar oficialmente no 92, ano 
cuase apocalíptico entufado á 
vez de· conceicións e albaialdes 
·tridentinos e posmodernos, re
queren r:niolos pensantes que ce-_ 
menten as bases ideolóxicas da 
:xesta, sacralicen a inquisicón so
cialdemocráta e o dogmatismo 
burgués e rindan culto terco aos 
afáns nécios e ao garafelos da 
homoxenización cultural do ante 

e o hoxe, do aquí e o alá. 
Corporátivismo e dogmatismo 

burgués cinguido de épica e 
pseudolirisrno son epiderme e 
unto que, ao meu entender, es
quematizan a intelectualidade 
como forno quente onde se co
cen os pans dos privilexiados, e 
que sintetizan o gran espectácu
lo do baile de máscaras. Ou de 
cáscaras. A náusea, ¿non si, 
Sartre?, éche a mesma . 

Pola contra, moi contados son 
os que teorizan sabor do berro 
xusto do povo -berrando eles 
tamén- e o seu eco seco quen
te e arrente aos montes altos; 
moi poucos os que reflexionan 
sobor dos farrapos e remendos 
e o secuestro do vento e as liber
dades, o encarceramento do so
rriso, o medo feito plastilina ... 

O terrorismo cultural, monopo
lizado e imperializado, bota pala 
boca tola o lume infernal que 
quere queimar ideolóxica e polí
ticamente proxectos que, de teo
ría e pra>ce, naceron para traeos 
radicais de estructuras explota
doras. Partindo deste presupos
to, toda aportación fomentadora 
e arriquecedora de tales proxec
tos, aínda que leven nas suas 
entranas as vísceras demonía
cas desde a óptica chosca do 
sistema, o seu alento sea satáni
co e embruxador e a sua voz pe
cado, avitaminará de xeito efecti
vo a loita c<;>ntra a peste institu
cionalmente imposta, será látigo 
de poltronas e ócios caros_, e 
mecha onde alumeen os soles 
amados do povo, ese gran anó
nimo que algún dia vomitará o 
seu sofrimento nas tripas dos 
tra>ceados apóstolos da zozobra 
raposa. E entón cairá o telón 
desta danza de niorte e alinea
ción. A lua da noite abandonará, 
de seguro, a garabata e, maga, 
da sua boína sairán chamas que 
volten cinzas a angúria, o luto e 
o lodo momo. O 

XOSE ABILLEIRA SANMAATIN 
(Compostela) 

CONTRA AS CORRIDAS 
O dia 25 de Xuño ás 12 horas 
irnos celebrar unha Manifesta
ción Internacional contra as co
rridas de tauros. O percorrido 
empezará na Praza de Manuel 
Becerra e rematará frente á Pra
za de Tauros das Ventas de Ma
drid. 

A discusión no Parlamento Eu
ropeu sobre a crueldade nos es
pectáculos taurinos, o apoio que 
a nivel internacional está rece
bindo a nosa campaña, os in
quéritos que demostran a pouca 
aceitación que as corridas teñen 
xa entre o povo español, fannos 
confiar que esta loita contra o 
sangue feita espectáculo está a . 
piques de finar. 

Son milleiros os animais tortu
rados cada ano e grandes son os 
esforzos que fai a máfia taurina 
para perpetuar o seu noxento 
negócio baseado na· barbárie e a 
tortura . 

. Agora, máis que nu~ca, é , o 
momento de dicer basta. A nos 
nos corresponde rematar con 
algo que xa non deberia existir. 
Nada se consegue sen esforzo e 
sen loita. Polo tanto, é un deber 
asistir posto que internacional
mente ternos a confirmación da 
asisténcia de grupos de todos ~s 
paises europeos. O 

AL TEANATNA PARA A 
LIBEAACION ANIMAL 

(Madrid) 
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Pepe Carreiro 
'Se o huinorismo é intelixente ten qlie estar na esquerda' 
Pepe Carreiro é un dos 
novos clásicos do 
humorismo na Galiza. 
Cón Xosé Lois, Chichi 
Campos ou Xaquin 
Marin, conforma case 
un grupo xeracional. A 
sua preséncia dia a dia 
durante a experiéncia 
do "Diario de Galicia" e 
agora na "Voz" cun 
debuxo de reflexión, 
maiormente político, 
prendido da realidade, 
mostran o bon facer dun 
constante animador e 
reivindicador do papel 
criador de opinión do 
humor, da sua función 
social na comunicación. 

• XAN CARBALLA 

Pepe Carre1ro, nacido hai 35 
anos en Vigo, adicado profisio
nalmente á publicidade, ven 
senda desde os anos da transi
ción unha preséncia constante 
na prensa de Vigo e de Gahza. 
"Faro" "Pueblo Gallego" , "Folla 
do Luns", "Diario de Galic1a", 
"Voz", entre os diários , "Teima" . 
-unha só colaboración como · 
canto do ciño da revista- "A 
Nosa Terra" e moitas outras pu
blicacións que saen do círculo 
comercial smalan unha traxec
tória que se iniciou, como nou
tros moitos casos de humoristas, 
nos xomais políticos "no meu 
caso empecei no voceiro do 
PCG . "A Voz do Povo", co Fillo 
de Breogán , un celta enaniño 
que sempre loitaba coa sua es
pada; era unha personaxe do 
pasado posta na actualidade. 
Antes só debuxaba na casa e 
despo1s fixen algo en "Mundo 
Obrero" Onde senón ias facer 
ese tipo de debuxo político? 
"Faro" non publicana isa. por 
exemplo As1 empezamos m01-
tos . Quesada s1 publicaba xa. 
pero era maior que nós en ida
de. A miña pnmeua publicación 
nun meio oficial foi en "Pueblo 
Gallego" ainda que Herrera, di· 
rector entón , era reácio a isto 
aceitouno porque querian mu
dar a imaxe do médio ." 
"Sempre fixen tira ou viñeta po
Jitica, nunca outro tipo de hu
mor. Non o concibo doutra ma· 
neira, pois ainda senda para ne
nas procuro incluir algun conti
do social. Ouizais o fago por tres 
razóns misturadas : por nature
za, por intención miña ou por
que non o sei facer doutra ma
neira o caso é que non penso 
que mereza facerse humor dou" 
tro · xeito, perder o tempo en 
chistes maos ou bromas, que 
non me gastan. Mesmo caricia 
amigos me piden causas para 
revista superficiais, cóstame di
cerlles que non, e trato de facer 
algo que teña contido. Molésta
me a frivolidade." 

Prensa diária 
Valentin Paz Andrade conside
raba que a editorial e a tira, 
mesmo posta na primeira páxi
na do xornal, eran os verdadei
ros pontos de apoio dun diário, 

. que eran os que daban as claves . 
ao leitor para entender a actuali
dade do dia. "o debuxo permite 
ser rnáis directo, á xente élle 
máis fácil de. chegar que através 

'NoN ESTOU EN 
CONTRA DO CHISTE 
PERO NON 
PRETENDO FACER 
RIR SENÓN PENSAR' 
do texto, e iso é importante na 
prensa diária. A min Bagaría 
encántame, por exemplo, e tiña 
unha intención editorializante, 
ainda que ás veces din que os 
textos llos facian, que estaba 
moi ao dia palas tertúlias madri
leñas , pero fundamentalmente 
véselle unha persoa informada. 
Castelao e os seus debuxos en
cerrari unha liña editorial . Ta
mén eu o intento asi, e case 
sempre teñen pasto os rneus de
buxos nas páxinas de opinión. 
Si hai unha intención editorial 
que por outro lado espero que 
non coincida coa opinión do 
xornal. .. Por outro lado nunca ti
ven problemas de censura en 
nengun meio, só duas pequenas 
causas no "Pueblo" e no "Faro" 
nun debuxo sobre ·ª escola pri
vada . Hoxe non permitira nen 
aquelas pequenas presións" 

"Para min o humor ten unha 
función criadora de opinión . 
Non me interesa que a xente se 
ria senón que reflexione. _que 
pense un pouco no debuxo. Por 
iso deixo espácios blancos, liñas 
finas ... quera que a xente se 
pare." Perguntámoslle a Pepe 
Carreiro se ten recibido a res
posta do público, "estes días pa
sados ·estivemos en Arcade vá
rios humoristas debuxando na · 
rua, e a maneira como aplau
dían, nos daban a man, e nos 
rodeaban mentres debuxaba
mos dá unha idea máis· cabal 
que a impersonalid~de do diá
rio, que non che permite coñe
cer a reación do leitor" . 
E~a compoñente popular , de 

difusión masiva e de código 
asequíbel _levan a pensar que o 
humor ten que ser sempre críti
co e de e~querdas, "se é un· hu
morismo intelixente ten que es
tar na esquerda, como toda cu2-

tura e toda a arte, porque o que 
pretendes é q cárnbio social , a 
evolución e a direita supón o 
paso atrás, a reacción. Por forza 
o humorismo e todo que sex;:i. de 
avarigarda cultural.merite ten 
que estar na esquerda. O humo
rismo que se fai de direitas é 
mao. Recentemente, nun sim
pósio que se fixo en Vigo do que 
se publicou un folleto, comentá
bamos como as viñetas en cas
telán erari as piares e isa quer 
dicer algo" . 

