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ANO XII• 29 DE XUÑO • 1989 

A REFORESTACiÓN .INTENSIVA CON EUCALIPTO · -FIGURABA .ENTRE 
AS CONDICIÓNS RE$ERVADAS DO 1RATADÓ DE ·AOESIÓN DA CEE 

O PACTO DOS EUCALIPTOS 
A presión das indústdas de pasta de papel retrasa a ordenación do. monte 

coa vista ·posta no monocultivo do eucalipto. A reación da Xunta contra 
da lniCiativa Lexislativa Popular, avaliada-por 35.000-asinantes, 

deixa en evidéncia os intereses económicos que moven as espécies de 
crecemento rápido. Os traballadores· forestais da CXTG estudan a apresentación dunha 

denúncia contra a Xunta pqr neglixéncia na forma 
de conter os lumes, que estenden o eucalipto. 

Nº 393 e APDO. 1371(VIGO)•100 PTA. 

Namiña 
defensa, artigo 
de Francisco 
-Rodrígúez 
ó Tribunal Constitucional ten a 
clave da situación ·na que se · 
encontra o dirixente nacionalista 
Francisco Rodríguez,_ ao ter que . 
pronunciarse .sobre admitir ou 
non a trámite o recurso 

. interposto. Se o admiten terian 
· que suspender a execución da 
_senténcia e pólo en libertade de 
contado. En páxinas interi9res 
publicamos un artigo de F. 
Rodríguez, desde a Prisión de A 
Coruña. (Páx. 5) 

Militantes 
da FPG crian 
unha nova : 
o~ganización 
Militantes da Frente Popular 
Galega decidiron criar unha nova 
organización, que levará o ·nome 
dé "Asamblea do Povo Unidd' 
(APU), no transcurso dunha 

- asamblea celebrada o pasado 
domingo aia 25. Segundo un 
portavoz da xunta xestora da 
nova organización, a esta 
asamblea asistiron todos os 
militantes da FPG non integrados 
rio PCLN e alguns deste partido. 

(Páx. 6) 

Problemas de 
física sen 
solución na 
selectividad e 
As últimas probas de aceso á 
Universidade, máis coñecidas 
como selectividade, depararon · 
un erro que pon en sério perigo 
a credibilidade destes exames 
que están a ser cada vez máis 
cuestionados. (Páx. 8) 

. X.M. ·Arufe: 
'Estou no . . .. 

,campo polítiéo 
de C.G.' 
Xosé Manuel Arufe é alcalde de 
Santa Comba. O destino fixo que 
non só fose eleito como anónimo 
deputado provinciaf baixo o 

- -padriñazo do señor do centrismo 
_coruñés, Enrique Marfany Canes, 
senón que o decorrer dos 
acontecimentos quixo que a 

. Coalición Progresista Galega 
contase cun líder chamado 
coma el. Hoxe, compartindo 
governo na deputación co 

::í pártido socialista, son moitos os 
~ que apostan pala sua cabeza 
a: . como unha das claves para a 5 . 
2 recomposición do centrismo en 
~ A Coruña. (páx. 10 e 11) 
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A reforestación inte'nsiva con eucalipto figuraba entre as condicións 
reservadas do_ tratado de adesión ·da CEE 

OS intereSes das celulosas 
·:marcan . a política forestal 

G. LUCA·A. EIRÉ 

· 
1 A presión das indústrias de pasta de papel retrasa a ordenación do monte 

coa vi$ta posta no monocultivo do.eucalipto. 
A rea~ión .da Xünta contra da Iniciativa Lexislativa Popular, avaliada por 

35.000 asinantes, deixa en· evidéncia os intereses económ.icos que moven as espécies de 
· .. .crecemento rápido. Os traballadores forestais da CXTG estudan a apresentación dunha 
denúncia contra a Xunta por neglixéncia na forma de conter os lumes, que estenden o eucalipto. 

O BNG ·apresentará un proxecto d~ L.ei que recolla as propostas esenciais da Iniciativa 
· Popular derrotada por PSOE, PNG e CG. 
¡· 

O GOVERNO CÓAS CELULOSAS 

O intento da maioria da cámara autonómica 
de minimizar a importáncia da iniciati_va 
lexislativa popular para defesa do 

· património forestal e adxetivala de utopia 
ecolóxica, comeza a lograr o efecto 
contrário: anúncianse tres novas 
apreseritacións ·de textos <;te ordenamento · 
legal para o monte, tanto nó Parlamento de 
Compostela· como no do Estado e no de -
Estrasbúrgo~ unha comisión cidadán 
ampliada, na que participen ·os seitores do 
asertio e da moble así como 
representacións sindieais e políticas, 
defenderá as ideas de protección do _ 
oatrimónio forestal arrogantemente. 
descalificadas polo PSOE ·co apoio de PNG 
eCG. , 

· -Endebér:i, _esta pragmática 
desautorización-servida en _castelán e con 
algün acento xeremiaco _poto portavoz do 

_ grupo _socialista, axuda ao eleitorado 
comprender que · o PSOE · nega outravolta a 
Galiza o que- está a defender en outros 
l_ugares do Estado. Por exemplo, na 
And_aluCia (o 18,2 por cente de superfície 
protexida)~ Murcia ou Asturias_, por non citar · 

. os ·casos de Castela-León, Cantabria, 
Castela-A Mancha ou Canarias. 

A aparente cqmplacéncia coa que· 
González Laxe e outros compañeiros de _ 
partido sentenciaban ao cemitério de textos 
inser\tíbeis Uí1ha 'proposta asinada por 
,35.000 cidadáns, pod~rá ser de aqui po~co 
motivo de preocupación. Cada dia son máis 
as opinións sorprendidas porque estes 
políticos, chegados aos seus escanos 
grácias en parte á sua. sana de defensores 
do patnmónio for~s~al,_ éWlaudan. o intento 
de nos converter en monocultivo de reserva 
para as fábricas de pasta. Os traballadotes 
do seitor forestal sindicados na CXTG . 
propóñense apresentar unha der:iúncia por 
ne.glixéncia da Administración na prévención 
dos incéndios forestais .. Ainda que os _,, 
cargos públicos .din gastar ,centos de millóns 
na- contención d~ta praga, a realidade é 
que desde o 78 aumenta· ó número de _, . 

· i.ricéndios,: a superfície afectada e a • . 
exterisión das espécies pirofíticas, en . 
especial do eucalipto. Pero esta realidade 
non impediria que-dos 87 viveiros galegas -
saisen 52 millóns de plantas das q~e ·s1 
eran de eucalipto e piñeiro . 

. ¡ -

Contra a diversificación forestal e· o 
melloramento da calidade nas nasas fragas 
xa se nianifestou Hartwig Geginat, 
representante do seitor do papel do Grupo 
Flick. ·A condena parlamentária dunha 
iniciativa forestal conciliadora e posibilista 
demostra que á equipa de González Laxe 
está disposta-a ser máis militante a prol-do 
eucalipto ca o grupo industrial que 
sobornara-áo partido social-d~mócrata 
alemán. lsto é o que vai .recoller o PSOE 
como resultado da sua prepoténcia: 
aumento da conciéncia crítica do eleitorado, 
novas e máis .extensas mobilizacións en 

· dete11sa da terra arborada, denúncia d.os 
'. grupos de presión que procuran a -
instalación de fábricas de pasta química 
prohibidas noutros paises da CEE. 
Evid~ncias á vista· que confirman que· a 
reforestación intensiva con eucaliptos na 
Galiza formaba parte das concesións que a · 
delegaci.ón española· pactou para o ingreso · 
no MC. O 

A llOSA TBBBA 

·A instalación de duas novas 
fábricas de pasta de papel 
e a ampliación en marcha 
da de Lourizán, están a 
marcar a política do Estado 

· e da Administración 
. Autónoma para o monte. A 
recente decisión do PSOE e 
dos partidos que comparten 
o Governo Autónomo (PNG 
e CG), de recusar a iniciativa 
lexislativa popular, non 
deixa dúbida sobre os 
intereses e a presión das 
trans-nacionais do papel 
para o cultivo extensivo do 
eucalipto, a tolerá~cia dos 
incéndios que favorecen a 
sua extensión e á 
privatización obxectiva dos 
montes veciñais. 

Arredor da l'niciativa centrárase a 
esperanza de moitos ·asinantes 
de poder contar cunha lei (ores
tal. A · Galiza, primeiro produtor 

·de madeira e pasta de papel do 

'GALIZA, PRIMEIRO 
PRODUTOR DE , 
MAOEIRA E PASTA,~ 
NON DISPÓN _ DE '. 1 

· -REGULAMENTO DO. 
SEU: MONTE' 
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'A:NDALUCIA TEN 
PROTEXIDAS 411.885 
HECTAREAS,QUE 
SUPONEN O 18.2 
POR CENTO DA 
SUPERFÍCIE TOTAL 
ANDALUZA' 

Estado, non dispón de regula
mento legal para a ordenación e 
aproveitamento do monte. Con
trasta esta situación coa de Can
tabria, onde a Lei de Protección 
e Fomento de Espécies Forestais 
Autóctonas (de Novembro do 84) 
apoia a rexeneración de zonas 
arboradas con espécies catalo
gadas, a compensación para os 
labregos por labores de recupe
ración de masas forestais e a po
lítica de viveiros; coa de Catalun
ya, que dispón da Lei 6/1988 de. 
13 de Marzo, que ordea terreos 
forestais, asegura a produción e 
aproveitamento de recursos e o 
uso recreativo e cultural do mon
te, con até un 90 por cento de 
subvención . para zonas de repo
voación obrigatória, con direito 
preferénte de compra de exten-

.. sións superiores a 250 hectáreas 
polo Governo Autónomo; coa de 
Castela A Mancha (Lei 2/1978/31 
de Xullo), que prevé multas de 
até 50.000 pesetas por talas de 
espécies nobles; coa de Asturias 
(Plan Forestal de Xullo de 88) que 
protexe os solos determinantes 
da calidade. medio ambiental; 
coa de Murcia, que ten unha Lei 
de Protección e Ordenameñto do 
Medio Físico, formulada polo 
PSOE o . 30 de decembro de 
19'88, ou co Plan Forestal anda
luz que determina a protección 
conservación e uso social do 
monte. Andalucia dispón de 12 
por cento de monte público (a 
Gal.iza tensó o 1 por cento) e as 
enttdad~s locais o. 15,3 por cen
to. Tenen,, tamén protexidas 
411.885 hectáreas que supoñen 
o 18,2 por canto da superfície 
to~al andaluza. ,,, 

Proposta de Lei 
O deputado do BNG Xosé Ma
nuel Beiras, ten prevista a apre
sentación dunha proposta de lei 
que recolla os contidos da Inicia
tiva avaliada por 35:000 asinatu
ras e derrotada polos votos da 
Xunta durante o debate de toma 
en consideración no Parlamento. 
Igualmente, a Área de Movemen
tos Sociais de Esquerda Unida 
ofereceuse a trasladar ao Parla
mento Europeu a iniciativa popu
lar forestal. "Propoñémonos a 
constitución dunha plataforma 
cidadán máis ampla -comentou 
o secretário de ADEGA, Ramón 
Varela- na que entren persoas 
relacionadas co seitor da madei
ra, o aserrio e a moble ca fin de 
continuar coa iniciativa. Tamén 
nos interesa que a iniciativa saia 
do marco galego, ao Parlamento 
Europeu e ao do Estado para 
que conste a denúncia de que 
non se están a cumprir as premi
sas de protección e conserva
ción do património forestal pro
postas pola CEE". 

Tanto para Comisións Labre
gas como para outros grupos e 
institucións que endosarana . a 
Iniciativa Lexislativa Popular para 
a Defensa do Património Forestal 
(ILP), a prepoténcia coa que a 
Xunta pecha o paso a un proxec
to forestal de concórdia, redac
tado en termos posibilistas, é só 
refrexo das presións que intere
ses privados están a exercer a 
todos os niveis para realizar os 
proxectos de fábric~s de pasta 

· de papel. As celulosas aparecen 
con máis claridade que nunca no 
centro do debate.sobre o monte. 
"O mesmo que nos tempos de 
Franco -coment~ Lidia Serra, 
portavoz de Comisións Labre~ 
gas-, a política forestal da Gali
za segue a facerse en contra dos 
intereses dos labregos galegos. 
Somos moitos os labregos que 
levamos anos a reclamarlle á Ad
ministración castiñeiros ou arbo
res autóctonas para repoboar 
pero só oferecen eucaliptos para 
as celulosas. Na Cámara Auto
nómica dei?Couse ver como para 

entrar na Europa compre sabet 
idiomas. Antonio Carro decia que 
habia que plantar eucaliptos por 
defender aos nasos paisanos . E 
tiña moita razón, xa que os do 
PSOE precisan facer iso para de
fender aos. seus paisanos e só-
cios alemáns". · 

Contra as 
sociedades veciñais 
D~sta opinión participan mem
bros da Comisión de Montes Ve
ciñais en Man Comun que de
núncian o interese das multi-na
cionais e do Governo Autónomo 

· por desmobilizar as sociedades 
veciñais. "Esa atitude de falar do 
monte pensando só no aprovei
tamento forestal -di Eladio Pe
rez-, promocionada polo pro
xecto guvernamental de montes 
en Man Comun , pérmite que 
cheguen as transnacionais da 
pasta de papel e se fagan coa 
planificiación forestal, con todo o 
dano que isto supón". Pola con~ . 
. tra, asegurar que o Governo Au-
tónomo promove direitamente. o 

· eucalipto non se axustaria á ver
dade, na opiniór"l deste represen
tante da Comisión de Montes. "O· 
certo é que as. subvencións por 
plantar frondosas son de até o 
70 por cento no entanto só pa
gan o 17 por cento aos que es
tán ·a plantar o eucalipto. O que 
é verdadeiramente grave é que 
estas subvencións se convoca
sen en abril e ainda non se saiba 
nada dos 250 millóns deste orza
tnento, qu~ pola outra banda é 
unha cantidade ruin para o fin 
proposto". 

Nun prazo breve será discutida 
en comisión a Lei de Montes en 
Man Comun que ten experimen
tado importantes modificacións 
na ponéncia. Entre outras a re
dución de 20 a 1 O anos para o 
sub- arrendamento de montes, 
coa previsión de que non poidan · 
cederse máis que para uso agrí
cola ou gandeiro. 
- A promoción indireita do euca
lipto eslaria a darse polo seu cre
cemento rápido combinado co 
abandono do monte, a proprie
dade minifundista e a rendabili
dade sen traballo que pode dar 
unha leira de abandono ot?riga
do. Esta realidade estrutural é 
tan forte que non son raros os 
casos de proprietários que en 
privado exprésanse radicalmente 
contra o eucalipto pero que 
adoptan a solución económica 
de plantalo así que se ven nó· 
caso de non poder atender unha 
tomada. O que evidentemente 
non se está a dar é a interven- -
ción da Administración para co
rrexir esta tendéQcia. 

'JS..s CELULOSAS 
APARECEN CON 
MÁIS CLARIDADE 
QUE NUNCA NO 
GENTRO DO DEBATE 
SOBRE O MONTE' 

Despois da ofensiva institucio
nal da Xunta contra da ILP, gru
pos ecoloxistas coma Xevale 
opinan que a situación "demos
tra que o governo autonómico 
defende intereses das multina
cionais por riba da vontade po
pular de defender o patrímónio 
forestal. No entanto, os nosos 
governantes tan o xogo c;is ceíu
losas, un verán máis a Galiza ar-· 
dará polos catro cantos tanto 
pola desídia como pola xestión 
incompetente dos servícios fo
restais e de anti-jncendios". En
tre os asinantes da ILP esíxese 
para o país unha política forestal 
conservacionista semellante á da 
~uecia, Canadá ou Alemaña que 
están a investir unha parte im
portante· dos seus órzamentos . 
do campo na conservación e 
mellora dos boscos autóctonos.O 

A plantación-int~nsiva de 
eucalipto era uºntia das 
.cOncesións reservadas do 
tratado de adesión á CEE 
A plantación de sete millóns ción posterior dos dous pro-
de hectáreas de eucalipto en xectos. Sorpresivamente, 
todo o Estado, pero principal- González Laxe conver.tirjase 
mente na Galiza, figuraba no primeiro propagandista do 
nunha das cláusulas reserva- · -proxecto do Grupo Flick ao 
das no documento de ingreso. que puña públicamente as 
ña CEE. Esta concesión do condicións de non contaminar 
PSOE a presións do Grupo · e de dispar dunha reserva 
Flick deberia se realizar no própria de eucalipto. Fontes 
prazo de quince anos e ·com- de toda solvéncia confirmaron 
prendía a instalación de duas a A NOSA TERRA que o Gru-
fábricas -de pasta química, po Flick tiña previsto conce-
unha delas no curso médio do der a instalación dunha pe-
rio Návia, entre a Galiza e As- quena fábrica de cartonaxes 
turias e a outra na área do Fe- anexa á planta de pasta quí-
rrol. mica, pero que_á vista da mili-

Fontes do sector confirma- - · táncia gratuita despregada 
ron os extremos deste plan . por González Laxe en favor do 
que conlevaba a inclusión dos proxecto, terian renunciado a 
máis importantes fabricantes este· extremo. 
do sector no Estado nas em- No entanto, Felipe González 
presas do Grupo Flick a cám- encargaba ao gabinete de es-
bio de financiar con fondos do tudos do seu ex-asesor Juli0 
ministério de lndústria e do Feo, un plan estratéxico tanto 

. Governo Autónomo até o 75 , para a introducción en todo o 
por cento do lnvestimento ·Estado do plan de reforesfa-
preciso. ción como para a defesa das 

Parte da estratéxia seguida duas fábricas de pasta quími-
para este proxecto consistia ca a instalar. O plan inclue a 
en que trinta empresas pape- dis~ribución gradual de infor-
leiras españolas, que repre- ·macións de apoio como a re-
sentan o 85 por cento da pro- centemente aparecida na 
dución de celulosa do Estado prensa diária galega, que indi-
e o 55 por cento da do papel, ca .que o produto industrial 
constituiran a s0ciedade Ce- bruto da Galiza po<;ieria au-· 
pafes(l e solicitaran a instala- mentar un vintP. por cento asi 
ción dunha fábrica de carac- que funcionen as novas in-
térísticas semellantes á do dústrias da pas~a de papel. O 
Grupo Flick para a área· do Fe-
rrol. (O 52 por cento do capital 
é de Torras Hostecnch -grupo 
Kio-, Barrió, Ence -proprietária 
da fábrica de Lourizán, oo INl
e Scott Ibérica; o 48 por canto 
restante é. de Papelera Espa
ñola, Sniace, Ence, Papelera 
Leizarán e Papelera Peninsu
lar). Con todo, Cepafesa non 
chegaria a apre~entar formal
mente proxecto nengún. A 
sua proposta para Ferro! era 
só propagandística e tiña 
como obxectivo redirixir as 
opinións contrárias do Gover
no Autonómico .e dos votan-

. tes galegos de cara á concília-

'FELIPE 
GONZALEZ-
ENCARREGOU AO 
GABINETE DE 
JULIO FEO UN 
PLAN 
ESTRA TÉXICO 
PARA A 
INTRODUCIÓN DO 
PLAN DE 
REFORESTACIÓ~ 
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OS traballadores forestáis estudandenunciar a Laxe e 
ao Conselleiro de Agricultura ante a Xustícia 
"Se aplicamos a lexislaCión 
vixente, arde todo ó monte", 
afirman Claudio Quintanilla 
e Luis Martín do Sindicato 
Galego de Traballadores 
Forestales (CXTG), 
anuneiando que están a 
estudar· o apresentar unha 
quer,ela contra o Presidente 
González Laxe e o 
Conselleiro Francisco 
Sineiro como máximos 
responsábeis da actual 
situación, que, todo parece 
indicar, vai dirixida, á 
produción de eucaliptos en 
cantidades tales que podan 
abastecer a outra celulosa. 
Os plans contra incéndios 
non existen, as normas son 
caóticas e non se investiga 
aos responsábeis d9s 
lum~s. · 

'0 SGTF (CXT.G) 
CONSIDERA QUE A 
POLITICA QUE 
SEGUE AGORA A 
XUNTA É PIOR AINDA 
QUE A DO ICONA' 

Cando era rapaz o meu pai e o 
meu abó marchaban esconderse 
aos chafugueiros das Birtas cada 
vez que ardia o monte do Faro. 
O mesmo facian os outros ho
mes da aldea. Hóubo veces que 
mesmo lles tiven que levar alá a· 
comida. As agachadas eran cícli
cas e .anuais. Producíanse non 
tan ben entraba o verán que era 
cando comezaba a arder o mon
te. Ao pouco tempo de levantar
se as prinieiras reviravoltas de 
fume chegaba a Garda Civií e os 
homes ia~ no autobus para o 
Faro. Houbo veces que desfixe
ron testas e fe iras. 

Eu tardei moito tempo en en
tender aqueles incéndios. De
c 1anme que lle prendian lume os 
dos lugares da costa para quei- · 
-mar os pinos plantados polo Es-. 
tado e, así, na proxima primave
ra, poder levar as vacás a pacer. 
Ao final o Garda Montes, tam
pouco lle deixaba levar _as vacas. 
Hoxe, a maioria dos mozos da
queles lugares están en Barcelb-

. na emigrados. 

Tampouco entendia1 moi ben 
porqué escapaban os homes 
cando ardia o Faro e se mobiliza
ban todos cando o lume prendia 
en calquer chousa ou monte par
ticular. 

Agora, a Xunta re.sucita un ano 
máis aqueles decretos franquis
tas para atallar un lume para o 
que eles poñian a mecha das in
discriminadas repovoacións. O 
remede de tempos idos é unha 
medida .de trinque: facer que se 
fai. · 

Os traballadores · forestais de
núncian a actual situación e a 
"neglixéncia, cecais criminal, dos 
máximos responsábeis autonó- ' 
micos na matéria; o Presidente 
Laxe e o Conselleiro Sineiro". Até 
o ponto de que están a estudar 
o apresentar contra deles unha 
querela criminal, ao tempo que 
teñen convocada unha folga le
gal para o sábado dia 6 de Xullo 
así como seguir cos peches r d~ 
protesta, xa iniciados as semáns 
pasadas. 

Os traballadores afirman que . 
"se tivésemos que aplicar a le
xislación está clarq que arde 
todo", denunciando que tentan . 

·· que todo o traballo de extinción 
recaia sobre os 500 funcionários 

aos que lles ordenan estar de 
servizo as 24 horas . do dia, du
rante o verán, algo que non só 
consideran inxusto, senón aten
tat~rio contra a própria integrida
de física. 

O SGTF (CXTG) considera que a 
política que segue agora a Xunta 
"é pior ainda que a do leona, 
pois antes, na extinción, habia 
equipas . comarcais e, ademáis, 
unha política de restauración do 

Portugal non. quer eucaliptos 
As subvencióris da CEE poden 
servir para exte11der o cultivo 
do eucalipto (ver ANT no. 361) 
dentro do Plan de Acción Fo
restal (PAF) que non distingue 
entre espéc.ies a plantar. Asi 
aconteceu nas parróquias por
tuguesas de Valpac;os, Abobo
reira, Vilarelhos, Vilaflor ou 
Murga, nqs distritos de Viseu, · 
Guarda e Tras os Montes, 
onde a Guarda Nacional .Repu
blicana (GNR) cargou con ca- -
batos, porra~ e mosquetóns. 
Os labregos protestaban pola 
sustitución de oliveiras, cepas 
de viño e aciñeiras por eucalip- · 
tos. Fauces, esguellas, sachos 
e angazos deferidian as posi
ción dos que arrancaban plan- . 
tós de eucálipto, chantados en . 
socalcós palas empresas So
porcel e Celbi. O eucalipto 
oponse a unha das máis tradi
cionais e ricas produccións do 
pais, como é a do viño e ten 
arrasado xa perto de mil hec
táreas de oliveiras. O Progra-

- ma Específico de Desenvolvi-
. mento da Agricultura Portu
guesa (Pedap) oferece noventa 
mil hectáreas por cada hectá- ~ 
rea de oliva! arrincado. A CEE, 
excedentária en aceites vexe
tais, está a subvencionar a 
sustitución deste cultivu e a 
oferecer incentivos para o de 

· espécies de crecemento rápi
do para a produción de papel, 
nó que é claramente exceden
tário. 

A resposta popular labrega 
conseguiu deter a extensión 
do eucalipto. De feito, este in
tento de sustituir cultivos tradi
cionais por árbores de crece-

. mento rápido ten a sua orixe 
na forte emigración destas te
rras . Nalguns casos toron emi
grantes quen se mostraron 

dispostos a levantar oli\lais cá
seque abandonados e arren- ~ 
dar as terras á empresa de 
pasta de papel que mellor llelo 

pagase. 
Pero nas aldeas, as campás 

tocan a rebato contra da inva
sión do eucalipto. o 

Os ganlas ·~ cargan contra os agrtcu~ que se opoften á planta de 
~lptos en diferentes d~ do Norte ~ués. · 

monte queimado; agora é a total 
improvisación, ano a ano, e só se 
acordan do lurne cando fai ca
lor". 

Así, o Director Xeral do fores
tal, afirmaba nun debate da TVG 
que no inverno ia comezar a ela
borar un dispositivo contra-in
céndios, e non se comezou até 
hai un mes. 

Non se elaboraron tampouco 
nengun plan concreto de atua
ción neste ano, nen houbo a tra
dicional comida-reunión entre os 
responsábeis de Consellaria, 
Exército, Garda Civil, Governa
dores ... Todos estes estamentos 
"colaboran" na.prevención-extin
ción de incéndios, ainda que se 
dá a circunstáncia d~ que o pri 
meiro aviso do turne recibeno os 
"Forestais"; á Consellaria de 
Agricultura é a que canta coa 
maioria dos médios, pero o 
Axente Forestal ten que agardar 
a que chegue o alcalde ou o con
cellal de turno para dispar deles. 
Os concellos son os responsá
beis, pero máis dun alcalde ten 
afirmado que se pon en marcha 
os plans elaborados, "en vez de 
gañar perdería moitos votos". 

Investigar os incéndios 
Se a prevención carece de plans, 
a extinción non conta cos mé
dios nen as directrices adecua
das, até deixalos en mans das 
comunides veciñais, a investiga
ción dos lumes non se realiza e, 
cando se fai, ocúltanse os da
dos. 

Por non existir, non existe na 
Garda Civil un grupo investiga
dor dos incéndios, pesie a que a 
maioria son provocados. 

As denúncias efectuadas por 
particulares, as pescudas reali
zadas polos forestais e postas en 
coñocimento das autoridades, 
non tiveron efectividade algunha. 
Tampouco se deu a coñecer as 
causas que levaron aos detidos 
por pirómanos a prender o lume, 
por máis que algun Governo Civil 
anunciase, ao producirse o feito, 
que daria a coñecer as verdadei
ras causas. O de Pontevedra 
realizou un estudo que non deu 
a coñecer, afirmando, agora, que 
é confidencial. Qué teñen que 
ocultar? 

Ao comezo desta "plaga", a 
maioria consideraba léria as de
núncias dos labregos que afir
maban que ollaran "pasar un 
avión e, seguidamente, comezar 
a arder os rr"'::mtes", que "viran 
rodas acesas correndo monte 
abaixo", "homes con motos e o 
monte ardendo por catro lados", 
"mechas" ... e outros artilúxios. 
Agora todos eses artefactos, xei
tos de prender lume, foron com
probados e mesmo os Axentes 
Forestais, teñen dado nomes 
concretos, até o ponto de afirmar 
que "detendo en cada província 
a media dúcia de persoas a 
maioria dos incéndios acabában
se". Existen estadísticas que de
mostran que os montes de euca ... 
liptos "sempre arden a unha de- . 
terminada idade das árbores". 
Alguén pensará que é arriscado 
o afirmar que os incéndios for
man parte dunha campaña siste
maticamente planificada? Os eu
caliptos reprodúcen,se !11oito m~
Jlor despois dos incendios, os p1-
ñeiros, ao queimarse baixan de 
précio. e non v_alen para o.s ase
rradeiros, que arbores pref1ren as 

'--------------....:...--------------:-----~------..J - c~lulosas? O 
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A DETENCIÓN DE FRANCISCO RODRÍGUEZ 

Non solicitará indulto 

Francisco Rodríguez pendente do Tribunal Constitucional 

Fr:ente ao que di algun comentarista, carac
terizadc pota sua teima anti-nacionalista, o 
"caso Rodríguez" non é explicábel desde a 
óptica dunha simples actuación xurídica 
que nada teria de estraña. Non son xurista; 
non coñezo o entramado procesal, pero hai 
causas chocantes nun Estado de Direito, 
se xulgamos a realidade na s-.a complexi
dade e matices. 

Permita-se-me exteriorizar unha impre
sión que teño desde hai anos. Ainda que 
fun xulgado polo suposto delito da queima 
dunha bandeira española, o procesamento 
foi seguramenté provocado por outra cau
sa máis imediata: a miña negativa a asinar 
unha declaración que tiña realizado en ga
lega, e que se me apresentou traducida ao 
español, nun Xulgado de Santiago a fins de 
1985, por mor dos sucesos conflitivos orixi
nados pola exclusión do BNG dun debate 
do programa "La Clave'' antes d~s elei
cións autonómicas. Debe saber-se que, a 
raíz da traida dos restos mortais de Caste
lao -Xuño de 1984-, fun detido, mellar 
dito, secuestrado na rua por dous policias, 
vários dias despois da manifestación de 
protesta, na que presumibelmente se- quei
mou unha bandeira española. Pasado a un 
xulgado de Santiago, o xuíz decretou a 
miña liberdade. Só despois dun ano -fins 
de 1985- fun procesado, acusado do de
vandito presunto delito, cando as dilixén
cias estaban arquivadas xa. A notificación 
chegou-me algun dia despois da discusión 
por defender os meus direitos lingüísticos 
máis elementais, que se recoñecen a cal
quer estranxeiro no Estado español: decla
rar na sua própria língua e asinar a declara
ción orixinal. Curiosa coincidéncia. Funcio
nário dundos xulgádos de Santiag9 é xuíz, 
hoxe cun importante cargo político, coñece 
mellar ca min os pormenores deste "inci
dente". 