Humor e comiciqade. 
A profisionalización. 
"Sempre que se fala destas cau
sas digo que non pretendo facer 
bromas . Vas a unha boda e a 
xente pensa que por ser humo
rista vas contar chistes e iso eu 
fágoo moi mal . No humor gráfi
co non pretendo facer rir senón 
que a xente reflexione. Non es
tou en contra da risa e nalguns 
debuxos .podo provocala , peró a 
pretensión ·é facer pensar. Can
do menos no meu caso. Despois 
está a comicidade e a broma, 
que os estudosos separan do 
humorismo, qué é roáis unha 
atitude ante a vida .. Nós non te
rnos nada que ver con Caritin
flas ou Mancho Borrajo, senda o 
seu moi respeitábel, porque eles 
non son humoristas". 

A impronta dos diários de 
Madrid, ou as revistas de humor 
de fóra, non lle parece a Pepe 
Carreiro que estén marcando 
.aos nasos humoristas, "aquí hai 
xente cunna persoalidade moi 
forte que debuxari sen-máis re
feréncias que as próprias, corno 
Xosé. Loi1? , Xaquin Maiin ou 
Chichi, que non fan nada que se 
pareza ·ao que se ve noutros la
dos . Traballan sen referéncias e 
iso dá a entender que ternos un 
caldo de cultivo próprio. Téñen
me dita que o que estou facen- "' 
do dun ano para acá parécese a 
Máximo. Pe ns o que non ternos 
nada qt.ie ver, 6 que pasa é .que 
el segue unha Uña intelectual da 
que .tamén me teñen tildado a 

min. Pero o outro dia en Arcade 
observei que a xente compren
de moitas causas e se fas algo 
"elevado" o que tes que procu
rar é que a xente o entenda, e 
non· facer tonterías que próvo
quen a risa ·fácil. A experiéncia 
do outro dia foi moi grata nese 
sentido". 

Unha importáncia que non re
virte en exclusividade profisio
nal, quiz_ais porque o mercado 

· neutros lados -en Madrid hai 
fichaxes millgn:árias , éomo no 
caso de Gallego&Rey-· move 
máis diñeiro, "para o humorista 
é mellór sempre vivir doutra 
causa. Ter o humor como profi
sión pode criar dependéncia e 
iso fastidiaría o asunto porque o 
humorista ·precisa moita liber
dade ainda a c;:;osta de perder 
unha colaboración nun xomal. 
Por iso é preciso ter un traballo 
aparte para poder decidir pala 
tua canta. O humor debe ser to
talmente libre ." 

"Se un xornal ·de direitas che 
propón que publiques, que fas? 
Rexeitas ese médio ideal de 
chegar á xente? É unha cuestión 
moi debatida. Participas e qui
zais xustificas· ao meio ou pala · 
contra permaneces "limpo"? Se 
che dari unha oportunidade hai 
que aproveitalá., pois se queres 
chegar a ter poder . e a prensa 
funciona como tal, é mellar. par
ticipar , ainda que a veces podas 
luxarte ou queimarte. Hai que 
mallarse niso e penso que hai 
que aproveitar a oportunidade 
de chegar á xente". 

A veces pénsase que detrás 
d,o humorista, do debuxo diário, 
non hai un proceso· de forma
ción cultural , de información, de 
esforzo, "nótase todo isa ao · 
igual que nun xomalista que es
crebe. Nos huIÍloristas gráficos 
hai de todo pero tampouco é 
algo imprescindíbel unha grari 
fm:mación cultural. Penso en Ba
garía,. que era un_ home cunha 
cultura mínima e fixo un debuxo· 
excelente. Pero si é unha axuda 
fundamental porque para facer 
un debuxo de opinión tes que 
estar moi informado, máxime se 
é de actualidade, porque non é 
causa de procurar unha frase di
vertida e facer un chiste fácil . 
Xa que vas chegar a moitos lec- . 
tares polo menos tes que com
prometerte e procurar unha opi
nión ponderada, e iso esixe un 
esforzo moi grande de- informa-· 
ción e de meditar . Porque hai 
unha responsatilidade, non pm 
medo, de que chegas a moitos 
leitores. Unha colaboración diá
ria costa moito, porque hai que 
seleccionar o que ten máis inci
déncia no dia . E tes q-.;.e ler vá
rios xomais, ouvir rádio ... A ac
tualidade axuda a estar ao tarito 
das causas, pero escraviza bas
tante tamén á hora de facer hu
mor." 

Pepe Carreiro foi director du- , 
rarite os primeiros dezaseis nú
meros de "Can sen Dono" da 
que segue senda un dos promo
tores. Tamén participa · en todo 
tipo de eventos relaci.onados co 
humor, e é dos que nunca se 
nega a colaborar con calquer 
iniciativa cultural "a veces é un 
defecto porque rematas cun 
cansáncio tremenc;lo. Pero pen
so que o humor é como ·un ser
vício social e non te podes ne
ga.r por cansado que estés. Ade
mais eu disfruto, non é un sacri
ficio , pois ao fin ao cabo é do 
que me alimento vitalment~ . D 
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• Edición galega de O 
Correo da Unet;co. A partir 
deste mes aparecerá unha edi
ción de O Correo da Unesco, de 

·par das versións en catalán, 
euskera-e español. Ao acto de 
presentación en Composte a 
asistireon representante da 
Xunta asi como o director xeral 
adxunto da UNESCO Ramón 
Portella e o conselleíro especial 
para comunicación Ramón Acu
ña. O director adiunto da orga
nización das Nacions "Qnidas 
para a cultura comentoU: no acto 
de apresentación que a incorpo
ración do galega á lista de 30 
idiomas no que se edita O Co
rreo equivalia ao recoñecemen
to da vitalidade da língua a pe
sares dos atranco~ históricos 
que padecera. 

O prirneiro número galega do 
Correo da Unesco inclue un arti
go de Mayor Zaragoza e colabo
racións de Alison Jolly, Munir 
Vouchenaki, George Mitchell, 
Oleg Grabar, Michael Parent. A 
edición consiste nunhá mono
grafi..a encol do património cul
tural muridial, cun._ha relación 
que inclue o casco antig_o da ci
dade de Compostela. D 

• Novas .edicións dos 
Merlin e Xerais. Édiciónt? 
Xerais ven de facer· públicas as . 
bases do prémio Xerais de no
vela e do Merlin de literatura 

· para nenos. É esta a sexta edi
ción do Xerais que o ano pasado 
gañara Femandez Naval con O 
bosco das Antas. Os orixinais 
habei;-án. de presentarse en ·seis 
cópias arites do próximo dez de 
setembro na editorial. O prémio , 

. fallarase xunto ca Merlin na cea 
literária que se celebra anula
níente nos primeiros dias de 
Novembro. · 
· Edicitms Xerais anuncia· que 
proseguerá a experiéncia inicia
da hai un ano de incorporar lec
tores crialificados de distintas 
profisións non nécesariamente 
relacionadas coa literatura. A 
composición do xurado darase a 
coñecer o 15 de Setembro. As 
bases estabelecen que o prémio 
non poaerá declararse deserto. 