Nunea deixei de acudir a todas as cita
cións do Xulgado que, por certo, chovian 
cunha .insisténcia ·e regularidade pasmosa 
por aquela época, coincidindo con datas 
politicamente significativas, non pr~cisa
mente para o nacionalismo galega. E nor
mal que, en vez de ser citado pola policia • 
ou polo Xulgado . para me interrogar, séxa 
secuestrado no meio da rua como un de-

-lincuente pillado "in fraganti"? -
Non vou falar de como se desenvolveu o 

- xuízo público na Audiéncia da Coruña; si o 
vou facer da sentencia ditada, cun voto 
particular absolutório dun dos tres maxis
trados, Q señor Tasende._ Confrastada-, na 
sua plasmación formal escrita, a taita de 

_ r~speito polo pluralismo ic;jeolóxico-.-da so-
c1edade e o tufo autOritário e ·policial .da 

_ -O Tribunal Constitucional 
·ten a clave da situación ·na 
que se-encentra o dirixente 
nacionalista Francisco -
Rodríguez, ao ter que 
pronunciarse sobre admitir -
ou non a trámite ó recurso 
interposto. Se o admiten 
terian ·que suspender a 
execución da senténcia e 
pólo en libertade dé . 
contado. 

ñecidos intelectuais residentes 
· na capital de España con:io Car

los Gurméndez, Bouzá Alvarez, 
Luis :rabio... · · 

Tamén- sindicatos, como. 
CC.LL. CXTG, INTG, seccións 
sindicais diversas, colectivos, 
Asociacións Cultµrais, partidos 
políticos etc. pediron a sua pos
ta en libertade, cun florecimento 
de a·poio espontáneo que se tra--· 
duce tamén en que todas as tar
des son numerosos os grupos 

- parte, sobre - as ano'malias do 
caso, desde a sua detención 
poucos días despois- da mani
festp.cióh en Compostela, ao 
traslado á prisión coruñesa, pa
sando- polo próprio xuíc'io, a 
-senténcia 'en sí, os defectos de 
forma, a comparación cos xuí
cios a oficiais do Exército Espa
ñol por inxúrias ao Xefe do Esta
do, ou cos ·cargos políticos bas
cas que mandaron a enseña a 
Madrid, -:--0 ser a única sentén-' 
cia nestes términos 'nos últimos 
anos, baseándose . no C_ódigo 
Penal f_ranquista 

Entre as máis de 500 persoas 
que solicitaron a liberdade do 
profesor Rodríguez Sánchez en
cóntranse xente de - diversa 
ideoloxia, como Xaquín Lorenzo 
(Xocas), Isaac Díaz Pardo, Ma
nuel Caamaño, Ramón -Louren:. 
zo, Fehpe Senén, Antón Figue
roa Lorenzana, X. Ramón Barrei-

- de persoas que se acerca ao 
. monte próximo á cadea coruñe- -
sa para "acompañalo". Este nú
mero - aumentá considerábel
mente os días de visita, mérco
res e sábaqo, nos que se con
gregan ás portas da cadea per
soas idas desde os di'stintos -
pontos-da xeografia galega. _ 

Por out~a banda, -Francisco 
Rodríguez, segundo _el mesmo 
sinala no· artigo publicado nesta 
mesma páxina, 11on vai pedir i'n
dulto, manifestando qu~ "non 
teño nada de que arrepentirme". 

ro, Luis Mariño ___ asi como co- Existe c~incidéncia, por outra - - o 

-NA MINA DEFENSA 
FRANCISCO RODRiGUEZ . 

. -
senténcia coRdenatória co coidado e- deco
ro expositivo, conforme aos direitos demo
cráticos máis elementais, usados p~ra xus
tificar o voto particular. Despois de ser acu
sado pota policia sen probas, sen corpo do 
deltto, con numerosas contradicións entre 
si, a senténcia, para arribar á culpabilidade, 
comezaba por aludir aos meus "numerosos 
antecedentes policiais"_ Quer dicer, a que 
estou fichado pola miña ideoloxia, non por 
ter antecedentes delitivos, antecedentes 
penais. Este aspecto, que denunciara eu 
próprio perante o Tribunal, despois de es
coitar as declaracións da policia, ironica
mente encabeza a senténcia, f orrrtando 
parte da miña caracterización persoal, xun
to á idade e á profisión. Pensei que, nun 
Estado de Direito, se xulgaba por feitos 
comprobados e por "delitos" cometidos, 
pero non por informes policiais que nunca 
taran considerados puníbeis polos Tribu
nais: unha determinada ideoloxia e actua
ción políticas, por certo, sempre pacíficas. 
A senténcia cerraba-se, para xustificar -a 
"benévola" rebaixa de pena de sete anos a_ 
dous anos, catro meses e un dia, coa vin
culación do meu suposto estado de excita
ción, á hora de cometer o "delito",-co ca
rácter fanático e irracional da ideoloxia na
cionalista. Pensei que non se podian facer 
xuízos de valor nas senténcias que atenta
sen contra o respeito ao pluralismo ideoló
xico e político da sociedade ... 

'~O QUE SE VE O 'CELO'. 
DE CERTOS 

COMENTARISTAS SUPERA 
O DA POLICIA E O DA 

GARDA CIVIL' · 

Naturalmente, á Sala do Tribunal Supre
mo que estudou o ·recurso de casación non · 

· reproquciti _estas "torpe~as''. Retirou-nas 
da circula_ción. Pero agarrou~se a unha pé- 
rola cultivada: cando a policia e a fiscalia 
tan unha acusación, ainda sen probas, é a 
defensa a que ten qu~ -demostrar · a invali
dez da acusación. Se~ que existe o direito 
a xulgar conforme á conciénci~ dos xuíces. 
Mais non deixa de ser sintomático ·que,.un 

- alto tribunal actue deste .. xeito perante 
t,mha senténda prévia que_ era un modelo 
de incorreccións formais. Non será aue, en 
ocasíóns, os Tribunais aceitan facilmente 
os informes e esixéncias. dá fiscalía, e esta · 

as das próprias esferas policiais e guvema
tivas? Por que razón non houbó proclivida
de algunha a considerar, como determinan
te polo menos, a declaración da única tes
temuña "neutral", o xomalista 'que dera in
formación sobre -o acontecido aquel dia e 
que declarara que non me recoñecia como 

- autor da queima da bandeira?' Por que se 
elimina, con fácil banalidade, a validez de 
_dezaoito testemuñas da defeJ)Sa,· aludindo 
-á sua parcialidade ideólóxica, e se conside-
ra de recibo, con anuéncia sospeitosa, o 
declarado por catro policías'?_ 

_,É CERTOQUEA 
CONDENA NON SE APLICA 
1V1°ÁIS QUE QON EVIDENTE 

CASU.ISTICA -E 
INTENCIONALIDADE 

POLÍTICA' 

Está claro que- certos comentaristas se 
exceden nas sum;rteima _e cometen os pe
cados e atropelos que _queren. denunciar e 
combater nos demais. Os mesmos poli.cías 
que me detiveron ultimamente na própria 
comisaria, á que acudin tranquilamente ·ci
tado "para un asunto de su interés", reto
ñecían que era anormal levar a unha persoa 
para prisón, a cumprir condena, sen lle dar 
uns dias para solucionar os problemas fa
miliares e laborais derivados desta situa
ción . .,Por _que é tan fácil non aplicar unba 
arde de detención cursada o dia 8 de Xuño 
até / o dia 20 do mesmo mes e por que re-

. sulta tan difícil tratar ao condenado como 
se adoita a facer normalm~nte? Os primei
ros reclusos cos que falei non daban €reto 
á miña información de que .. fora conducido 
-á prisón da Coruña sen aviso prévio á avo-

Estado de Direlto-. Levo d'lco anos-vividos· 
_ con este próblema enriba. Haberá moitos 
máis, iguais ou piores, en todo o Estado 
español, e de . todo tipo. Como realme·nte 
me parece que é unha condena política 
provocada por unha determinada actua
ción política, debo aclarar algo: é certo que -
teño unha ·nula identificación afectiva e ra
cional ·cun símbolO como a bandeira espa- -
ñola, o, que non quer dicer que non· a res
peite. E -certo que o Código Penal non foi 
modificado, no referente aos denominados· 
"delitos de ultraje a· la nación española y. 
sus símbolos'', r;nantendo-se as penas da 
etapa fascista. E certo que non se aplica 
máis que con evidente casuística e inten
cionalidade política: non recorda o comen
tarista as absolucións dit~das para os en"'_ 
causados basccis, todos eles cargos puoli
éos, que devolveron as bandeiras españo
las ás Cortes de Madrid? Sabe o comenta
rista dalgunha senténcia como a miña nos 
últimos anos? Coñece algunha que adniiti-

- se rebaixa da pena por "enajenación", xus
to até o ponto ou grau ("casualmente") en 
que o encausa'Qo tivese que entrar en pri
són forzo~amente? Non lle surprende. ao 
com~ntarista, como contraste, a leviana 
amonestación aplicadá recentemente a un 
ofici.al. do Ex_ército por exteriorzar, en con
gregación pública de compañeiros, ·xuízos 
aldraxantes para o Xefe de Estado? 

Na Prisón-da Coruña, lin a noticia de que 
en USA n__on era xa delito, por decisión dun 
alto tribunal, queimar a bandeira das barras 
e estrelas, senón ün direito á liberdade de 
expresión política, sempre que se fixese 
pacificamente. Non leijo admiración polo 
sistema dese país. Mais penso que, no Es
tado español, deberian modificar, neste 
'como en tantos outros aspectos, o Código 

gada e sen c~ación, con tempo suficiente, 
ao próprio interesado. Os trés membros da 
Guard_a Civil que me conduciron en jeep, 
desde o início da Autoestrada en Santiago 
até a prisón na. Coruñ.a, ·deron a volta, n9 -
metade do camiño, porque os papeis que 
lles foran ~ntregados pola Policia Municipal 
eran policiais-guvemativos, pero non xudi
ciais. Un dos guardas civi~. ao me 'deixar , 
dentro da prisón, comunicou-me o seu 
asombro polo feito de que ingresase ali sen 
un mandato ~udicial en forma. Ao _que se 
ve, o "celo" de·certos comentaristas supera 
o a policia e o da Garda Civil. 

Penal, nun sentido _ máis tolerante, com
prensivo- e pluralista. Ainda que só fos~ 
para non poder facer uso del de forma ca
prichosamente política e co afán de castigo 
intimidador a discreción. -

É lexítimo que a miña avogada, Mª Luz 
Canal Paz, bara!le todªs as posibili<;iades 
para a miña posta en liberdade. Pero non
vou pedir nengun indulto. Non é de recibo. 
Prefiro a prisón facendo uso de todos os 
beneficios legais que me sexan aplicábeis· 
·para a redención de éom;tena. Non teño 
nada de que arrepender-me. 
· Namentres, v.aia o meu agradecimento e 
cariño para as persoas, comentaristas, or
ganizacións, partidos e instituciqns que tan 
formosa comprensión e solidariedade te-

Enfin, teño claro que non se actuou nun
ca cobrindo as formalidades esixíbeis nun 

· ñen expresado, privada ou publi-camente, 
neste caso. · ~o 
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INDEPENDENTISTAS NO CÁRCERE , 

As JUGA sinalan como preocupant~ a sit.uación de Susana P0<13s 

Denúncian mall0iras aos presos 
As Juntas Galegas póla -
Amnistia (JUGA) veñen de 
denunciar a existéncia de 
maos tratos sobre o 
col~ctivo qe presos 
rndependentistas galegos 
encarcerados na prisión 
madrileña de Alcalá-Meéo· .. 

·. -Segundo .a· mencionada organi- ·' · 
zación, o ·20 de Xuño os pr-esos. · 
foron ;· .retirados dQ módulo · 4, 
onde. convivian con outros pre
sos: políticos, e cond1:1cidos ao 
m-Odulo dos comuns, senda ob:. 
xecto de diversas atneazas, ver
bais, . do tipo de "terroristas, 
ímosvos matar!'. No reconto fó
ron abrigados a sair das celda~ · 
e porse firmes ante os funcioná-. 
rios, causa qué vários presos se 
negaron a facer, por considerar 
que non era obrigatório ·segundo 
o réxime da cadea, tr~s o. cal, 
sempre segundo os portavoces 
das JUGA, grupos de 5 a 6 fun
cionários entraron nas celdas 
con porras eléctricas que non 
deixan marca e esprais parali
zp.ntes. Os presos galegas foron 
tamén abrigados a espirse, ao 
tempo que lle foron rachadas as 
roúpas "para facer o cacheo".: 

Oo traslado non foron i11forma
dos os familiares e a.notícia seria 

Aof> presos fóronlle confisca- xa ao xuiz esixindo a visita aos 
dos rádios, flexos, fólios e ro upa. presos, ca .gallo . de comprobar 
Garcia Matos parece ser o que os signos externos das agre-
se, encontrá en piar situación, 'sións. 
permanecendo desde o dia 20 As organizacións F.PG e PCLN 
coa mesma roupa, sen água, luz, (jenunciaron tamén as m_alleiras 
nen colchón, p9dendo usar uni- ~ padecidas polos presos. 

· coñecida através da avogada 
Doris Benegas. A defensora 
mencionada recebiu noticias da 
malleira, polo que pediu ver a 
Xan Carlos · Deibe, un dos máis 
afectados: Tras as· primeiras ,ne
gativas e un tempq de espera, 
Deibe foi traído ante a avogada 
cun beizo partido, hematomas e 
rabuñazos nas costas e golpe$ 

camente uri burato da_ celda para _ Susana Po~as -en grave 
·facer as suas necesidades. As . Y 
JUGA . der,iunciaron tamén as· estado 

··nos ou\iidos. OJcitado preso afir
mou ter recebido 3 malleiras, 
unha pala mañá, outra á hora do 
xantar ·e a terceira mentres a • 
avogada agardaba -por el: . 

1 ' . 

/ 

"pésimas condicións hixiénicas Os Colectivos Antirrepresivos da 
da comida recebida polos pre-- Sanidad~ anunciaron, durante a 
sos". · sua apresentación como organi- _ 

Folga de fame 
As condicións .mencionadas pro- · 
vacaron a taiga de fame dos pr~
sos, aos que lle foi aplicado o ar
tigo 123 que determina a redu
ción do tempo das visitas e . só . 
para familiares en primeiro gra
do. 

zación; que velarán pala asistén
cia física dos presos, a dífieil si- · 
tuación de Susana Po"<;:as quen 
tivo que permanecer .recente
mente, durante unha semana, no 
Hospital Psiquiátrico de Mulleres 
de Yeserias. Susana Po<;:as apre
senta, segundo os mencionados 
colectivos, , unha situación · preo-

Doris Benegas tense dirixido cupante, dadas as suas contí-

nuas crises de epilépsia, agrava
das polo seu estado de ansieda
de e a caréncia dun control clíni
co. 

Os Colectivos Antirrepresivos 
da Sanidade informaron tamén 
da situacíón de Antón Arias Cur
·to ... que ficará inválido palas ne
glixéncias médicas sofridas". 
Arias Curto ten un brazb--e unha 
.perna en situación ríxida, tendo
lle sido extirpada a articulación 
do brazo direito. Sofreu tamén 
un acortamento de femur que é 
causa dunha coxeira na perna di
reita. 

Por Último o mencionado co
lectivo· informou da presentación -
dunha. denúncia ~te o xuiz pa
las torturas sofridas por Xosefa 

. R. Porca, entre elas a da "bolsa'', 
·causante dunha anguriosa sen
sación de asfíxia. O 

• Xuício a sindicalistas. o 
30 de Xuño serán xulgados na 
Coruña os membros da INTG 
Miguel Campuzano, Xesus SeixÓ 
e lgnácio fy1artinez, pertencentes 
ao Seoretarié¡ldo Nacional, asi 
como os delegados Xan López 
Pérez, Rosa Neira Gil, Manuel 
Fernández González e Maria Ro
sário Touriño Garcia, acusados 
de "res1sténcia, desorde e desa
cato" durante .a sua participación 
nun acto pola readmisión do 
doutor Muncharaz ao hospital de 
Conxo: O fiscal solicita a pena de 
catro meses de arresto maior e 
unha multa de setenta mll pese
tas para cada un dos encausa
dos. 

As JUGA, organización antirre
presiva, denunciaron nun comu
nicado, "a onda represiva que 
está a cair sobre o nacionalis
mo", ao tempo que considera 
cada vez máis habitual "o paso 
de traballadores e sindicalistas 
polo xulgado por esixir un pasto 
de traballo, mentres os respon
sabeis dos despidos seguen pa
sando por seren cidadáns res
peitabeis". As JUGA solicitar:i a 
absolución dos xulgados e ama
san a sua "solidariedade con to
dos os represaliados, sexan sin
dicalistas ou políticos". o 
• O ex-alcalde de Baiona, 
uchicho" Rodriguez Quin
tas, foi condenado polo Tri
bunal Supremo a seis anos e un 
dia de inabilitación para o de
sempeño de calquer cárrego pú
blico e a pagar as costas, por un 
delito de fraude. 

A esta condena hai que su
martle outra por ter encarcerada 
á ºvaca Pinta durante cinco anos 
por pacer na propriedade muni
cipal, estando pendente de outra 
máis por vender uns terreas mu
nicipais por tres millóns de pese
tas para comprartlos, ao pouco 
t~mpo a .~nha empresa coa que 
tina relac1on, por setenta millóns:J 

• Vários centos de vici
ños da llla de Arousa im
pediron o apresamento dunha 
planeadora contrabandista que 
varou nun porto da illa. A lancha 
contrabandista .. estaba sendo 
perseguida por outra da Vixián
cia Aduaneira que, ante a atitude 
hostil do vecindário chamou á 
Mariña e á Garda Civil. Os pri
meiros, inibíronse e os civís 
mandaron a duas patrullas que 
tamoouco dísuadiron aos con
centrados, que, nen sequer iden
tificaron aos ameazantes viciños, 
ainda que foron requeridos polos 
traballadores da información 
pois non lles deixaban, tampou
co, realizar o seú traballo. 

Afina! quen tivo que retirarse 
foi a patrulleira de Aduanas, 
mentras a "Turbo" quedou vara
da na illa. O 

• ·O Parlamento da Galiza 
aprobou unha proposición 
non de lei pala que se insta a 
Xunta á tomar medidas-precisas 
para que podan visionarse no 
noso território as duas canles da 
TV portuguesa. 

A proposición apresentada por 
Camilo Nogueira na Comisión 
Institucional, foi apoiada polo 
grupo Popular, absténdose· os 
tres grupos que apoían o gover-
no: · 

Camilo Nogueira xustificou ·a 
proposta dentro do contexto do 
pluralismo informativo europeu, 
.como un factor de enriquecimen~ 
to e da calidade de información 
audiovisual, cita·ndo casos como 
Bruxelas, Colonia ou .Estrasbur
go onde xa se reciben emisións 
de todos os paises limítrofes, en-

. riquecendo asi os espácios cul
turais, informativos e deportivos. 

. . o 
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DEBATE NO NACIONALISMO 

Celebraron unha asamblea o domingo dia 25 

Militantes da FPG crian unha nova organizélció11.•. 
Militantes da Frente 
Popular Galega decidiron 
criar unha nova . 
organización, .que levará o 
nome de "Asamblea do 
Povo Unido" (APU), .no 
trasncurso dunha 
asamblea celebrada o 
pasado domingo dia 25. 
Segundo un portavoz da 
xunta xestora da nova 
organización, a esta · 
asambl.ea asistiron todos · 
os militantes da FPG non 
integrados no PCLN e 
alouns deste partido. 

A "Asamblea do Povo Unido", · t~ntes, polo ·que tampouco $e 
cuxo congreso fundacional se . ·convocaba a asamblea_ solicitada 
celebrará posibelmente antes do por parte dos_m"ilitantes. · -
Día da Pátria, nace da "necesi- Segundó os ihteg'rantes da 
dade de dar paso ª · unha nova APU "ao. día .de hoxe estamos 
organización, pois a fórmuía da dispostos a que -~ FPG continue, 
Frente Popular Galegá non ·era ainda que non podérá .. ser ao 
satisf~tória mesmo· por cuestións . mesmo: nível, pois ·ternos claro 
pol.íticas de fondo'', en "'"pálabras que a non vai seguir como ago-

. dun membro ·da xestora1. eíeito -
na asamblea celebrada o _pasado ra" ao· fempo qué apostan por 
domingo día 25 de Xuño. Com- · _"fórmulas · qµe ~ nos ·per'!litan 
prendendo, asi mesmo, qué "nqh · ma11ter un traballo _1.mitário, ainda 
podían seg4ir na e-?<-ceppionalida- que s~xa mínimo, co PCLN'~ . . 
de coa que. viña funcionando a lndependéncia e 

~ FPG" cuxos-órgaos levaban sen--· loita anti patriarcal . 
reunirse máis de dous meses, 
debido aos enfrentameritos exis- A .Asamblea do Povo· Unidb terá 

cómo principios pólíticos a inde
pendéncia e o socialismo; a loita 
antipatriar,cal; a neeesidade~ dun 
t~aballo de_ masas e a valoración 
de que todos os métodos de loi- . 
ta poden ser válidos para conse
guir a liberación nacional da Gali
-z..a 
· No aspectb organizativo o seu 
funcionamento sérá asambleário 
tanto a n ível · nacional como co
marcal. 

· Mariano Abalo, Secretário Xe-
ral do PQLN e portavoz da FPG, 
declinóu facer declaracións, afir- . 
mando "descoñecer por comple
to ~ celebración -d.e nengl:lnha 
asamblea". · fJ 

O PSG-EG non quer "co~endón~" 

BNG, CG e PNG dacordo. na necesidade de diálogo 
Despois das eleicións 
europeas sucedéronse os 
comunicados e as opinións 
de lideres poi íticos das 
principais forzas galegas 
sobre posíbeis unidades, 
coalicións ou fusións sen 
que se aclarense de certo 
as posicións de cada quen, 
nen o que uns e outros 
pretenden, semellando, 
algunhas veces unha 
cerimónia da confusión. 

.A. EIRÉ 

acordarse da constitución dun 
sindicato labrego forte, da unida
de do sindicalismo operário gale
go, de constituir unha plataforma 
de presión en Bruxelas, ou dos 
temas vitais para o desenrolo ga
lega, tantas veces xa repetidos. 

_ A derrota da primeira iniciativa 
popular, a de planificación fores
tal, propiciada polos votos en 
contra do PNG e CG, pon de 
manifesto que é necesária, non 
só unha coordenación entre as 
distintas formacións, senón unha 
asunción real do ideário por par
te dos dous sócios do PSOE no 
governo autonómico. 

O debate poi ítico serviría, 
mesmo, para pactar unha postu
ra comun frente á constitución 
do novo governo autonómico, 
sen que o PSOE e AP, puderan . 
sair beneficiados dunha división 
que lles permitiría negociar á bai
xa e a várias bandas. 
Cada quen colle o perfil ' Paulo G. Martftas 

europeas. . tegrarse nas filefras que abando-
0 BNG, pola sua baflda, recor- . naron; "un oferecimento xenero

daba o _seu oferecimento; facén- so", pero só até Setembro, can
doo · extensíbel a lograr agora do CG pensa ter perfiladas as 
unha plataforma . de presión en suas listas eleitorais. X.L. Barrei- · 
Europa. Proposta que ainda ·non ro ainda vai máis alá e oferécen-
foi contestada porque, entre ou- ·11es pastos relevantes na direción 
tras causas, seria como recoñe- do partido "coaga!'. Ao - tempo 
cer que os votos das coalicións · descartan calquer outra · vía, 
cos bascos foron totalmente tira- como a .... de coaligarse, que non · 
dos . . Mentres tanto o PSG-EG sexa o "reencontro". · 
esfórzase en apresentar . como O BNG, pola sua banda, mós
positivos os últimos comícios, en trase favorábel .a que se entable 
base a coller as sete principais un diálogo para pór en comun 
ciudades, ende obUveron millo- "un análises e unhas hipóteSis de 
res resultados, no seu conxunto, traballo _sobre o panorama políti
que as ·demais forzas nacionalis- co galega, antes de que se pro-
tas. duzan os acontecimentos e lago -

Pero. a confusión xa é máis pa- ter que traballar ao · seu remol
tente cando se tratá das distintas · que". 
propostas. Xosé l. Barreiro ·1an- O PSG-EG afirma que fai os 
zaba a idea de pór en· marcha un · S!3US próprios congresos e non é 
foro de debate nacionalista. o· partidário . dt,m "pan--nacionalis-

Todo fai indicar que as organiza
ción políticas de ámeto galega 
teñen que sentarse a unha mesa 
a dialogar, en primeiro lugar para 
aclarar o que cada formación en
tende sobre as liñas mestras de 
por onde debe discorrer ese diá
logo, convencidos, como pare
cen estar todos, de que é nece
sária unha aposta común por 
Galiza. 

As distintas declaracións e co
municados oficiais realizados até 
agora só puxeron diante da opi
nión pública a certeza de que 
ninguén é capaz xa (como suce
deu antes dos comícios) de re
xeitar unhas conversas. Ao tem
po que se califican alguns ofere
cimentos oferecimentos de ma
nobras de distración e intentos 
de non quedar desmarcados. 

do que gosta 
O PSOE, particularmente G. 
Laxe, está moi interesado en que 
PNG e CG cheguen a algun 
acordo que lles permitira ter o 
suficiente número de escanos 
como para seguir no governo. 

O Presidente Coaga, . Senén 
Bernárdez, foi o primeiro que cri
ticou os resultados obtidos nas 
europeas, laiándose de non ter 
aceitado a proposta do BNG de 
concorrer nunha única candida
tura galega. 

-PNG, nun comunicado da sua mo" engandindo' que as ·pasturas · 
executiva, sinalaba a necesidade - son difentes,· como ocorre no 
de consolidar a oferta política caso dos partidos españo"is, que 
nacionalista através de forzas di- non se plantexan o realizar con
ferenciadas .nun· mapa plural, vención algúnha, ainda que se 
para. o que estaba. disposto a en- ... mostra disposto á coincidir con 

.. tablar conver_sas. Segundo A_ntó- CG e PNG na defensa do · patri~ 
nio OJives, este comí.micado quer. mónio forestal e nas autovías, 
dicer que están a favor de que _ co_incidéncia que pasaría pola 
os partidos naciónalistas dialo- discrepáncia de ambos . co 
guen para ver de conseguir me- PSOE, . ainda que a negativa a 

As declaracións dos lideres 
"coagas" e "galeguistas" hai que 
interpretalas no senso de que 
uns e outros son conscentes de 
que seria beneficiosa a unidade, 
pero van tan de duros e fanse 
tanto de rogar que pode conver
tirse nunha necesidade imposí
bel . . 

O PNG, pala sua parte, neste 
aspecto, preferiu facer a autocrí
tica cara adiante, e talar dunha 
posíbel candidatura conxunta 
cara Europa nos comícios do 
próximo quinquénio . . E, até, Jordi 
Pujo!, na sua comparecéncia no 
"Alén Nós" estimulou a unidade 
e a concorrer só os galegas aos 

· llores resultados, mentres hai pactar con estas formacións non 
quen afirma que no transfondo · afectaría ao chamado "govemo 

· subxace -un intento de negociar de progreso", xa proposto cón
de ti a ti _con CG, ~lgo que o PNG ,._ x~nfamente co PSOE nesta le-

Para a maioria todo xira, sen 
manifestalo, arredor do polo de 
atración dos próximos com ícios 
autonómicos. Poucos parecen 

Hai algun tempo escribia un artigo que 
baixo o título de "Mañá a- unidade" signifi
caba a esperanza de que algun día esta 
tivese lugar, diante do frustrado intento, 
por parte do BNG, de que se efectivizase 
nas eleicións europeas, ocasión idónea 
para demostrar as posibilidades do nacio
nalismo unido e para xerar unha imaxe 
P?Sitiva do mesmo cara o noso po_vo, ha
b1~a canta de que se superaron os CE!n 
mil votos e, ao menor, motivado por unha 

· candidatura única galega poderíanse aca- · 
dar os suficisntes para ter unha voz pró-

. pria en Estrasburgo. 
Non ocorreu as.i, quizá polo espellismo 

~ue, ~hegadas as épocas eleitorais, soe 
invadir aos partidos polítiGOS introducín
doos en fantasías que logo nada teñen· a 
ver coa ·realidade. 

Mais seguramente teñan que suceder 
estas cousas para que os líderes políticos 
yexan a luz. 

· Os escasos resultados eleitorais conse
guidos polos grupos nacionalistas separa
d.os, comparados cos obtidos palas gran
des forzas políticas- actuantes na .Galiza,. 

nega, afirmando que concorrerán x1slat'lra. . 
en solitário ás próximas elei.,-· ·Camilo Nogueira só está dis-
cións. _ _ ·pasto a falar co BNG "para intan~ 

Pala sua banda CG faille unha · tar conseguir unha forza: unitária 
9lara invitación_ ao PNG para in- ~acionalista e de esquer~ás". o 

A .UNIDADE MÁIS PERTO 
RAMÓNMUÑIZ 

non deixan lugar a dúbidas da necesidade 
de dar un xiro total aos plantexamentos 
tácticos do nacionalismo no setl conxun
to. 