O Xerais está dotado cun mi
llón de pesetas mentres que o 
Merlin, na sua cuarta edición, 
incrementa a sua dotación a 
trescentas mil. o 

• Nova xeira de Domba
te de poesia. Francisco Fer
nández del Riego, Xesus Alonso 
Montero, Luis Gonzalez Tosar, 
Xosé Antón López Dobao e 
Anxo Ouintela ·a presentarán o 
próximo dia 26 as 20.30 na Li
brería Bertrand a nova edición 
da colección de poesi.p. Domhate 
da editorial Galaxia. Os dous 
ptimeiros títulos desta nova xei
ra de Dombate son Nimbos de 
Xosé Marta·Diaz Castro e Remql 
das Travesias de Luis González 
Tasar. D 

-
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ALAIN BAf?IOU: O (RE)COMENZO DA FILOSOFIA 
{A CONDICIÓN DE EXPULSAR AOS -POETAS DA CIDADE) 

Os-agoreiros 'do fiil da 
filosofía racional (véxanse 
'as IiJ}glerras de apoloxetas 
da posmodernidade, con 
Heidegger no ponto de 

, saida e os. Deleuze, 
Lyotard ou Derrida como 
escalas máis 
frecuentadas)· son 
celosamente peneirados 
por un Alain Badiou, por 
fin sj, recoñecido mesmo 
polos seus adversários. 
Matemático e filosofo, 

Que a obra de Alain Badiou 
sexa das máis importantes no 
-panorama filosófico actual (e -
isto recoñecido polos seus pró
prios adversários teóricos) débe1-
se; entre outros motivos, a que 
consiste na enorme tarefa de re
flectir verbo daquelas noció:as 
cha ve da filosofía · que se achan 
hoxe "en . perigo de desapari
ción": ser, verdade, suxeito. Se 
a partir dos 80 Badiou enxerga
ba a posibilidade da filosófia 
como un novo esculcamento de
sas nocións baseándose na ma
temática como· a onto1oxía de 
certo ("a única cienc;;ia do ser en 
canto ser"), _ e en Marx e · Lacan 
corno os pensadores máis repre
sentativos da fidelidade á ·direc
tiva da "meditación cartesÍána" , 
o seu último libro (Manifeste 
poJ.lr la philosophie, Ed. du 
Seuil, 1989) non ven .a ser máis 
que a aplica:ción do seu pensa
mento en considerar xenealoxi
carnente as causas baixo as que 
certas correntes contempora
neas anuncian o fin da filosofía 
racional, o que implica, dínos 
Badiou, a liquidación da política 
revolucionária . Da totalidade 
deste Manifesto , podemos tirar 
tres teses correlativas funda
mentais que interveñen directa
mente no estado actual do de
bate teórico, político e -cultural 
en xeral: 
1.- A prescripción do fin da·fi
losofia -xa sexa ao modo de 
Heidegger : inviabilizada polo 
"reino planetário da técnica", 
xa, ao modo de Lyotard : "co 
anúncio arrogante do _fin dos _ 
grandes relatos , tan arrogante 
como ·os grandes relatos mes
mos", xa, ao de, Deleuze e Derri
da, ligados ao "fetichismo literá
rio"- non é máis que a afirma-

. ción nihilista (paradoxalmente 
"antinihilista" eles) da incapaci
dade de -pensar a- era da Capital 

-e as _súas suéesivas transforma
cións. 
2.- Este nihilismo ten a súa 
raíz na saturación da filosofía na 
Poesia. 
3.- A filosofía é hoxe efectiva

. mente posíbel partindo do fin da 
"idade dos poetas" . 

En efecto, segun Badioµ, a 
declaración do esgotamento da 
filosofía consiste nunha declara
ción de irnpoténcia: a irnpotén
cia para pensar o múltiple-sen
Un, para pensar a desacraliza
ción das relacións que o capita
lismo inaugura, a disolución da 
representación de reiacións 
esenciais entre grupos e Cida
de, entre home e natureza, .en
tre home e marte, etc ... Xa que 
logo o que está detrás da de
núncia do curnprimento técnico 
:da filosofía é sempre a nostálxia_ 
das ditas relacións: "Todo o pat
hos Ji_eideggeriano (o camiño fo
restal, o olla lúcido do Jábrego ... ) 
non ~ máis que nostálxia reac- · 
cionárl.a" . Contra a . afirmación 

este francés silenciado co 
gallo, sen dúbida, do seu 
maoísmo orixinário e 
sempre polo seu 
esquerdismo que non 
fuxiu mesmo do 
qompromiso prático, ven 
agora a ofetecemos a sua 
última obra : Manifeste 
pour la philosophie . Nado 

• no 1937, discípulo de · 
Althusser, c~ editor de 
numerosos revistas, 
militante m-1, a 

Alaln Badlou 

-,Q NIHILISMO 
AGACHA A SUA 

IMPOSIBILIDADE DE 
PENSAR UN NOVO 

TEMPO' 

de Heidegger, segundo a que o 
devir suxeito do home seria a 
transcripción metafísica derra
deira d~ estabelecemento do 
reino da técnica. Badiou apoe a 
nova categorización do suxeito_ 
realizaqa por Lacan, recordan
do, asemade7 que ciéncia e téc
nica non pertencen a un rexisto 
comun. E frente ao diagnóstico 
nihili~ta de Heidegger, tornan
do, na nasa era, irnposíbel o ac
ceso ao ser e a verdade, Badiou -/ 
aµiosa, incidindo en Marx, que 
a desacralización operada polo 
Capital, non só non conduce ao · 
nihilismo, senón que é condi
ción necesária para que o ante
dito acceso se abra ao pensa
mento: "Evidentemente é a úni
ca causa que se deba saudar no 

·Capital", , que _poña fin ao mito 

pUblicación de 
Theorie du sujet no 1982 
supon o seu 

· recoñecimento xeralizado. 
O sl1Xeito é histórico e 
polo tanto sométese ao 
paso do tempo; o branca 
da ideoloxia burguesa 
actual é precisamente o 
cuestionamento da · 

-categoría de--suxeito. Para 
Badiou, a reconstrución 
do suxeito político viria 
da man de Marx e Lacan. 

FRANCISC() SAMPEDRO 

da vérdade como revelación e á 
eternidade das relacións esen
ciais. A filosofía de Heidegger, 
e dos seus continuadores Deleu
ze. Derrida, etc ... -dinos Ba
diou- renuncia á liberdade e á 
poténcia que unha é_poca desa
cralizada lles propuña. O "nihi
lismo" convértese, así, nestes 
autores, nun significante suple
faltas (bouche-trou), n~a sor
. te de comodin para agachar a 
súa irnposibilidade de pensar un 
novo tempo; de tal xeito que 
Heidegger semella, para Ba
diou, un orfo do socialismo feu
dal "do que o emblema máis 
perfecto é' efectivamente Hi
tler''-. Desde este ponto de vista, 
anunciar o fin da filosofía "seria 
lle conceder ao nazismo, unha 
vez vencido militarmente, unha 
estraña vitória intelectual". 

En segundo lugar, ·que- a filo-
- sqfía "non soubese pensar á al

tura do Capital" débese ao que 
Badiou chama suturación poéti
ca. Debido á dominación escura 
do poema, a filosofía non soubo 
asurnil que o home chegase a 
ser "señor da natureza"; polo . 

Autor de duu.s novelas e 
unha opera, o seu último 
curso na universidade 
de París VIII 
versou sobre a filosofia · 
de Mallarmé. As 
suas obras de pensamento 
máis-relevantes son: Le 
concept de modele. Ed. 
Maspero. 1969. (Versión 
castellana: El concepto de 
modelo _ Ed. Siglo XXI); 
De-1 'ideologie . Maspero. 
1976; Theorie de la 

tanto enganchóuse á lingua 
(Heidegger) a literatura (Deleu
ze, Blanchot), á escrita (Derrida) 
"como aos derradeiros refúxios 
posíbeis ... ou como ao lugar pri
vilexiado · da iluminación do 
Ser" . O que culmina con Hei
degger é o esforzo antimarxista 
e anticientífico de entregar a fi
losofía ao Poema. A denúncia 
heideggeriana do positivismo 
conduce, en efecto, á via poéti
ca, toda vez que o cumprimento 
técnico da metafísica empece 
todo pensarnento sobre o ser. 
Este só se dará nalguns poetas 

., JtNUNCIÁR O FIN 
DA FILOSOFIA SERIA 
CONCEDERLLE AO 

NAZISMO, 
DERROTADO 

·MILITARMENTh_ 
UNHA ESTRAÑA 

VITÓ RIA 
INTELECTUAL' 

contradiction. Maspero. 
1976. (Teoria de la 
contradición. Ed. Jucar); 
a xa mencionada Theorie 
du sujet Ed. du Seuil. 
1982; Peut-on penser Ja 
poh'tique? Seuil. 1985; 
L 'etre e l'evenement_ 
Seuil. 1988 e, por último, 
o Manifeste po11r Ja 
philosophie. Seuil. 1989. 
do que Francisco 
Sampedro nos oferece 
notícia e análise. 

que se situan fara do "querer 
técnico" : Rilke, Trankl, Holder
lin .. . Os poetas convértense nos 
vixiantes, nos pastores da cues
tión do ser. Con Heidegger, en
tón, a filosofia suturarase na 
poesia, procurando as claves no 
erro platónico de expulsar aos 
poetas da Cidade ao substituir 
o poema pala materna. Pois ben, 
segun Badiou. ésta época de 
culto á poasia. a esa "dimensión 
secreta, esotérica da sofistica", 
comenza en Nietzsche, obtén o 
seu máximo éxito con Heideg
ger, prolóngase en Fráncia nos 
autores xa citados. pero está to
cando ao seu fin . 

Efectivamente. "a desorienta
ción é conceptualizábel", a "ida
de dos poetas" está acabada. E 
paradoxalmente, dinos Badiou, 
é a obra dun poeta a que rnáis 
contribuiu a remata.la : a obra de 
Paul Celan, que enúncia este 
ocaso "liberando ao poema dos 
seus parásitos e$peculativos". 
Celan acaba con H6lderlin, por 
un lado. ao manifestar desde o 
interior do poema que "o ser in
consiste", que "non hai Presén
cia"; por outro lado sinalaria a 
Heidegger ou a Derrida corno 
poetas fracasados. algo que nos 
recorda a afirmación de Carnap 
sobre Heidegger e os metafísi
cos: "músicos sen capacídade 
musical" . 

Cómpre. pois. a partir do fin 
da "idade dos poetas" de- sutu
rar a filosofía do poema. Se a fi 
losofía naceu en Grécia grácias 
á interrupción do relato das ori
xenes mediante a substitución 
do poema polo materna. hoxe é 
preciso, para Badiou, "dar un 
paso de máis" semellante ao dos 
gregos. para facer posíbel a · o
sofía. Filosofía de-suturada que 
terá por obxecto a conxunción 
dos procedementos xenéricos 
de verdade: poema, materna, 
invención política, relación en
tre os sexos. Filosofía que só 
pode ser sistemática, xa que, se 
non, volveria a se suturar (ao 
poema ou ao materna, corno no 
positivismo). 

Catro condicións, pois, para a 
posibilidade da filosofía, segun
do Badiou ; correspondentes aos 
catro procedementos xenéricos 
de verdade: 1) Configurar o ma
terna como garantía anti-sofísti
ca (á maneira do matemático 
Paul Cohen). 2) Despedir ao 
poema (como Paul Celan) .' 3) 
Refundar a política (senda fideis 
á tradición igualitária, ao comu
nismo). 4) Pensar o Dous (ao 
modo de Lacan). 

Isto é o que nos propón Alain 
Badiou. Trátase, en definitiva, 
como el mesmo recoñece, dun 
xesto platónico "contra o anti-. 
platonismo do século: contra 
Heid~gger e Popper". Para po
der comprender o noso tempo, 

. inda que sexa -como Hegel di-
cia- no solpoL O 



Diário dun leitor 
impenitente 

Levaba, por recomendación mé
dica, vários meses sen ler narra
tiva galega . A primeiros de mes 
fun ver ao psicanalista e dixo
me que podia acabar a cura, 
que a miña saúde rriental non 
corría perigo, mais que me coi
dase. Estaba alegre e contento . 
Acabei de ter várias novelas po
liciais e abrin a gaveta . Tfrei un 
livro galega : Adios María(1) , de 
Xohana Torres, que chegara ha
bía pouco. É unha nova· edición 
da novela esgotada hai anos . 
Lin-a . Como daquelas , agora pa
rece-me unha novela falida, 
apesar das boas intencións da 
autora de anovamento técnico e 
lingüístico Todo queda niso, en 
intento, para poder falar de Xoa
na Torres narradora comprirá 
que dé novas entregas. causa 
que polo de agora non aconte
ceu. Se depurase as técnicas, 
está mm pendente delas; se me
Lese má1s históna na narración 
talvez · encontrásemos, algun 
dia , unha surpresa Pero por 
agora, como novelista. Xoana 
Torres é unha promesa fahda 

Despois de ler Adiós Maria 
continuei a ler narrativa galega 
E collm A palabra secreta'· de 
Xesús Rábatle Paredes E lm-a, 
espanten-se, abraíen-se os leito
res deste diárío nada íntimo, 
sen descansar. Que pasou? Es
perando que o ps1canalista me 
dé hora. un pensa -auto-anali
sando-se-- que as defensas 
anti-masoquistas fallaron fla
granternente ante as pulsións 
masoquistas que ternos os seres 
humanos Lm-a dun tirón ape
sar de ver a cada páxina que ali 
case non habia lustóna apesar 
de me decatar que Rábade Pa
redes non sabe pergueñar unha 
novela. apesar de que o que 
contaba o autor non interesa a 
mnguén apesar de estar a no
vela estruturada sen ter en can
ta nen tempos nen esp_azos na
rrativos Nunha palavra, !in a 
novela dun tirón, sofrendo a 
cada liña, e non pagaba a pena 
pasar da páxma trrnta 

Pod1an d1cer·se mo1tas cou
sas desta novela, ma1s todas se
nan para mal Desde a ideoloxia 
que atravesa a obra, ideoloxia 
ben penosa, até o ataque a 
unha séne de poetas que non 
son do agrado do narrador pa· 
sancto por unha inconcebíbel 
operación de descalificación 
das normativas non oficiais do 
galega. Todo iso, repetimo-lo, 
sen história que cont , sen es
trutura narrativa . Retornando 
palavras do Japelista, un cbspa
rate . Tamén poderia dicer-se 
que os ataques aos poetas, ás 
veces individualizados, están 
faltos de humor. Se Rábade Pa
redes non 1le dá moi ben á na
rrativa, o uso do humor, o sar
casmo e a sátira non é o seu, 
pois, en derradeira instáncia, o 
leitor adiviña do que va'i o título : 
A palabra secretaé só secreta 

· para o autor da novela, cuxas 
frases ao único que chegan é a 
unha desas "liridades do serán" 
das que falaba Manuel-Antonio. 

O P.sicanalista non me daba 
hora e eu resistía entrar-lle a ou- · 
tro texto narrativo galega, rnais, 
velaí que chegou a rnuller e me 
regalou, para que· !la contase, A 
rota. dos adeus~s, (Jl de Luis 
Rei f';Júñez. Apelei á rniña saúde 
psíquica. Nada, tiven que lé-la. 
E !in-a: irnperícia lingüística e 
riarrativa, hi_stórias xa narradas 
(o autor, corno tantos outros na
rradores . que ·non saben que · 
contar, quer dar valor.'hterário a 
anédot~s intranscendentes), ~~ 

Xohana 'lbrres 
,,,·-

galax ia.narratíva 

etc . Novela sen interese até un 
momento en que o autor pudo 
Jevantá-Ja : cando se fala do con
trabando. Mais non hai rnanei
ra: a história do protagonista· co 
contrabandista m áximo dá sirn
plesmente, pena. Para a~aba~: 
histórías e anédotas que a nin
guén interesan. estrutura narra
tiva totalmente ausente, pouoa 
valoración do material realrnén
te narrativo, descornpensación 
espazo-ternporal da acción, falta 
de imaxinación e culturalismo 
vano. Todo iso fan da presente 
unha novela imposível. A único 
rota dos adeuses que queda 
aqui é a que pode tornar ao au
tor da presente respective á na
rrativa. 

A miña saúde psíquica que
dou en nada Recuperei-me, 
mentres o psicanalista non daba 
hora, lendo a Arthur Cravan, o 
almariaque dadaista, o BeJJow, a 
Junger, poemas de Villaurrutia, 
etc Ia curando, e fun ver a Basí
llo Losada. Agasallou-me cun Li
bro que tiña "repe": Investiga
ción 091 4 

•. de Pepe Carballude. 
Toma. dixen-rne . unha novela 
policial en galega. E gumdei-rne 
sobre ela. Oue dar, que dor, que 
pena! unha novela policial que 
non hai por onde callé-la : infan
til, incrível e inverosímil. De pri
merras o· starring é un mspector 
de polic1a que se ernascara en 
profesor de - inglés. Hai unha 
xomalísta que inves tiga e escre
ve con pseudónimo. Un nena de 
pai valente que quer investigar, 
etc Cámbios descon trolados de 
persoa narrativa. Moralina. Etc . 
E todo iso desperdiciando algo 
tan pavoroso como o asasinato 
dun neno e o terna do contra
bando ligado a estruturas políti
cas e caciquis . Pero claro, a no
vela vai dirixida a un público in
fantil e xuvenil e cornpria que o 
ben gañase por ríba de todo. E 
gaña , o ben, pero perde a nove-

· la : non hai maneira de ere-la 
nen de que sexa verosímil para 
o leitor galega. 