Parece que isto empeza a comprender
se e tanto· o PNG como dirixentes de Coa- • 
lición Galega, nun ·cámbio de atitude que 
os honra, apontan o apremiante de chegar 
a vías de entendimento entre os naciona
listas. O mesmo PSG-EG, tímida e contra- · 
ditoriamente, fala tanién da unida.de ainda 
que o . irredutíbel Camilo Nogueira siga · 
avaliando. cun optimismo histriónico os 
apoios eleitora•s do _seu partido. Cando se 
está a repartir· pobreza, resulta ridículo 
presumir de obter .maior beoeficiéncia nal
guns lugares. 

Neste senso, o BNG. tampouco pode 
cair en triunfal.ismos estéreis· porque pese 
·a Ser a primeira forza nacionalista. A hu
mildade é condiGión revplucionaria e aqui 
estamos acostumados a que quen está na 
cabeza xa ·non quer saber. nada dos de- · 
mais. Preéisaménte .a gran vitória do-BNG 
nas eléicións europeas non foi o riúmero 
de . votos conseguidos senón a constata.., . 

ción da corrección da alternativa de uni
da.de · nacionalista que lanzou, de ;ceito 

··que moitos vota.ntes naturais doutros par
tidos, maiormente do P$G-EG, cambiaron 
esta vez a sua opción non tanto porque 
estexa de acórdo cos presupostos do 
BNG can!o porqué apoiaron a st._Ja ' ini~iati-
va unitária. - · 

. Nun· paí~ one non hai · ~nha· bufguesia 
nacional consolidada, onde a· cultura poJí.., 
tica do pavo está baixo mínimos, onde_ a 
comprensió~ da póstura-nacionalista ató- · 
pase con .numerosos obstáculos; a divi-. 

'DETECTANSE ARELAS DE 
UNIDADE POR PARTE DE 

MOITOS NACIONALl~TAS E 
- ·AS ORGANIZACIONS 
DEBEN RESPONDER CON 

' MADUREZ' 

sión_ multipartidista do· nacionalismo gale-
ga resulta suicida. · 

O povo ·gal ego· para confiar no naciona
lismo e nos seus partidos debe perceber 
tras . a· diferéncia e pe<;;uliaridades, un pro
xecto comun · levado adiante · por forzas 
conxu_ntadas en opo'sición ao centralismo 
e non por grupos en disputa. 

Detéctase cada vez máis as arelas de 
unidade por parte de moitos nacionalistas, 
as organizacións ·galegas deben respon
der coa madurez conseguinte ·relativizan
do as suas análises academicistas, disi- · 
mulando os seus pequenos orgullos, de
morando os seus particulares intereses ·de 
grupo, esquecendo as suas ilusións hexe
mónicas para -que· daqui a pouco poda
mos dicer: por fin a unidade, porque ape
sar de qúe con ela non estexa todo resal
to, si pode iniciarse un importante salto 

· cualitativo tanto na ideoloxizacióri nacio
nalista do noso povo como na consecu
ción de cotas de influéncia social é incluso 

: de poder pólítico capaces de situarnos en . 
disposición_ de avanzar con máis firm~za 

· cara obxectivos maiores. O 
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-Na Galiza dase a proporción ·máis · baixa. dé .Univers~ários e a máis alta de su~pensos 

Problemas· de ··Física sen solución incluidos· na selectividade 
As últimas probas-de aceso 
á .Universidade, máis 
coñecidas como 
selectiv/dade' . depaºraron un 
erro que pon en sério perigo ,, 
a credibilidade destes · 
exames que están a ser 
cada vez máis 
cuestionados. No ·exercício 
corr~spondente á 
asignatura de física dous 
dos problemas estaban 
apresentados de forma 
deficiente: un non -tiña 
solución posíbel e o outro 
era imposíbel de resolver _ 
cos dados proporcionados. 

A selectividade é uñ dos proble-
~ mas educativos que máis afed-:

tan á sociedade: tanto polo nú.:. 
mero de persoas implicadas, 
como pala trascendéncia que 
ten para as famílias e persoas. 

· O ano pasado taran denuncia
das ·xa. notórias irregul.aridades: 
exames correxidos por alumnos 
dos últimos· cursos· das faculda
des e -un número de r~clama- -

. cións atendidas de 80 de entre 
perta de mil. -

A UTEG-INTG realizou unha 
campaña entre o profesorado de 
BUP 

1 
cara á eliminación desta 

proba, considerando que "resul
ta humillante que un alumno des- · 
te n ível teña que xogarse o seu 
futuro nun exame de seis horas 
(após de catro · anos · de estu
dos)". Tal proba parecería dar a 
entender, segundo a UTEG, ·que 

"na prática. o traballo do · BUP. mentar a- rátio univer~itários/po- rición de centros de élite defini
dos polos resultados na_ selecti
vidade. "Neste sentido, sinalan, 

apenas ten consideración para voacióri". · 
entrar na Universidade, agás ·a A UTEG observa tamén a !=lPª-
éfectos de n_ota média". 

Mil firmas de profesores foron 
recollidas tamén, segl,Jndo está 
central, esixindo o norñeamento 

· dos tribunais por sorteo, que as 
probas se correspondan co ex
plicado e que alunas e profeso
res tutores teñan posibilidade de 
reclamar as calificacións en base 
a critérios de obxetividad~. 

Galiza: menos alumnos e 
. máis suspensos 

Nun estudo monográfico sobre o 
tema da selectividade a UTEG 
califica esta proba como "un ele~ 
mento máis nun sistema que é 
máis segreg&dor que selectivo"., 
como exemp_lo aterece o dado, 
recollido" de vários centros pon
tevedreses, segundo o cal só o 
30 dos alumnos que iniciaran 
Bl.JP chegou á se!ectividade. 

Constátanse asi mesmo os da
dos específicos da Galiza: tendo 
a r~lación universitários/povoa
ción máis baixa que a média do 
estado, a porcentaxe de suspen
sos nas probas é ,maior. lsto 
cuestiona, segundo a UTEG, o 
modelo universitário existente-na 
Gali?a, _ ao tempq que pon en 
causa o "mito _da masificación", 
que daque1a· "só sé ~xplica de_ 
esjstiren intereses políticos ou 
qoutro tipo que impidan uns 
maiores investimentos na univer
sidade ·e que conducirían a au-

~ 

A SELECTIVIDADE NA GALIZA -

. Ano Tipo de Centro NQ Nº Alunos NºAlunos Porcentaxe 
Centro Aoresent. Selec. Aprobados (%) 

C. Ensino 91 6.140 3.722 60.6 
estatar-- . . 

. . C. Públicos 7 143 83 58 
Homolog;:idos 

Curso 
85-86 C. Privados 42 1.883 1 :513 80.3 

TOTAL 140 8.166 5.318 65.1 

C. Ensino 100 7.051 4.576 64.9 
Estatal 

C. Públicos 6 136 84 61.7 
Curso Homologados 
86-87 

C. Privados 50 2.060 1.831 88.9 
TOTAL 156 9.247 6.491 70.2 

• TAXAS DE-ESCOLARIZACION (Curso 85-86) 

ESTADO ESPAÑOL 

GALIZA 

BUP (14-18 anos) 
67% 

46% 

UNIV. (18-24 anos) 
22.6% 

19.&% 

. 
O FRACASO ESCOl.4R 

EXB BUP FP1 FP2 cou 

31.2% 33% 41% • 31% 34% 

Dados do MEC (Proxecto _de reforma) collendo como índice Aprobados/Suspensos. 

chama a atención o ensino priva
do onde ao longo do BUP, para 
alén de rechazar alunos que non 
son brillantes por regla xeral ou 
que non teñen unha sólida posi
ción social de carácter familiar, 
esaxéranse as calificacións de tal 
xeito que van situarse nos pri
meiros pastos das clasificacións 
para aceder a Faculdades que 
implican prestíxio social". 

A obsesión polo aprobado 
no selectivo 
O informe mencionado sinala ta
mén como condicionantes pro
vocados pola selectividade o feí
to de que "a actividade docente, 
nomeadamente o COU, centrase 
no aprobado do aluno en función 
de critérios que o profesor moi
tas veces non comparte, en lugar 
de facilitar unha formación na 
área de coñecimento da que é 
responsábel. O aluno, obsesio
nado con ese aprobado, perde a 
pouca capacidade crítica ·e cu
riosidade de saber. Asemade es
tabelecense carreiras, non con
fesadas, entre docentes e cen
tros comparando o índice de 
aprobados". 

..A selectividade, sinala por úl
timo a UTEG, que aparece teori
camente para substituir á sele
ción económica que se daba no 
aceso á universidade, non o con
segue como se pode observar 
nos índices de fracaso escolar e 
a sua relación coa clase social 
da que proveñen os al unos". O 



'J.ELLEZ E SEXUALIDADE 

'No tocante ~o sexo. eu defendo unha vellez irrespon~ábel' 

_Josep-Vicent Marqués · · 
':Por unha vellez 
irresponsábel" maniféstase 
Josep-Vicent Marqués, 
co. resábio do humor da 
paradoxa e a palabra . 
mesta, de mínimas fisuras 
entre ,o coloquial e o 
discurso ~ociolóxico. "Na 
vellez non só o sexo existe, 
senón qu~ pode ser o intre 
da sua liberación, do · 
pracer sen plusmarcas, 
sen relóxio e cun egoísmo 
razoábel. O tempo para xa 
non ter que rendir contas 
ao que pensarán de un·~. 

• MANUEL VEIGA 

Pon ·de exemplo a José Luis 
Sampedro, o célebre economista 
e escritor "que xa non ten nada 
que lle demostrar a ninguén, que 
di e fai o que, en realidade, sem
pre lle gustou dicer e facer e que 
cando lle sinalan o xoven que se 
encentra, afirma con convición 
levo moitos anos preparándome 
para ser xoven agora". 

"Porque a vellez hai que pre
parala, non chega un día co repi
nicar dunha campana avisando. 
Eu teño 45 anos e penso niso, en 
que chegará un momento no que 
haberá que adecuar os ritmos de 
traballo ao que o corpo deman
da. Aceitar as próprias limita
cións. Ao meu pai ~ eu falo 
sempre do que coñezo, do que 
me pasou a mín ou aos meus co
ñecidos- chegoulle por surpre
sa, sempre v1u a vellez como 
algo moi lonxano. Non baixou o 
seu nível de autoesixéncia, afe 
que lle veu o primeiro paro car
diaco". 
Máis a terceira idade non é fácil 
de definir? 
Para min comeza no momento 
no que un deixa de aprender, no 
que comeza a repetir isto é así, 
porque sempre foí así. lso hai 
que entefldelo, fundamentalmen
te, como un toque de alarma. 
Existe a sexualidade na vellez? 
Eu preferiría que non existise, 
porque satisfacer o desexo se
xual é sempre un follón. a preo
cupación por ligar ou non ligar, 
logo por se o fai un ben ou mal, 
se un é un bon marido ou unha 
boa esposa. Son todo obse
sións: a obsesión polo coito, por 
chegar ao orgasmo e, ainda 
máis, a obsesión polo orgasmo 
simultáneo. Por iso creo tamén 
que a vellez é precisamente unha 
boa idade oara recuperarnos de 

HÁBITOS SEXUAi~ 

todo iso, para buscar o pracer 
simplesmente. Cando un ten a · 
primeira enruga teima en preocu
parse, cando un é todo enrugas 
ou é gordo coma min ou, en fin, 
non ten xa un' corpo de mozo ou 
moza esbelta, non é un Adonis 
ou unha Sílfide, dos que saen·to
dos os dias nas revistas, é o mo
mento para asumir o que un é, e 
para xa non preocuparse, xa non 
hai que bater máis records. As 
mulleres xa fan isto ao chegar a 
determinada idade e quédanse 
mái~ tranquilas. Fan moi ben. 

'~ VELLEZ E UNHA · 
BOA IDADE PARA 
DESFACERNOS DAS 
OBSESIÓNS E 
BUSCAR 
SIMPLESMENTE O 
PRACER' 

Compre as.umir o declínio físico, 
pero hai que tomalo tamén como 
unha liberación do que padece
mos e tivemos que demostrar 
nesta sociedade ao lóngo de 
toda a vida. Por iso falo dunha 
vellez irresponsábel. Poder dicer: 
eu xa cumplin, xa demostrei o 
que tiña que demostrar, agora 
vou facer o que de veras me 
peta. Hai que ter en canta, por 
exemplo, que unha cousa tan 
necesária nunha relación como o 
tempo é algo do que se dispón 
de vello. Non hai que apurar os 
intres afectivos, _pódese disfroitar 
e permitirse moitos luxes. Tamén 
crítico, por iso, esa idea de que 
os vellos son moi egoístas. Por
qué non? Te~en direito aselo, a 
gozar o seu. E millor precisamen
te baixar ese ritmo de autoesi
xéncias que se ten de adulto, 
darse determinados gostos. 
Sempre e cando sexa un egois
mo intelixente, razoábel, non 
agresivo cos demais. 

É igoal para os homes que para 
as·mulleres? 
As enrugas de John Wayne indi
can un carácter rexo, de home 
experimentado en mil batallas. 
Eu nunca vin que as enrugas 
dunha muller significasen as 
moitas risas e bágoas que tiña 
expresado o seu rosto. E doado · 
ver no mundo da imaxe, do cine, 
que tanto nos condiciona, a un 
home de 70 anos que aparenta 
69 escasos cunha muller de 50 
pero que aparenta 30, nunca vin 
o caso contrário. Coido que será 
máis doada de lograr a igoaldade 

laboral e mesmo política que a 
igoaldade nas enrugas. 
Parece que hai unha corrente, 
senón númerosa si significativa, 
de homes con poder ou homes 
arreciados da sua primeira es
posa e hoxe unidos a mulleres 
moito máis novas. 
Creo que é lexítimo que a alguén 
lle goste unha persoa máis nova 
ca el e ainda me parece mellar 
que o diga e o faga abertamente, 
como o caso de Papandreu. 
Creo que son absolutamente ne
fastas, por exemplo, as críticas 
que sofreu. Ao cabo outros teñen 
á secretária que ademais de non· -
recoñecida ten que facer ·doble 
traba~lo . .Porque a xente se mete 
coa . diferéncia de idadé? Que 
sabe de como é a relación? Ou 
é que está debaixo da cama para 
saber se f!..mciona ou non? Do 

'CREO QUE E 
CEXÍTIMO QUE 
ALGUÉN GOSTE 
DUNHA PERSOA 
MÁIS NOVA, O · 
PREOCUPAÑTEÉ--

. QUE SEXA MAIS 
MODOSIÑA E 
CONSERVADO.AA' 

que está a suceder actualmente 
non é preocupanté que a nova 
esposa sexa máis nova, pero si 
por exemplo que sexa máis mo
dosiña, máis conservadora ... Por 
outra parte, non podemos es
quecer que este fenómeno vai 
moi asociado a persoas -_cuxo 

. atractivo non ºe específicamente 
individual, senón polo poder que 
se lles supón, ou que. represen
_ tan cun destacado paper social, 
_intelectual, político eté. 
Existe as veces un ha forte -ridi
culización -das relación afecti- -
vas entre vellos. 
Os tillos son moitas veces os re
presores. E coma unha vengan.o 
za.. Coma se dixeran: xa que ti 
non-me deixabas ir con fulano ou 
rT!engana cando era rq.paz·, agora 
voute fastidiar. lsto pa,réceme te
rríbel. ,Tamén hai que ter en can
ta que o sexo socialmente está 
para procriar ·ou para as~ntar · 
unha institución como é á famí
lia. ·Precisamente na terceira ida-· 
de xa . non cumple -. nengunha 
destas funcións e daquela cobra 
o seu verdadeiro sentido que é o 
de dar é recebir pracer ou gusti-

-ño, como eu digo a aqueles aos -
que as outras palabras lfe pare
cen rñoi .grandilocuentes. Na ve
llez, .como no sexo en xeral, con
vén desdramatizar. 