E o psicarialista deu-me hora. 
Analisou-me, proíbiu-me narra
tiva galega por roáis tempo e , 
dixo, coida-te, que xa non es 
mozo. Metin as novelas e livrns 
narrativos galegas nunha gave
ta, atrancados éon sete fecha
duras concéntricas e máis dous 
candados e puxen-me a seguir 
os conse_llos do · arialista . E asi 
lin a revista Cadmos, fe ita en 
Xenevra. Estaba dedic.ada a co
rnemorar o cincuentenário da 
edición de O amor e Ociden
te, de· Denis de Rougemont . En
tre vários estudos hai un Jean 
Kellerhals sobre amor e rnatri- -
rnónio na Europa .ocidental. É 
unha aproximación sociolóxica. 
Un apartado está dedieado ao 
divórcio~ e asi di que en Inglate
rra pasou-se dun 10% de divór
cios en 1965 a un 43% en 1985. 
En Suíza do 11 % en 1945 a un 
29% no · 1.986. A rnédia europea 
está nun 3el%, en aumento. Nos 
USA chega-se a un 50%, etc. 
Poderernos chegar a saber cal é 

GuieirQ 
CUL'.fURAL 

g<iiaxi;r·n:.irr:niv,; 

o grau de diyórcio .entre os na- . 
rradores galegas e os seus posí~ 
veis leitores? · O 

XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ 

(1) Adiós María. Editorial Ga laxia. Vigo 
1989. ' 
(2) A palabra secreta. Editorial Galaxia. 
Vigo, 1989. 
(3) A rota dos adeuses . Luis Re1 Núñez. 
Vía Láctea. A Coruña, 1989. 
(4') Investigación 091 , Ed1c1óns S.M. 
Madrid, 1989. 
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-cr ~ rnililal 0014Itmilr. 
J OOX.QüiJJ. de UJllilt1LlU. 

Dúas 
corriunicacións da 
mocidade galega 

Ten-me irnp.resionado algunhas 
pubµcacións. da . mocidade gale
gi;i, de· aqui e de Euskadi. 

Hai poucos dias· lia "Coiote" 
dü.ns rapaces .de Vigo. Lía o últi~ 

· rno número que edita a Asocia
ción Cultural Talerapi. Entre os 

seus artig.os destaco o trata-· 
mento da. sexualidade e da reli
xión: Un e outto son dunl¡.a· es
pontaneidade e dunha "inocén
cia" engaiolarite . O primeiro 
,porque relata e manifesta -que a 
libera~ión de tabus sexuais é 
re9-l nestes mozos: Non se o.b
serva interese algun por un tra
tame·nto "científico" v.g. biolo
xista ou historizante corno o de 
M . de ·Foucault. E.les expresan
se por si mesmos e non disimu
lan os lúmités de tal calidade. 

O tratarnento da relixión' é-me 
menos satisfactório. Abarca da 
p .30 a 34 (nº 5) : a Igrexa do con
vento, p. 31 e ªl? duas .pp. en 
cómic sen titulo, 34-35. Na pri-
meira, a igrex.a aparece corno o 
brazo opresor ; fabrica -un deus 
opresor e condena a rebelión lu
ciferina: 

"Vello loitádor, rival do Eter
no, prótesta viva contra a fofaa 
bruta. Babm o pé do arcanxo 
que te reprime , cal miña terra 
baixo do cacique , ti trunfas 
sempre na inmortal disputa ... 
Si, ti érasrne querido porque na
cín para amar ós caídos e des-
q~aciados". · 

En síntese, o autor do artigo 
non se dedicaªº exarne doutri
nal o éticG da institución ede- . 
siástica, sornente expresa a sua 
visión simplificada: a igrexa que 
el cofÍece é unha institución re
presiva, adoutrinadora dun deus 
represor . O demo seria un de 
tantos reb~ldes , símbolo de libe
ración. 

As igrexas din todo o contrá
rio do que . este autor xuvenil. 
Pero algUnhas como maioTitaria
mente a~ instaladas na Galiza, 
realizan <!_ función deseñada por
que "pervertiron" a sua misión 
e asi xustif:ican tal rechazo. 
Unha · boa hixiene para viver. 
Sinto · que o autor non coñeza, 
nen mendone, a existéncia de 
segmentos de igrexa non co
rruptos e sen "de¡nos" , para os 
que Deus é a defensa dos opri
midos. 

Nas. pp. 34-35 hai unha expre
sión · tan nítida das contradF 
cións das igrexas convencionais 
que lle recomendaria aos auto
res o envio a todas e cada unha 
delas para debilitar a sua repre
;:;ión. 

Desde Barakáldo recibo "A · 
Catrapola", voceiro da xente 
nova do <;entro Galega de Bis
kaia. Boletín. escrito só na lingua 
galega en contraste coa revista 
daquel · centro maioritariamente 
en castellario. Boletín con dous 
temas ceiitrais e ben desenvol
vidos: o servício militar e a ob
xección de conciéncia. Tamén 
trai comics e o indício dunha 
História da Galiza por ·entregas . 
Todo un "refri?<ério" _de verán 
destes rapaces galegas en Eus
kadi. - D 

F~N~ISCO CAABALLO 

Milladóiro: 
"Castellum Honesti" 

A aureola. que rodea a aparición 
deste ·último traballo de "nome . 
estrela" da musica popular gale
ga, máis· que xustificación cro
nolóxica do "ano décim9"' que 
cumplen "Miiladoiro" no calen-

- dário serve para :comprobar ciue 
· a m_adurez 'alcanzada polos sete 

músicos neste tempo, forzosa
mente había . producir un disco 
como o logrado; froito especial
mente do aperfeizoamento ins-
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trurnental que ás v-eces alcarÍza 
caracteres de virtuosismo. Esta 
sorte de "depuración" sonora 
0bservada nas estrías do disco 
atingue non só á sua execución 
sen.ón tamén ªº próprio plante
xamento gfobal da instrumenta
ción; a diferéncia . dalgunhas 
gr~acións anteriores, o produc
to resulta nesta ocasión mais ní
tido na sua audición, a0 acertar 
os músic.os nunha equilibrada 
utilizacíón dos máis de vinte 
instrumentos que se cruzan nb. 
seu son. Parecen esquecidos 
aqueles tempos nos que "Milla- · 
doiro" conseguían o aplauso fá
cil co consabido recµrso á "mar
cha" e á "saturación" ·sonora. 

Sen duda, a maidr presenza 
da harp~ -nas suas variantes 
céltica e clásica-, xunto a ins
trumentos de vento tales corno 
as fr_autas - traveseira e .píca
lo-, _clarinete e especialmente 
oboe, dánlle á' gravación un aire · 
clasi,cista cara o que parece ca
miñar o grupo ultimámente; 
ditó sexa con todas as limita
cións que ·o leitor saberá com- · 
prender. En calquera caso , "Mi
lladoiro" están abocados dal
gunha forma a seren aígun<dia 
uns clásicos- con rnaiúsculas da 
música galega, e seria de dese
xar que tal profed.a se curnplira 
nun futuro non necesariament e 
imediato. 

Iso é compatíbel, hoxe p"or 
hoxe , coa sua reivindicación do 
compoñente tradicional, até o 
ponto de ser ~ fonte practica'
mente única deste novo 'LP.- A 

· presenza de ternas tan "stan
dard" como a "Negra Sombra" 
ou "Muiñeira .. de Chantada", 
máis qµe recursos tópicos supo
ñen un desafio, un reto feliz
mente resoJto polos músicos, no 
prirnéiro caso cun tratarnento 
"camerístico" axeitado á sobrie
dade da composición ; no se
gundo coa simples incorpora
ción de instrumentos de 'corda. 
Hai pasaxes que evocan ás bari
das das festas 'popµlares . --... 
"Marcha das chirimías da Cate
dral de Compostela"-, aos gru
pos folclóricos· convencionais -
"Muiñeira de Vilanova"-, ou ao 
canto coral :._ .. Al_alá das Mari
ñas"- . Rezµrna, en definitiva, 
aire tradicional, aires tradi.cio
nais. por todas partes. Ao mes
mo tempo, detédase unha certa 
actualización que sintoniza cos 
tempos actuais; os teclados, ~10-
nxe do p¡otagonismo alcanzado 
neutras ocasións, cumplen unha 
función de decisivo suporte sen 
o cal Il).Oitos temas quedarían 
un tanto arcaicos no seu trata
rnento. Boa proba deste "agior
namento" é o tema "A Farruqui
ña", incluido no seu día -por 
"Faíscas do Xiabre" -aritesala, 
como sabemos, de actual gru
po- nun seu disco, versionéase 

· nesta ocasión en base a unha 
decisiva intervención da percu
sión. · 

"Milladoiro" seguen trahsmi
~indo na sua mensaxe suxerente 
ese arrecendo atlántico que 

.. .sempre reivin9icaron, e en tal 
sentido o seti único grande mé
rito e pór en clave musical o que' 
noutras artes -nomeadaÍnente 
literatura- vense .facendo des
de hai tempo. Xa non son --se 
algun dia o foron- "os penenes 
que tocan a ocarina" nen o gru
po que serve "para suavizar a 
viaxe pola autopista"; interpre
tan pequenas pezas engaiolan
tes, e conseguiron para a rnúsi-

- ca galega un público-que asume 
esta .función de di9"{lificación da 
cultura popular. Co permiso do 
profesor Car.hallo Calero, fago · 
mi...'1.as nesta ocasión as palabras 
que el reserva a tres . clásicos 
das nos as letras; · "'en lugar de-

_-achabacanar o popular, elévano 
a categoría estética". - o 

. . XOÁN M. ESTévÚ 
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ACTOS 

• Vidas Rebeldes 

O filme de libuston proxecta
rase no salan de actos do Ate
neo de Férrol ás 20.30 o sába
do 24 de Xuño. 

• Tertulias de O 
Fa cho 

Últim a tertülia das organani
zadas neste curso. Gon<;alo de 
Ja Huerga talará sobre "A pro
blemática da Xustiza no naso 
pa!_s" 

• Curso de Teatro 
Impartido por Ro~rto Cordo
vani na Casa da Cultura de O 
Barco do 30 de Xuño ao 6 de 
Xúllo. 

• Jomades 
Intemacionals del 
CIEMEN 

Celebraranse estas XIV xoma
das no Mosteiro de Cu:ixá, na 
Cataluña Norde. Adícanse to
dos os anos a problemas rela
cionados coas nacións minori
zadas ou sen estado O tema 
desta edición é "Os direitos 
colectivos dos pavos e a sua 
aplicac1ón a Europa" O 17 de 
Agosto mtervirán Felix Marti, 
director do Centre Unesco de 
Barcelona; Aureh Argerru, se
cretrio xeral do Ciernen e o 

avogado martiniqués. Rafael 
Constant. 

. O día 18 o avogado bretón 
Iann Choucq e a profesora ar
ménia Anahide Ter Minas
sian. Na tárde dese dia unha 
mesa redonda explicará dife
rentes experiéncias e .reivindi
cacións. Intervirán: JbsE:lba 
Gofu (Euskadi) , Rafael caste
llanos (Paisos Cataláns). Léo 
Battesti (Córcega) e Wladimir 
Berelowitch (Es tónia. Lituánia 
e Letónia). 
O día 19 haberá unha mesa re
donda cos ponentes das xor
nadas e pecharase cunha 
mesa redonda na que se canta 
coa preséncia de diferentes 
eurodeputados e deputados 
do Congreso do Pavo da 
URSS. 
A incrip ción costa 250 francos 
e a pensión completa é de 100 
franéos diários. Máis informa
ción e reservas pódese obter 
no CIEMEN (Pau Claris, 106-
1 er-1 ª. 08009 BARCELONA) No 
teléfono (93) 302.01.44. 

• Faba na Ola 

Estrea o mércores 21 ás 12.30 
h. na Escota do Labon en Mei
ra (Moaña) da adaptación do 
"Espantallo amigo" de Neira 
Vilas. A montaxe está subven
c10nada pala Conseilaria de 
Cultura. 

ANUNCIOS DE BALDE 

Mercaría extractor de mel, 
inoxidable, de segunda man. 
Chamar ao (986) 86 12 17. de 
Pontevedra, á hora de xantar. 

ZUR/HA Distribución alter
nativa de fanzmes. dlScos, 
casettes. chapas. cam:isetas, 
pegatas . Apartado 389. Fe
rro! ou nos Pubs· Casa das 
Crechas (Compostela) ou UF 
(Vigo). 

Traductor con experiéncia na 
t radución ao inglés Inglés 
nativo. (con dous libros edita
dos), profi.s10nal Temas co
mercirus. maritunos, etc. Cha
mar a lan. (986) 23 49 94 - 43 
3925) ou no Apartado 767 
(Vigo) 

Por marcharse ao estranxeuo 
véndese Suzuki-Santana 
1300. P0-3052-Z 40 000 Km. 
como novo Précio m01 intere
sante. Interesados chamar ao 
(986) 43 25 87 de Vigo 

Xoven estudante de 15 anos. 
nazonahsta, amante d natu 
reza, afe1zoado á astronorrua e 
ciénc1as en xeral, á música 
"heavy" e Celta Esta.na mte
resado en relacionarme con 
mozos-as de toda a Caliza e 
Portugal Interesados escreb r 
a Mlguel drelia Rua Dolores 
R, Sop~ña. 1-3° esq 15005 A 
CORUNA 

Galega con 18 anos de resi 
dénc1a en Inglaterra. amplos 
coñec1memos d Inglés nas 
suas diversas facetas (acadé-

nuco. coloquial, variantes dia
lectais) e expenéncia persoal 
da sua aprendizaxe, dá clases 
de conversa. Tarnén se fan 
traducións galego-inglés-ga
lego. Chamar ao teléfono (981) 
22 70 77 de A Coruña (Cldade). 

Compro libros vellos , de 
autores galegas ou de temas 
referidos á galiza. Chamar ao 
(986) 29 34 36 de 9 a 10 da n01-
te. 

Interesados en montar unha 
Granxa-Escola. educación 
alternativa en réxi.rne de coo
perat:iva na zona de Chantada. 
Poñerse en contacto con Anxo 
Maure -Avda. Portugal 16 -
27500 Chantada- (982) 44 03 
68_ 

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

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

O Kormté Interna21onalistak 
d uskadl edita un boletín 
mensual Notícias de El Sal
vador que cobre ampliamente 
un ha mfOI mac1ón alternativa a 
das axénc1as occ1dentrus da 
situación do país. O précio é 
de 20 pesetas/unidade, e a 
suscnpc16n semestral. prévio 
xiro, é de 600 ptas. Pódese for
malizar através do COSAL-Sa
nxenso Apartado 28. Sanxen
so. 

EXPOSICIONS 

• Historia da 
Língua ·. 

A exposición da Direción 
Política Lingüística estará 
aberta até o 30 de Xuño na 
Casa de Cultura -de O B~cd. 

• Manuel Facal 

Exposición de grabados no 
Centro de Grabado Contempo~ 
ráneo de A Coruña. Aberta até 
o 30 de Xuño. 

• Francisco Lloréns 

Exposición de pintura no edi
ficio "Femández López" do 
Museu de Pontevedra. 

• Certame Diaz 
Pardo 

Están expostas no antigo Palá- · 
cio Provincial de A Coruña as 
obras q'ue con correron ao cer
tarne de pintura "Isaac Diaz 
Pardo" . 

• Felipe Criado 

Expón a sua última obra n a 
Galaria Pardo Bazán de A Co
ruña 

• Correa Corredoira 

Expón na Galaria Trinta de 
Compostela 

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

• Bertolt Brecht 
A mostra sobre Bertolt Brecht 
no seu XC aniversário, expon
se na Galaria Sargadelos de 
Compostela 

• Fotos do 
ferrocarril 

Nos andéns da estación de 
Vigo, exoosición fotográfica 
sobre o tran até o próximo día 
25. 