"Cando non existe o placer ás 
veces coinpénsase co poder, si
nala Josep-Vicent. O poder pode 
ser un· priviléxio da terceira ida
de, como sucede agora na Chi
na. Pára non recoñecer que sori 
eles os que se van do mundo, 
pretenden que o mundo non. se 

· vaia deles: Esa compensación de 
non asumir -os próprios límites e 
reconvertir q. falta de pracer no
e~erc ício do poder pode resultar 
terribel. Este poder é o mesmo 
que exercen .alguns vellos nas · 
suas famílias, como o pai dun 
amigo meu, ·que o dia antes de 
morrer inda tiña a chave da caixa 
de caudais gardada no p_ixama e 
tiveron que levarlle a caixa á 
cama para poder pagar ao médi
co. 
Á crise dos últimos anos tandeu · 
a reducir ou limitar os servicios 
sociais. Que· efectos ere que 

. está a producir? 

~ O fin . do estado de ben estar· 
provocou efectivamente un re-

. corte dos· servícios sociais. Esa 
é unha das razóns fundamentais 
de que se dese unha exaltación 
da fam ília: non poñemos garde
rias; pero que cuide aos nenos a 
aboiña, non har asisténcia aos 
vellos, pero que méllor sítio que · 
na casa. Isa ten moito de mito 
imposto interesadamente. Ade
mais quen di que os vellos están 
mellar coa família, á que tiveron 
. que aturar toda a vida e non coa 
peña de excursión, indo a bailar -
-a Benidorm? Xa din que ali só li
gan OS· camareiros e os vellos . . O 

A terceira parte dos xovenes entre 14· e ·16· anos afinna -masturbarse a cotio 
Segundo un inquérito sobre há
bitos e opinións sexuais, reaÍiza
do entre 488 alunos e alunas de 
segunda ensinanza pertencentes 
a catre · institutos (F.P. e B.U.P.) 
de Vigo e realizado por oito alu
nas de 1 º de BUP do C.E.I. "Ma
nuel António" de Vi.go, un 35% 
dos ·varóns '(independentemente 
da idade) tivefon algunha vez re
lación sexual completa, afirman
do ~ó un 20% ter (ou ter tido) re
lación sexual estábel. As rapazas 
emprendidas ·nos 14-16 anos 
afirman ter tido relación sexual 
completa nun 16% e manter re-: . 
lación estábel nun 9%; . das -de 
17:..18 anos- tiveron relación se-
xual completa un 36% e inante
ñen (ou mantiveron) relación se
xual estábel o 18% delas. 

Un 34% -das mulleres com-

. . 
prendidas entre 14-16 arws afie- ·. 
ma masturbarse frecuentemente, -
cousa que só fai un 20%- das de 
17 - 18 anos. Dos varóns, sen dL
feréncia de idade, afirman mas
turbarse frecuentemente sobre o 
35%. Ainda que as de 17-18 

. anos f!laStúrbanse menos ·que ~S 
de 14-16, as que o tan fanno con 
máis frecuéncia; ªº redor dun 
30% da~· que o fan mástúrbanse 
con frecuéncia semanal. 

A mesma porcentaxe de ho
mes e mulleres (85 % )-pensa que 
masturbarse non .é perxudicial 
para a saude. 

No conxunto de mulleres un 
2,5% asegura que tivo algunha 
relación homosexual; nos ho
mes, a porcentaxe é do 17%. 
. O 80%. das mulleres e unha 

porcentax:e alg_? superior dos ho-

mes· pensa que ter relacións ho
mosexuais na xuvenfüde non 
significa: que se vaia a manter 
unha relación como esa, en ex
clüsiva, 'máis adiante. 

Ps respostantes do inquérito 
eren que o ariticonceptivó máis 
adecuado para a sua idade é o 
preservativo. Nos homes, máis 
duri 80%;. a porcentaxe das mu-· 
lleres varia, ·xa que das compren
didas entre os 17-18 anos opi
nan así o 42% e o 62% das de 
14-J6. ' . 

A penetráción 
Un 46% do,s varóns comprendi
dos entre os 17-18 anos afirman 
que é necesári a penetración 
. para ter o maior pracer; en cam
bio os varóns, comprendidos en-
tre os 14-16 anos eren .que está 

é necesaria -nun 59%. As mulle
~es . están moi igualadas, pois en 
ambos os dous grupos a porcen
taxe é dun 35°/o. 
· A maioria das rapazas de 14-

16 anos (53%) pensan que non 
é normal facer o amor á sua ·ida
de, mentres que o 76Ó/o das de 
17 -18 afirman que .é normal á · 
sua .. Para os homes, eren normal 
facer o amor á sua idade o 64 % 
e o 90% respectivamente. 

O ·90% de todos os inquerita
dos (homes e mulleres) pensan 
que debe receberse educación 

. sexual desde que .teñen uso de 
razón; o 85<>/o eren que a sexuali
dade debe ser unha asignatura 
coma outras. A maioria dos res-

. postantes (75%) pensan que os 
seus pais non lle talan .de sexua
lidade porque _teñen vergoña. O 



'De momento ·non_ teño sigl~s pero o rneu pensamento inscrébese no 
que poHtica· e · ideoloxicamente representa CG' 

.Xosé Manuel Arufe, 
_ ~n · viceml!presidente que repite na Deputación de A _Coruña 
Xosé. Manuel Arufe teri 
bigote,· a cara redonda, a 
mirada dobre e abultada e 
ademais de ser enxeñeiro 
industrial -titulado en 
Madrid á sor,nbra dos 
"Tamará" e dos bares de 
Tirso de Melina-, é alcalde -
de Santa.Comba. O destino 
fixo que non só fose eleitq 
como anónimo deputado 
provincial baixo o padriñazo 
do señor do centrismo 
coruñés, Enrique Marfany 
Oanes, ·senón que o d~correr 
dos acontecimentos qüixo 
que a Coalición Progresista 
Gal~ga (apócope eleitoral de 
POP, CG e PL) contase cun 
líder chamado coma el. 
Hoxe, compartindo govern_o 
na deputación co partido 
socialista, son moitos os que 
apostan pola·sua cabeza _ .. 
como unha das tlaves para a 
recomposición do· centrismo 
en A Coruña. De discurso 
social-demócrata e de 

. matrícula centrista, ,Gomparte 
-un sentido galeguista 
semellante ao de Xosé Luis 
Barreiío e disfruta dunha 
fama de estrategá · moi 
parecida á do coaga. 

• E. LOZANO ·-. 

que 'o fundamental é que nós non tos porque tiña unhas enormes 
sexamos nengun partido político . · ganas de ser presidente da Oepu
e, portanto, que non represerite- tación, acabou non cumprindo os 

-mos a nengun grande grupo de pactos e rachando o seu governo. 
poder. Somos, portanto, unha pre- Xa previamente á moción de cen
sa fácil, porque o meterse connos- sura comezaron as descalifica
co non conleva risco nengun. Por cións por ·parte do PP, mentres os 
outra banda, sucede ·que cando socialistas até talan ben de nós. 
n~n hai nengunha r?Zón expresá- Ambos utilizan as mesmas tácti
bel que xustifique o fracaso dal- cas, pero os do PP xa con expe
gunhas persoas, búscase algunha riéncia eontrastada lago da felonía 
razón xenérica .para desacreditar de Barreiro. Romay nunca falou, 
aos contrincantes. Nun parti_do de en todo este proceso, do cumpri
fútbol, onde hai unha má xogada . mento dos pacto~ e en cámbio 
debido a un mal . plantexamento queren usar tod_o este tinglado de 
que leva a perder o partido, o có- novo, ainda que as circunstáncias 
modo- é botar sempre a culpa ao non os favorecen, porque- nós 
árbitro. nunca estivemos en ·AP. O único 

'ENTENDO OS 
ARGUMENTOS DE · 
QUEN PEDE A 
DESAPARICIÓ..;;__N_D_A-:o-S-
DEPUTACIÓNS, 
PORQUE CAEN QUE 
HAI DEMASIADOS 
ORGANOS 
REALIZANDO OS 

. MESMO COMETIDOS' 
Aihda que sei algo, non coñezo 

en profundidadde os primeiros 
acordos que houbo · co PSOE, 
pero o certo é que logo das ardes 
que recibimos e logo de botar ao 
primeiro presidente, Xosé Manuel 
Romay, é , tóxico que o PSOE se 
ser:itise enganado e defraudádo. 
Se ben os socialistas nori quixeron 
recoñecer a sua incapacidade de 

que lles queda, portanto, é non 
entrar na profundidade do debate. 

·Non está 'de máis recordarlles, a 
respeito do transfugulsmo, que se 
algun ·tránsfuga hai, estes son os 
dous deputados da CPG que ago
ra están no PP. 

Outra cousa que utilizan é a 
nosa ánsia. de poder' e tamén 
erran, porque se nós tivesemos 
esa ánsia xa tiñamos -aceitado 
aquela oferta socialista que nos 
daba a presidénCia da Oeputaclón 
e que non consideramos precisa
mente por. discutir de novo os 
pactos que ti'ñamos firmado con 
AP . . 

Augusto César· . Lendoiro insi
núou, no mesmo debate da mo
ción de censura, que se a ·proble
ma da presidéncia se . explicaba 
pola corrupción de veste.des. 

Sobre os deputados da CPG lé- negociación ou recoñecer que . 
vanse dito moitas . causas refe- pudo haber motiv9s razoados ~ . 
rentes a súa honestidade , políti- . políticos P~~a que ·o !loso pres1- · 
ca, como a compra de votos· ou d~nte car;:1b1~s~ o sentido do ~oto, . 
0 trapicheo administrativo... A fo1lle~ !1:'a1s _f~c1I optar pola v1a . da 
que· pensá vostede que son debi- . descahf~cac1on, como un av~truz 
das esas interpretacións?. que se esc~nde para non ver . o 

problema. , 

É utilizar a mesma téénica· da que 
talamos antes, pero por outra vía. 
Segundo está o panorama políti
co, no que se fala de millóns ·por 
debaixo da mesa e de causas se
mellantes que protagoniza certa 
clase política, volveron tentar fuxir 
do debate de fondo e recorrer a 
esa tómbola .de feira na que están 
. convertendo a información políti
ca. Lend.oiro qúeria levar o tema a 
ese terreo, qu~ debe dominar moi 

Hai vários pontos que inciden na Nesta nova xeira da Oeputacíón; 
explicación deste asunto. Penso 0 sr. Romay, que firmara uns pac-

·ben, aproveitando que o cidadán 
non está, desgraciadamente, moi 
ben informado do que é a admi
nistración e pode xogar coas pala
bras como lle convén. A contrata
ción -directa ou non- non a fai 
nengun deputado, senón o presi
dente, e a contratación directa é 
un método legal como Galquer bu
tro, e quen quer xogar suxo coa 
administración, tanto xoga suxo 
na contratación directa como no 
concurso ou na subasta, porque 
os que poden xogar suxo son os 
políticos e non a lexislación. Ade
mais, na história desta casa coñe
céronse moitas contratacións di-

. rectas sempre precedidas de con
cursiños e cunha transparéncia to
tal; o que pode suceder é que 
Lendoiro tale de certas contrata-

. cións ás que el pode estar acostu
mado. 
En todo este conflito da Deputa
ción, notábase a latente presén
cia do que fora xefe de filas do 
poderoso POP coruñés, Enrique 
Marfany. A sua figura foi centro 
de críticas, loubanzas e, sobreto
do, especulacións. Como nota-

. ron, desde a CPG, a sua sombra? 

Eu coñecín a Marfany no PO.P, 
e.ando me afiliei no ano 83. Logo 
de desfacerse o POP, moitos que
dámonos sen l'f)artido e retorna
mos á situación de independéncia 
que tiñamos antes. Nos bóns tem
pos do POP, .Marfany non era so
mentes ó xefe do grupo, senón o 
amigo de todos nós.· Seguíamos 
fielmente as suas consignas, non 
pólo afán militar de acatar ardes, 
senón porque estábamos conven
c.idqs de que era un bon director. 

. 'NA GALIZA EXISTE 
UN.FORTE 
SENTIMENTO 
'GALEGUISTA PERO 
POUCOS O PRATICAN' 

Se a isa.unirnos que a amizade er 
grand~, a confianza era sincera. 

Os problemas foron xurdindo 
partir da elección de Romay co·m 
presidente da Oeputación. O di 
anterior - á eleición trasmíteme 
orde de firmar un acordo con A 
para votar a favor de R.omay. Is 
cúmprese e nós, actuando de bo 
té, calamos todas esas. circuns 
táncias para que un amigo queda 
se virxe ante a opinión pública 
ademais axudábamos a conseg

1

ui 
a superación da crise do grupo 
Porque aquel era un momento d 
crise. Non é certo que a CPG s 
rompese tras a eleición de Romay 
A CPG rompérase cando a aban 
donaron os ~eputados tránsfuga 
a AP, e precisamente ea crise e 
estóu convencido de que foi a que 
levara a Marfany a cambiar a in· 
tención de voto. 
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Marfany continuou dirixíndono 
até chegar á famosa crise do m 
de Maio do 88, onde denunciá 
mos, logo de aguantar o incumpri 
mento dos pactos desde o primei 
ro día, e comezamos a dar cad 
dia un paso máis no sentido d 
chamar a atención de AP para qu 
considerase a sua postura diant 
dos acordos. Chegouse a unha · 
tuación 1 imite e recebimos a ord 
de convocar unha roda de pren 
para denunciar a ruptura dos pa 
tos e iniciar · conversas co PSO 
xa que naque! intre tiñamos xa · 
oferta socialista de ocupar a pre · 
déncia da Deputación. O caso 
que aos dous días de sentarnos 
ca PSOE, deunos orden de sen
tamos con Fraga en Mariñán, e isc 
fixemos. Oaquela reunión sa· 
unha trégua para tratar de resolve 
o tema dos pactos. 