A NOSA TERRA EN BARCELONA 

Torrentá Sepu: 
RAMBLAS RONDA DE SANT ANTONlO

·PRA<.;A UNTVE RSIT AT. 
Mundo 

· RAMBLA-FRENTE AO CENT~O 
GALEGO . 
Miguelañez 
AVDA. PORTA DEL ANGEL
FRENTE A GALERIAS 
Galiana 

FRENTE ALMACENES SEPU 
Ronda Sant Universitat 
PRA<;;A CAT ALUNY A 
RONDA UNIVERSITAT 
Canaletas 

PASEO NAE:TONAL-MAQUINTSTA 
Principal 
RAMBLAS-PLA<;;A DEL TEATRE 

RAMBLAS 
PRA<;;A CATALUNYA 
Pro ven~ , 
PASSEIG DE GRACIA 
t:>ROVENCA 

1 

Cari sen do!lo 

Número 18 desta segunda eta
pa da única revista de humor 
que se edita na Galiza. Ade
mais da fasquia habitual, cos 
Xosé Lois, Chichi ou Pepe Ca-

. rreiro, nesta entrega recóllese 
unha entrevista con Camilo 
N ogueira. Está á venda en 
CI}liosques e librarías. · · 

• · Análise 
empresarial 

Número 7 desta revista que 
·édita Unipro Editorial, espe
cial de 116 páxinas. · . 

Desenvolve o seguinte índice: 
"Gafü::ia queda atrás. Aproxi
mación os investirnentos esta
tajs" . Luis Caramés Vieitez e 
Miguel A Vázquez Tain . 

"As estratexias de interna-
. cionalización das empres~ 

multinacionais en Gal.icia" 
Manµel Ruiz Goniález e Feo. 
Xabier Fernández López. 

"Unha aproximación o ·de
reito da competencia na 
C.E.E." Ana Mª Tobio Rivas. 

. "O desenvolvemento auto
nómico como función dunha 
banca rexional." Maria Isabel 
Dopico. 

"O sector da viticultura en 
Galicia". Antón Masa Váz
quez. 

CONVOCATORIAS _ 

• Prerriios "Amigos 
de la Tierra" 

O pasado día 3 de xuño foron 
concedidos os prémios Ami
gos de la Tierra 1989. Estos 
prémios concedeos a Federa
ción de Amigos de la Tierra 
cada ano a méios de comuni
cación, institucións e persona
lida<;ies que se destacaron pala 
sua laboura a favor e en contra 
da natureza e Méio Ambiente. 

O Concello de Oleiros recibe 
o prémio por segundo ano 
consecutjvo pala destacada la
boura nos temas meioambien
tais e especialmente por ter 
sido elexido como "Municipio 
Europeo polo Méio ArQ.bien-
te". · 

Os demáis prémios recibíro
nos a revista naturalista Ouer
cua, o diario basco Egin, Ra
dio 3. así como os Concellos 
de Rota (Cádiz) . La Laguna 
(Canarias) e a Asociación Sur
vival Internacional que loita 
polos direitos dos pavos indí
xenas amenazados . 

A mención á piar labor in
fonnativa nos temas ecolóxi
cos 1e- .Juna a Televisión Espa
f.old . 

• 6° Certame de 
Fotografia 
Ecolóxica 

A Asociación Natu:ialista "Bai
xo Miño" (ANABAM) en cola
boración coas Institucións e · 1 

Casas Comerciais que figuran 
neste folleto , convoca a VI 

Edición do Certarne do Foto
grafía Ecolóxi.ca "Estuario do 
Miño". que se rexirá de acorde 
coas seguintes Bases: 

1. Os participantes serán fo
tógrafos aficionados . 

2.-Tema: A Ecoloxía (fauna, 
flora, paisaxe, agresióhs .. . ) de 
Galicia e ·Norte de Portugal. 

3. As fotografías poden ser 
a cor ou en branca e negro ; 
formato míniiho de 13 18 cm .. 
montadas sobre . cartulina 
branca que sobresaia 3 cm. 
por lado. 

4. Poderé.n presentarse has·· 
ta un máximo de 5 obras por 
participante. orixinais, non 
premiados en outros concur
sos: 

5. O prazo de admisión pé
chase o 31 de Xullo . 

6. As fotografias enviaranse 
ó seguinte enderezo: Asocia-

-ción Naturalista "Baixo 
Miño" (ANABAM) -Certa
me , Fotografi~ Apdo. 
59-3608 A Guarda (Ponte-
vedra} · 

7. Datos: no reverso das fo
tografías inc:j.icarase o Seudo
nimo do autor e Lugar de ob
teneión. No interior ·dun sobre 
pechado irá unha cuartilla cos 
seguintes datos: nome e apeli
dos do autor , enderezo; teléfo
no; seudónimo e lugar de ob"' . 
tención. 

8. Devolucións : somente de
volveranse as fotografías que 
veñan acompañadas dlllf so
bre prefranqueado ou que se
xai::i recollidas personalmente 
na sede de ANABAM. 

9._ Coas fotografías recibidas 
montarase unhá exposición na 

"Gesta.o do Desigo.". Perter 
Gorb. · 

"As agrupacións de produc
tores agrarios en Gali_cia ". Eli
seo Xabier Miguélez· Díaz. 

"Desenvolvirnento ·local e 
acción institucional" Xan Bou.
zada . 

"As axudas fi..D.ancieiras as 
Pemes _ . .- Francisco X. Loscos 
Díáz. · 

"O control de calidade e a 
auditoria de cantas." Anxo Fe
rreira Iglesias . 

"A franquicia , unha altemti
va pára o pequeno comercio 
detallista." Xosé A · Varela 
González. 

"Modalidades de contrata
ción laboral. Especjal referen
cia a contratación subvencio
nada." Xosé Luis Portas Bóve
da. 

"O plan de seguridade e hi
xiene na construcción e nas 
obras públicas". X osé Luís · 
Galvan 'de Granda. 

"A leí de infracción_ e san
cións na arde social." Xabier 
Gárate Castro. -

"O imposte aa- renda des
pois da sentencia do Tribunal 
Constitucional." Cesar García 
Novoa e Arltbnió López Díaz . 

"Modificacións introducidas 
no grupo 6 do novo plan con
table" Francisco Xabier Lopez 
Corrales . 

"As parroquias de Regalpe
tra" Rafael Ch::ir::ón Calvar. 

Casa da Cultura de A Guarda. 
coincidindo coas festas do 
Monte Santa Trega. ANABAM 
resérvase o jlireito de poder 
facer outras Exposiciónss, se 
ben as fotografías devolveran
se dentro do presente ano. 

10. Fallo do Xurado: A deci
siñon do Xurado será inapelá
ble, facéndose público , se é 
posible . a través dos Medios 
de Comunicación. os· gañado
res recibirán comunicación 

'por teléfono, telegrama ou car-
ta certificada. Tanto as foto
grafías premiadas como os ne
gativos (que haberá que entre-

. ga.f para recolle~lo premio), 
quedarán no poder de -ANA
BAM con tódolos dereitos. 

11. Entrega de premios: 
terá lugar o sábado, 12 de 
agosto, as 8 da tarde no mes
mo l~gar da exposición. 

Premios: As duas mellares 
fotografías: Premio Conse
lleria de AgriCulturil -
Xunta de Galicia- 75.000 
pesetas e Trofeo. Prenµo 
I.nstituto para a Conserva
ción da Natureza (ICONA} 
75.000 pts. e Tro_iéo .. 

A mellar fotografía sobre o 
Baixo Miño galega-portugués 
(Concellos de Sta. Ma. de Oía, 
O Rosal, A Guarda, Tomiño, 
Tui, Valenya do Minho, Vila 
Nova de Cerveira e Carninha}. 

Premio Laboratorios Fo-
tograficos "Extracolor" 
18.000 pts. 

A mellar fotografía "Den~
cia" Premio Laboratorios 
Fotográficos "Copicolor" 
Trofeo. 

r u i U!l r ai ,_s_· ._a. 
·artes gr~ficas 

deseño, composición electróniCa, 
. laboratório, offset., 

encadernación 

entremuros, 12 ·-santiago 
MONUMENTO, 16-8-15960-RIVEIRA-TEL. 87 32 0-1 
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O NACIMENTO 
AN.TÓNIO ÁLVAREZ SOUS 

M iña querida riena Ana: o dia que ti 
naciche, é dicer, xustamente onte, -
grandes sinais había. Estaba a mar 

acougada? A lua estaba creCida? Pois 
non o sei. Escrebo desde Madrid e en Ma
drid non hai mar. Aemais as grandes m-o
les de cemento non nos deixan contem
plar a lua. Pero o dia en que tí naciche os 
teólogos españois denunciaban nun histó
rico documento "o medo, a involución e o 
governo abusivo" ria lgrexa española. lso, 
miña querida miniña, non ocorria, con tal ·_ 
volurne . e radicalidade, desde os tempos 
de Lutero, nos que incluso a lgrexa espa
ñola tivo tentacións regalistas. Eu non sei 
se Felipe González,. aproveitando -o seu 
governo d9 Comunidade . Europea, se 
apresurará a n;¡unir unha Dieta en Worns a 
fin de ouvir aos teólogos rebeldes e convi
dalos severamenté ao orde. Carlos V fra
casou en semellantes circunstáncias~ 
pero, poderá F~lipe apagar o incéndio que 
se ten iniciado no arrabaldo espiritUé~I de 
Roma? Quizais o Papa envíe aquí a Wale
sa conío legado pontifício para discutir 
con ises teólogos as noventa e nove teses 
e mostrarlles · o camiño de Solidaridade, 
tan devoto camiño, tan disciplinado, tan 
ateigado de fe. Fe. miña nena. que é creer 
o que non o liamos. Fe que ti terás ·toda a · 
vida, porén porque ninguén che fará dubi
dar dela. En ti nori aniñará a fame, nen a 
inxustícia sangrante, ·nen a marxinación 
moral, nen a sóedade. Nada. 