Oespois dunha comida na que 
houbo un enfrentamento persoa 
entre Marfany e Remuiñán, nor 
volvimos saber nada del até astes 
dias, que volveu á prensa. Desde 
a ruptura demos moito tempo 
para que Marfany tentase reco_nr 
por o grupo, o mesmo que t1vo 
Romay para sentarse connosco a 
discutir os pactos de governo. 
Nós tiñamos a sensación de estar· 
mos sendo utilizados como mario· 
netas, e decidimos tomar nós 
nosas próprias decisións. Ade
mais, estamos seguindo todas as 
directrices que se marcaron cando 
Marfany estaba con nós, postm 
na eventualidade de que houbese 
que rachar pactos co PP. 
Vostede falou nalgunha ocasi?. 
de que habia dous tipos de polit 
ca ben diferenciados no seo d 
anterior govemo. Exténdase u 
pot..ico sobre. iso. 

É certo, había duas políticas ben 
definidas. E agora que ~~tamos 
vendo desde dentro a xest1on rea· 
lizada polo equipo de Romay, rea· 
firmámonos. Vexa vostede: o nos~ 
único empeño na Depu~ac_i?n ta 
tratar tle repartir a financ1ac1on ~e· 
rada meio duns baremos previa· 
mente estabelecidos; uns bare· 
mos que poden ser equivocados 
ou máis ou menos ,acertados, pero 
non teñen cor política e se man~e· 
ñen desde hai dez anos sen vana· 
cións. Son.baremos que fa~oreQ~~ 
en princípio aos concellos ~ . 
dispersos, aos·de menos d~~sida_ 
da de povoación, aos mais ru 

sua ~ 
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rais... No que respeita á zona de 
poder de AP, trad.úcése dos expe-" 
dentes que. cáseque todos son do 
tipo de "decreto de presidéncia", 
e vemos que non había nengun 
problema en repartir millóns sen 
moita claridade de contrapresta
cións, e esto terá que saír á luz 
pública se atopamos motivos con
tundentes para sacalo, porque o 
que non irnos facer é caer nas ac
tuacións folclóricas nen nas pape
letas como ·a que deu Lendoiro 
despois de teren perdido o poder. 
De momento, pode dicerse que 
dos 150 millóris de pesetas que 
había para infraestruturas este 
ano, nestes últimos dous meses, 
o ex-presidente repartiu 120 mi
llóns entre concellos afins e con
cellos que quería facer afins, ainda 
que a verdade é que pouco con
seguiu repartindo quilos entre 
concellos da CPG como Dumbria 
ou Muxia, que permaneceron fieis 
á maioria de nós. O de Romay en 
definitiva, era un governo escuran
tista, con moitos plans designados 
a dedo, sen pasar por plenos nen 
comisións. Quen reparte así os di
ñeiros cabe supor que non actua 
con corrección, porque se non, 
non teria nengun problema en so
metelo á aprobación dos demais 
grupos. Non sucedía o mesmo 
nas comisións da CPG. Todos os 
plans mantíñanse baremados 
nunha liña de continuidade que 
permitía aos concellos elaborar a 
sua própria planificación sabendo 
que as causas son cuase automá
ticas. Ternos a esperanza de que 
o novo govemo cos socialistas 
non só manteña esta filosofía, se
nón que faga unha política un 
pouco máis clara, porque se fose 
igual que a anterior, de nada vale
ria o cámbio de govemo. 
Fálase ás veces dos "sindicatos 
de alcaldes" como figuras fácti
cas vencelladas ás Deputacións, 
e tamén como poderes dentro 
dos partidos. 

'fít RESPEITO DO 
TRANSFUGUISMO: SE 
ALGUN TRÁNSFUGA 
HAI SON OS DOUS 
DEPUTADOS DA CPG 
QUE AGORA ESTÁ~ 
NO PP' 

,· 

'ESTAMOS 
SEGUINDO TODAS AS 
DIRECTRICES QUE SE 
MARCARON CANDO 
MARFANY ESTABA 1 . 

CON NÓS, POSTOS 
NA EVENTUALIDADE 
DE QUE HOUBESE 
QUE RACHAR CO PP' 
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bra "centro". Como definiria vos- puramente esnobista. ·O tema é __ ~ -• Na Consellaria de lndús-
tede que é o centro? moito máis profun~~ e h~i . que tria non se poñen de acordo 
Definir o centro en moitas pala- - abordalo desde ª~~ixo e, sobreto- sobre o futuro de Citroen-
bras pode que sexa imposíbel, e d?, facelo coa. pratica d~ ~odas os Ourense, mentrés os traballado-
en poucas é moi difícil. Eu non sei dtas. Hoxe hai ql:'e re?_?necer que res seguen coas suas entrevistas e 
que é. o centro, ·pero podo chegar esta~o~ . nunha s1tuac10~ real.man- . coas. protestás. 
a presentir o que creo que é o ·te dificil para poder. sair adiante. · O Dfrector-Xeral de lndústria, An-
centro. ldeoloxicamente hai du.as Houbo· un~a oportum?~de no ano tónio Roncero, afirrnou diante da 
grandes· formas de facer política·: 85· que foi CG; pero 11~0 un des- Comisión de !ndústria do Parla-
ª marxista e a capitalista, que nos baraxu$te posterior mor parello ª? mento galego que o péche da fac-
seus plantexamentos estrictos, d~ CPG . . A ruptur~ . logo. das e!e1- , toria é "irreversíbel" e "inegociá- . 
son os do_u.s n~gativos ~n parte. cions, toda. ~ _movida de Ba~reiro, bel", e que existe xa un compn;Jmi-
Se na pollt1ca liberal ha1 causas coas acusac~ons _de AP obviando so de recolocación de toda a plan-
nefastas, t'!i~én é certo que hai , que se algo fixo, fixoo cando esta- tilla na empresa de L.,aminados (La-

E certo que hai partidos, grupos outra~ pos1t1vas. Por exemplo, a ba en _ AP e nun governo de AP e bina!) e outras auxiliares do auto-
ou como se queira chamar, que competéncia entre as empresas ~unca .~ando era de CG. Dame a- móvil, que serán incentivadas pola 
b t d t . 1 para obter un desenvolvimento 1mpres1on de que por todos os Xunta . 

asean o o o seu po encta nos · . . . . . meios estase tratando de impedir · . ., -
concellos. Alcaldes e concelleiros superior e pos1t1va, porque ha1 un · . t , d - rt"d d . Despo1s · das declarac1ons de 
forman a sua infantaria e iso é 0 meirande estímulo para a criación; 0 ntasc•m,en? t ese pa 1 0 ~ Roncero, a Consellaria publicou un 

- t 1 · · · cen ro ga egu1s a · · · . 
que lles permite coñecer os pro- en roques vexo .a go mrn negativo E . t · .d .d sorprendente comunicado no que 

, . . que e' que a compete'nc1·a sexa ta u como. es ou convenc1 o e . 1 - " 'f t . , 1· blemas do pavo e tamen permite n · , · , d d f t . sina a que as marn es ac1ons rea 1-
recaudar os vot~s necesários nas f~roz que o que se .q~ede atrás na que es~ 9 ª sai .. ª 9 

· u uro. para zadas polo Director Xeral de lndús-
d. 1 · · • 1 d s· d ' _ carreira sexa un marxinádo que ~ste pais, considero que hai que tria corresponden a información 
t~v~~5J: ;0~c~~~~e:~rat~vo 

1~~c~n non teña direito a contar ca. apoio ir sentando _as h base~, p~uco Eª que proveñen de diversos secto-
sindicato . serve para d~fender dos demáis. No marxismo é todo po~cd para 1~ c. e1ga~ 

0 ª iso. 
11
u res, non senda todas ei"as asumí-

unha postura persoal de alcaldes o contrário : ·se todo está resolto, · en ~n ° q
1
uet ª ! ª guent ª q~en h ~ - beis por esta Consellaria, funda-

simplesmente mao· pero · se se non hai competitividade e a eco- po .tª motes _ar, pero am~n Eai mentalmente a relativa a inevitabili-
trata dunha agrupa~ión de repre- nomia fiCa enclaustrada , e debido · ~<.? 1 ª xen e ª que dnos agra ª· ·. u dade e innegociabilidade do peche 
sentantes directos do pavo é moi a isa agora mesmo se _pode dicer ~no ~ esperanzat edver gove!nar da factoria ourensán" engadindo a 
positiva Gostaríame ademais que até os marxistas están vindo ª ghun ª ~';z, dan es 9 m1 orr~r, ª nota que a política da Consellaria 

· . . ' ' t s t h un a opc1on e-centro ga egu1sta .d. , .. que os partidos t1vesen as suas ª? cen ro. eguramen e n~n ª. so- . ·d d : 1nxese fundamentalmente ao 
bases máis implantadas nos muni- ctedade como esa non tenan neos p~ro 0 bque nos que ª ª to os 0

· mantimento do tecido industrial". 
cípios, que son as administracións nen pob~e~: é todo un~a grande por as ases. Os sindicatos mostraron a sua 
que están máis en contacto cos clase med~a, pero debt~~ a ese PSOE, CG ou CDS? indignación e perplexidaoe palas 
cidadáns. O problema na deputa- pouco ~st.1 mulo c_om~e~1t1vo e~a De ·momento, eu non teño siglas. manifestacións realizada polo Di-
ción pode que teña algo a ver con cl8:se media non e media, ~enon Entando que esta· pergunta taima rector Xeral, afirmando que se . 
todo isa. Mentres a CPG ten unha baixa. Entendo que se debena co- a título persoal, e contéstolle a tí- Roncero non desminte que estaba 
estrutura totalmente de abaixo ller ªparte t?oa de.9ada un e facer tulo persoal, non como voceiro de pactada cos sindicatos desde 
arriba, hai xentes que únicamente unha co.n:ipensact?n: . que haxa ninguén. Non hai siglas · nen do 1978, acudirán aos tribunais. 
viñeron eleitas por un partido un~a. polittca econom1ca de com- PSOE, nen de CG nen do CDS. Agrávase así a confusión neste 
aproveitando a organicidade de- p~ti~ton, Pe:ro que ao tempo se Penso que o que dixe·n antes conflito que teria que_ solucionarse, 
mocrática. Pero o pavo tivo pouca distnbu~ ª riqueza e que se pr~cu- orienta perfeitamente que a miña de momento, con ceses ou dimi-
ocasión de opinar sobre eles en re co~n~ xustame~te a~ necestda- forma de pensar inscrébese · en sións na Consellaria de Industria. O · 
directo. Quizá é unha forma dife- des basicas dos cidadans. CG; pero non en CG siglas, senón 
rente de ver a política, e pode que Hai quen o integra a vosfede· no no que entendo que están a r.epre
cada un utilice a sua situación na centrismo -nacionalista. Pode tra- sentar ideolóxica e políticamente. 
institución como un xeito de me- cexar a sua visión dese segmen- Pero agora mesmo, insisto que no 
drar no seu partido, -ou facer o seu to político galega? meu pan.mama non haí siglas. 
próprio grupiño provincial, ou in
cluso para labrarse unha boa ima
xe de xestor. Nós vemos o noso 
posta para atender a quen nos vo
tou directamente, e se a·crítica ao 
"sindicato de alcaldes" vai nese 
sentido, nós vémola como unha 
crítica moi positiva. Se quen fai 
esa crítica se basea en que a polí
tica hai que faceta desde arriba, 
non sei para que existe unha de
mocrácia. Con Francisco Franco 
tiñámolo resalto. 
Un dos debates que centrou todo 
este conflito na Oeputación foi a 
própria natureza política da pala-

Falar dun centro galeguista ou na
cionafista complícase cada di~ 
máis, porque ademais dos proble
mas que ten de seu, · teñen que 
competir co centrismo estatalista. 
Eu son dos que entendo que na 
Gal iza existe un forte sentimento 
galeguista, que todos estamos 
moi convencidos, pero mui pou
cos o pratican. Todos somos moi 
amantes da nasa terra, todos nos. 
pelexamos pala Galiza, todo moi 
ben; pero á hora de militar ou afi- · 
liarse a un partido galeguista, .non 
ocorre porque dá a impresión de 
que todo se basea nun sentimento 

'T ENO ESPERANZA 
DE VER GOVERNAR 
UNHA OPCIÓN DE 
CENTRO GALEGUISTA 
E ENTRE TODOS 
DEBEMOS PÓ-"-R-"-A_S _ _ 
BASES' 

• Os traballadores de Ma
friesa anunéiaron a sua de
-cisión. de interpor unha querela 
criminal contra o património do Es-

. tado, poiS existe "unha base xurídi
ca" ademais de várias promesas 
incumpridas. 

Os traballadores síntense discri
minados ao conceder o Banco de 
Crédito Agrícola unha subvención 
ao matadeiro basca, Montero, per- · 
tenecente a Gestiber, a mesma 
empresa proprietária de ·Mafriesa. 

O comité de empresa afirma que 
a diferéncia entre ambas posturas 
radica unicalilente en que Montero 

· se encontra en Euskadi e mafriesa 
na Galiza. 

Na atualidade, os traballadores 
de Mafriesa deixaron de perceber 
as prestacións por desemprego. O 

'O problema de que desaparezan as deputacións 
é que se distribuan correctamente · 

Houbo comentários e informa
cións que situaron a Francisco 
Vázquez como inspirador, por 
parte socialista, do novo governo 
provincial. Por outra banda, unha 
das bases do programa apresen~ 
tado céntrase na promoción da 
zona rural da província frente á 
urbana. Non se trata de algo pa
radóxico? 

as suas competéncias' 
"Hai quen pode pensar que por
que nós estexamos no governo 
da deputación quer dicer que 
defendemos a existéncia destas 
institucións provinciais. Eu non 
estou a favor nen en contra das 
Deputacións. Entendo os razoa
mentos dos que as defenden, e 
entendo tamén os que peden a 
desaparición das Deputacións, 
porque eren, e nalguns casos me 
con~idero entre eles, que hai de
masiadas institucións realizando 
os mesmos cometidos. Mais non 
se pode pedir a desaparición das 
Deputacións se non hai outro ór
gao para substituilas ou se non 
se distribuen adecuadamente as 
suas competéncias. 

Fálase da coordenación das 
Deputacións, pero fálase moi 
P~uco cos concellos. As deputa
c1ons son · órgaos de réxime local 
e P.or isa os concellos teríamos 
moito. que dicer. Penso que a 
nengun alcalde ou concelleiro 
Pode preocuparnos que desapa
rezan as Deputacións, pero si. 

nos preocupa o órgao a que vai 
a parar toda a función que está 
a facer a Deputación. Se unica
mente se traspasan os_ orzamen
tos a outro órgao para. repartilos 
co.mo mellor ·lles pareza, en prin- · 
cípio parécenos mal, xa que na 
Deputación os alcaldes e conce
lleiros ternos un certo control, 
pero non acorre así neutras insti
tucións. 

Mais como galega, co país di
. vi di do artificialmente en · catro 
províncias, parécem~ que se 
pode solucionar facilmente, por 

. non saltarnos a constitución, fa
cermos unha única província con 
órgaos de governo local para 
toda a Galiza, pero que conti
nuen mantendo o poder decisó
rio dos concellos. E digo respei
tando, porque até () momento . 
discrepo .profundamente cos cri
térios de reparto estabelecjdos. 
pola Xunta, e non -se trata de cri
ticar só a, este governo, senón 
tamén aos anteriores. Non sei o 

que pasará noutras Deputacións, 
pero na de A Coruña, a maioria 
dos orzamentos destinado aos 
con(!elllos está baremado e isa 
serve para que os concellos te-. 
ñan unl:la seguridade xurídica de 
que non van ser marxinados. 