Os teólogos... Pero . ti naciches, miña 
: neria. Miña nena Preysler, miña nena Bo
yér, case miña nena Griñón, sempre miña 
nena Iglesias, h~y. En ti superpóñense to
dos os astros como nunha cosmogonia 
resumida na palma da man, sempre lor
cíu.iana: a lua é un pozo' pequeniño, miña 
nena . . Xa ves, a tua luz azul cegou· hoxe 
os ollos que se tiñan espertado no asom
bro de saber --díxoo Abel Aganbeguyan, -
aposto! soviético da perestroika.;_, de· sa
ber, miña nen·a, que a Rusia, a outravolta 
S<3:nta Rusia · -terán razón: os p~storiños 
de Fátima cando nos deixaron o augur tre
mendo da sua conversión?- agárdanlle 
"a inflación,_ o paro, as desigua/qades eoo-. 
nómicas e a especulación" "Pero· nós -
engadeu o · perestroikano moscovita--:- es
tamos a favor da economía de mercado". 
Pésie a todo. Que lonxe vai quedando o 
19.17! ·E ti, miña nena, ·naciches. Morena, 
Ideal, dixeron. m~ tuas irmáns Iglesias, as 
tuas irmás Griñón, as·tuas irmás sobreto
do Preysler. Portanto, que máis ten que . 
na China se alteren os universitários que . 
ao fin, sabedores da ciéncia redonda, 
queren ser ricos, como aqui, e se doan os 
labregos con fame outra vez? Como aqui? 
Non, non precisamente como aqui, pero ... 

Nada importa, porque ti naciche. De sú
peto o ceo nublouse, sonaron extrañas e · 

BANDA DESEÑADA 

. sublimes trompetas e as murallas de Jeri
có viñeroD miragrosamente á ruina. Prodí
xios, pr:odíxios. Até Kashogui, o g·ran Kas
hogui, poidera ser un estafador ou conni
vente de estafa. Quen o diria. Pero nada 
importa, miña pequena. Na tua · palmiña 
pe.qúena coite a lua da felicidade sen 
sombra e na tua cabeciña a palmeira do 
atardecer proxecta a sombra fresca da li
bertade. Sé vivira Césáreo González -
que cedo morreu cos tempos que lle es
peraban!!- · faria- unha película contigo, 
unha película de nena pequena, con vesti
difio acampanado e zapatiño branca para 
que chorasen as señoras ternas que leen 
os ófícios en "Hola" mentres na pelucaria 
lles frien o pelo, símbolo da libertade da 
nova inuller que tamén fixo a sua peres
troika de amor libre, de saida nocturna e 
praia sen varón ao lado. 
· Nacehe, miña nena, e nos ordenadores 

d() Ministério ·de Xustícia .a homosexuali
dade, o comunismo e a masoneria seguen 
sendo .delitos. · Como entón. Todo volve. 
Ou quizais riada se teña ido. Toda quedo u 
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atado e ben atado, paulinamente atado in
cluso máis alá da morte, de todas as mar
tes. Din no Ministério de Xustícia que se 
trata dun erro do aparato. Posibelmente. 
A informática non é segura. Nada é segu
ro. Salvo, ao parecer, que a homosexuali
dade, o comunismo e a masonaria seguen 
senda delitos no listado administratiuvo e 
tremendo. Quizais un erro. Pero xa ves 
que coincidéncias: os teólogos álzanse, a 
perestroika xira cara os pastorciños da In
maculada, Walesa abenzoa de libertade 
ao Papa, Kashogui é calquera ... E ti apa
reces no momento no que todo se de
rrumba coma un .signo ou como unha re
dención. Ti. E ti. E só ti. Que queres que 
che diga: hoxe son feliz ante a tua presén
cia. Feliz, miña nena. Hoxe nacinme eu ta
mén: naceu Preyler, naceu Griñón, nbaceu 
Iglesias, naceu Boyer. Claro que teño dú
bidas. Serei homosexual e comunista? 
Serei· masón ou chino e perestroikano? 
Serei acaso -Deus me asista!- polaco 
creente? Que máis dá! Eu quero ser unha 
miniña preciosa. Coma ti. O 

TOKIO 

.. ,RES EN RAIA 

AMSTERDAM 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

V- ázquez Montalbán insistiu en 
. non lle perdoar ao PSOE a 

ctiación de falsa conciéncia, 
de dicer que as causas só poden ser 
asi, como eles as deciden. Ensinou
me a beber xenevra portuária seca 
nunha man, en copa de talla, e cerve
xa a presión na outra man. 

Convocárannos en Amsterdam a 
un encontro sobre médio siglo de 
cultura: exílio, franquismo, democrá
cia 1939-1989. Amsterdam é xa, para 
min, unha cidade de desexo, entre 
Van Gogh e Malevich, na que falei 
con total libertada dese prodíxio que 
é o escritor galego como escritor 
opoñente, orgánico, mediático, e ta
mén dunha espécie nova que quer 
emerxer, o figurino-escrrtor, o escri
tor para a representación de si pró
prio, ese creerse moi profisional 
mentres agacha que ten que vivir das 
aulas míseras e noitébregas. Ese ti-

. gurino escritor que quer pegar un 
chouto para o Pen-Club á marxe da 
auto-organización, que quer apañar 
de acó e acolá formulários de sucedo 
na literatura de quiosque. 

Con esta atitude o escritor galega 
figurino, frágua unha conspiración 
non só contra un modelo preexisten
te que nos identifica e nos diferéncia 
desde o héroe problemático oitocen
tista -Xeración de Carral-, até a éli
te transformadora que se xuntou no 
"partido dos escritores", no Partido 
Galeguista, e desde a conciéncia 
anti-imperialista á chegada do ma
rxismo, co grupo "Brais Pinto" e 
amais esta atitude sua, a do escritor 
figurino, atitude imediata e utilitarista, 
leva camiño de facer del próprio un 
innecesário. Porque hoxe, ainda 
hoxe, o mellor da literatura galega 
segue a ser a escrita de nación, se
gue a ser o prototipo de artista orga
nizador, o criador con intención co
municativa que se agrupa no Clubs 
Cultural Adiante, ao abeiro dunha 
central sindical, igual que os pen-clu
bistas están avalados pota Xunta de 
Galicia. O escritor de nación é o que 
defende sen recato, o recato é pró
prio do pequeno-burgués, os direitos 
a expresar organizado, porque el ta
mén parte da condición galega do 
escritor, e abondaria para non esque
éer a biografia múltiple de Celso Emi
lio Ferreiro agora que se cumplen dez 
anos do seu pasamento e ao que 
queren facer voltar, máis unha vez, 
como artista comprometido e non 
como escritor organizador. O 

VaLvER Ao REGo 

O espellismo dese novo parla-
mento galego, cheo de diputa
dos por dentro, é cada vez asu

lagado ·por máis cidadáns galegos, 
censados esmagados e indefensos. Ao 
parlamento ch~gan traballadores expul
sados desas fábricas que van pechan
do unha a unha, tal que visitadas poi~ 
Santa Compaña, aceden inici~tivas ~1-: 
dadáns desoficializadas e masivas, bis-

. barras enteiras recabando milloras sa
nitárias... e as suas señorias, mentres, 
non é que debatan ou rexeiten, é que 
pasan na ponta .. dos pes . ~obre todo 
asunto que signifique planificar ºl:I or
ganizar algo ·en beneficio deste pa1s. 

Estes diputados-zombies ft:Jxe:n da 
realidade, pero a realid~de persegueos 
e aparéceselles pola no1te en forma de 
comité de empresa, plataforma aberta 
ou asociación de viciños. Que-o HIV 
os confunda pola sua falta de co <:'.> 
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