O que non se pode facer é 
manter uns. critérios partidistas 
nun tema de tanta importáncia. 
Até agora parece que se está ac
tuando en función de quen ten o 
poder nunha ou outra institución. 
O normal é que nos poñamos a 
deseñar o futuro administrativo 
pensando unicamente no país, 
na Galiza, e non nos intereses de 
cada partido Hai que quitarse as 
gafas do partido para ver Galiza 
con claridade, e se non, recoñe
cer que somos pollticamente 
miopes. ~ai que. dicer claramen
te e con obxectividade o que te
rnos que facer por este país e 
pornos a facelo. E hai moita xen
te en pólítica que o que menos 
lle importa é a Galiza". Q 

Se todo isto fose certo, máis que. 
paradoxa haberia unha contradi-' 
ción absoluta. O certo é que nós
levábamos un ano denunciando o 
incumprimento · duns pactos de 
governo, e a única análise posíbel 
que. se- podia ·facer era a de que 
riós tiñamos que apoiar a moción 
de censura socialista, · so pena de 
ficar como estabamos ~u mesmo 
piar. Todos· os analistas se puxe
ron na postura de AP, mais non na 
nasa, que -eramos os que tiñamos 
que inclina1· a balanza. Airida que 
o PSOE non nos dese -ou nós 
non aceitásemos- a participación 
no governq, non nos quedaba 
máis .remédio que apoiar a mo
ción; por coeréncia política. 

En canto á paradmsa da que 
tala, ainda era máis evidente can
do Vázquez nos oferecera a presi
déncia para obter unha nova 
maioria, pero hai outros motivos 
que explican a importáncia que se 
lle deu ao alcalde de A Coruña. 
Ese motivo é a "enferrnidade" que 
algúns sectores teñen con Váz-

. quez, asa "vazquites" da prensa ... 
ademais, todas as insinuacións de 
que Francisco Vázquez está polo 
niedio, parten sempre do mesmo 
lugar. o·. 

• O Mercado Comun regu-
. ·1ará o coméréio de madeirás 
duras tropicais, así como dos 
produtos que se deriven delas para -
conservar os bosques desas latitu
des, . pois a tata indiscriminada 
constituen un perigo para a subsis
téncia e pervivéncia de numerosas 
tribus indíxenas, sen esquecer ou
tros riscos, existindo, ademáis, dú
bidas dos benefícios a curto prazo. 

A CEE é o principal ·mercado 
para a exportacións destas madei
ras, polo que decidiu tomar medi
das imediatas, chamando a outros 
paises a unirse a este estarzo. 

Os plans que a CEE ten para Ga.,. 
liza non son tan xenerosos e a 
plantación indiscriminada de euca
liptos tamén porá en perigo a sub
sisténcia de máis de 200 mil famí
lias e de vários núcleos dé povoa
ción que xa están a quedar aban
donados d~sde hai tempo. O 
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-zuRtHA 
'Distribuimos material alternativo que non· se pode encontrar nas·· tendas come.rciais'· 
Desde xa hai tempo xurdiu 
unha ide(l en diversos 
colectivos alternativos do 
Estado español; esta idea 
x"iraba arredor da 
necesidáde de dw saída a 
un materi(ll autoprodueido, 
fara das marxes da 
comercialidade. Neta idea 
de criar círculos de 
autosuficiéncia frente os 
circuítos comerciais tamén 
participa unha .distribuidora 
galega desde hai uns anos, 
eles son ZUR/HA de Ferro! 
ainda que recentemente 
aderíronse a eles outra 
xente de Vigo. Alexandre e 
Ana, membros da 
distribuidora desde o 
princípio, alá polo 84, son 
os dous ferrolanos qu~ 
sosteñen agora e_sta "vella" 
distribuidora. 

• XAIME CASAS 

Para comenzar, seria interesan
te definir ou aclarar o concepto 
de distribuidora alternativa? 

De que xeitb movedes o mate
rial? 
O material móvese de duas ma
neiras, ou ben por correo, o ben 
directamente através de bares. 
Ainda que a mellorJorma de con-
seguir o mat~rial é por correo, 
pala seguridade e a comodidade 

· para pagalo, a maior parte do 
material movemo-lo mediante 
bares enrollados como Casá das 
Crechas (Compostela) ou o Uf!!! 
en Vigo. · 

-Para todo este traballo paree~ 
necesária a colaboración de 
moita xente ... 
Non, . ainda que nu¡i princípio 
eramos 6 ou 7, agora mesmo de 
Ferrol só quedamos dous e es
tannos axudando dous -mozos 
do fanzine Asko de Aki de Vigo ... 
O que si hai que sinal¡;tr son 
apoios que ternos en toda Galiza 
que nos facilitan a distribución 
do material. · 

Fanzines, di~cos, 
camisetas ... 

Que clase de material é o que 
distribuides? 

__ ,......,._ 
--........ 

huidora non ten afán de lucro, 
unicamente de autofinanciación. 
A nosa manee é unicamente para 
tapar os gastos da distribuidora. 
Ademais con esta actividade tra
tamos de axudar a difundir este 
material á xente que o fai, a ver
dade é que o merece. Tampouco 
tratamos nós, a diferéncia das 
outras distribuidoras, de conse
guir consumidores dos nasos 
produtos, senón que a xen1e de 
aqui se anime a facer as suas 
próprias histórias ... Haberia ou
tras diferéncias como o xeito de 
distribuir os produtos, etc ... pero 
coido que estas anteriores son 
as principais. Hai que ter en can
ta tamén, que através das distri
buidoras alternativas estanse 
movendo outros rollos, antimili
tares, feministas, de liberación 
animal, etc ... o que fai que non 
sexamos unha distribuidora con
vencional. 

Tratástedes algunha '\(ez de pa
sar da distribución á produ
ción? 
Non creo que sexan incompatí
beis unha coa outra, todo o con
trário, de feito estamos tratando 
de autoproducir unhas maketas 
a un par de grupos de Vigo o que 
seria un paso moi importante 
para a distribuidora. Se puidése
mos auto-producir maketas e, 
porqué non, discos, e logo dis
triuilos faríamas unha sorte de 
espácios liberados de multina

~ cionais e especaladores como xa 

Unha distribuidora alternativa 
serve para dar saída a material 
de xente que se nega a integrar
se en circuítos comerciais de 
venda, e que se nega polo tanto· 
a que ninguén o explote ou se 
aproveite do s~u traballo. 
Como nasceu ZUR/HA e que 
rpotivos vos impulsaron a me
tervos nisto? 

Como dixen, é material alternati
vo, autoproducido que non se 
pode atapar en tendas comer
ciais, non porque sexa , mancinal 
~enón p0rque os "produtores" 
deste m?terial non queren ·entrar 
nesas vias de distribución- que os 
explotan e manipulan ... O mate
rial que ternos .é moi variado, e 
vai desde os fanzines até os dis ..___ _____ ......,....;--~~-----------------'·>< existen noutras partes do Estado 

ZUR foi nun princípio, alá polo 
ano 1984, un fanzine, do que só 
sairia un número, ainda que o o 
fanzine deunos os conta·ctos ne
cesários para encetar a traballar 
na distibuición, todo foi pouco a 
pouco até que no 87 empeza
mos a traér toda clase de mate
rial e en cantidades importan
tes ... Os motivos que nos impul
san ~orí" os · mesmos · que jmpul
san a todos aqueles que loitan 
por algo sen receber. nada a 
cámbio ... 

CHINA 

cos, pasando por cintas, chapas, · te qµe nunca lle distribuiríamos 
pegatas, camisetas... os seus discos ou fanzines ... 
Dicides que este proxecto de Con respeito ao de que participa 
distribución non é maricinal, ain- pouca xente, ou máis ben que 
da asi é inoi pouca a xente -que nos compra pouca xente é ver-

rt. · 1 dade ... ainda que hai que ter en pa 1c1pa ne ... 
conta os meios con que cantan 

O noso proxecto de distribución as distribuidoras convencionais 
tentamos que sexa o máis aberto (rádios, TV, prensa, revistas ... ) e 
posíbel, coa pretensión de che- os que ternos nós, tendo en can
gar amáis xente cada vez e non ta este gran desnível, a nasa si
quedarnos nun estúpido illamen- tuación é ben boa. 
to ou pechamos cun só tipo de_ -
material, -as limitación póñenas Que cantidade de material, 
os grupos que nos mandan 0 aproximadamente, lle dades 
material para distribuir e non nós, saída através de ZUR? 
ainda que coma é loxico hai xen- O material que máis movemos 

son fanzines e cintas, nos fanzi
nes arredor de 30-40 números 
de cada ainda que hai alguns ca-

• SOS nos que a cantidade até se 
duplica (Sabotaje, Desconcier
to ... ) Nas cintas a cantidade é 
mais ou menos similar, con cla
ras excepción coma a dunha 
maketa chamado "Rok Anti-mili" 
de que levan vendidas arredor 
dun cento delas. 
Cal serian as diferéncias mais 
notábeis entre vós e untia distri
buidora convencional? 
Hai unha diferéncia radical coma 
serian os prezos ... a nasa distri-

español... lsto seria o ideal, que 
'Un grupo sacase a sua maketa 
sen hipotecarse cunha compañia 
e que a pudese distribuir sen ter 
que pagar riada a distribuidoras, 
especuladores e toda clase de 
parásitos intermediários. 

Que proxectos ten ZUR/HA 
para o futuro? 
Aparte de tratar de producir e 
axudar a bandas galegas, a partir 
de Setembro iniciaremos unha 
nova etapa de distribuición con 
material extranxeiro (revistas, 
discos) de momento iremos a 
pouco, lago xa veremos... O 

A PENA ·oE MORTE NUNCA TEN MATICES 

A pena de morte é unha das' poucas cir
cunstáncias que non oferécen matices. 
Para calquer persoa, en calquer país e 
baixo calquer condición, a pena de marte 
debese ser abolida. Eticamente resulta 
r1rrepiante e políticamente 1necesária. 

Maior contré;idición desperta canso este 
mergullamento en etapas a superar da 
história se realiza en sociedades perten..: 

. centes ~ un estádio ético e político m~is 
avanzado. Por isa a execución de 27 per
soas é significativa e condeábel, ainda 
que sexa nun país tan povoado e ainda ' 
que outrns realidades políticas sexan no
tabelmente máis criminais_ 

lndependentemente de se se frata ou 
non de estudantes, do castigo que mereza 
o linchamento· e queima literal de solda- · 
dos a médio do enfrentamento e · ainda 
que descoñezamos ·dados fundamen~ais 
dun contexto que os meios de comunica
ción ocidentais non nos axudan a esclare
cer, a condea segue a ser a me~ma. 

REFORMAS E "FEBL~ DO ESTAPO" 

Cando .os dirixentes chirios comezaron a 
extender as suas reformas económicas, 
un Fidel Castro, cuxo governo vif1a de 
abolir os mercados campesiños por con
siderar __,que favorecían a corrupción, pedia 
respeto .!3 paciéncia para coas experién-

M.VEIGA 

cias chinas. Tal cousa .é a· que merecen 
calisquer procesos de reforma nun estado 
socialista, na percura das níáis aptas con:: 
dicións de vida, ainda que non por iso fo
sen descoñecidos os deseqlJilíbrjos (falar 
de enriquecimentos resulta quiza un inte
resado min i~tismo de realidades ben dis
tantes) enfre sectores da povoación bene-

ficiados de certas formas de privatización, 
os problernas sanitários 'consecuéncia da 
eliminación das comunas e das unidades 
sanitárias inerentes a cada unha delas, os 
incovenientes do éxodo ás cidades etc. 
Nengunha reforma se fai sen contradi
_cións e en todo caso un pavo soberano 
debe ser libre de avanzar ou retroceder 

segundo a direción que coide oportuna. ~ 
estado Chrno d~mostrara xa a sua capac1-
dade para dar de comer a 900 millóns de 
persoas; alcanzar níveis de desenv?lve
mente bastante elevados, nunha soc1eda
de no 70 por cento rural, facendo que o 
mundo abandoase para sempre a expre
sión de "chino" como sinónimo de miséria 
e desprécio. 

Pero o respeto por ese proceso ou por 
calquer outro que se dé o povo chino, ~~n 
resta evidéncia e patetismo ao exerc1c10 
da marte por parte dun estado socialista 
que só - incomprensibelmente se pode 
sentir ameazado e que en todo caso non 
pode percurar reforzamento no fusilamen
to de dúcias de persoas. · 

Duas notas máis conviria ainda sinalar: 
Gor\tachov; se· ben coa prudéncia perti- _ 
nente afirmou non dar crédito ás acusa
cións' de contrarrevolucionários vertidas 
sobre os estudantes, sinalando ademais a 
sua créncia de que a mello~ saida posíbel 
teri~ sido a negociación . . 

. O governo $andinista, após ~o trun~o da 
revolución, non dictarninou nengunha exe
cución, nen ainda a de conspícuos tortu
radores somocistas, dalguns dos cal~s !o
ran víctimas mesmo alguns dos propnos 
líderes do FSLN. . O 
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CUME EUROPEO 

Alcanzada a unificación do sistema· monetário e da Carta· Social coa oposición qe Gran Bretaña 

·A · política comunitária imponse sobre a soberania nacional 
. - . . . 

Durante dous dias, no 
Palácio de Congresos de 
Madrid, Felipe González 
intentou "salvar" a 
presidéncia española da 
CEE e conseguir un acorde 
de peso sobre a unión 
monetária e económica así 
como algunha declaración 
de intenciór'I política sobre 
aspectos sociais. Pero foi 
praticamente imposíbel. 

• TERESA TODA/MADRID 

Ainda que as reunions dos 12 
xefes de Estado e de governo da 
CEE transcorreron ·pacífica e 
cordialmente, a tensión subxa
cente foi considerábel, e as for
mas de entender "Europa" en
frentáronse, máis unha vez. A 
conservadora Margaret That
cher, primeira ministra británica, 
converteuse en principal ponto 
de atención, ao ser a sua a voz 
máis discordante. No que fai a 
temas monetáríos e económicos 
foi acompañada por Dinamarca, 
Luxemburgo e Holanda, quedan
do completamente só na sua 
oposición aos pfantexamentos 
sociais. 

Os dous días do cume madri
leño cerraban seis meses de pre
sidéncia española. As duas ou 
tres semanas anteriores á cele
bración do Consello Europeu de
sataron a "europeite" que estivo 
contida durante os meses ante
riores, posibelmente porque ha
bía pouco que apresentar como 
grandes logros. 

Ao se facer cargo da presidén
cia que lle tocaba por turno e 
non por méritos "próprios" como 
nalgun momento pudo parecer, o 
Governo español subliñou que 
se ia pór o acento nos aspectos 
sociais, que a sua ia ser unha 
presidéncia onde, á vez que se 
avantaba na unidade e coesión 
do Msrcado Comun sentaban as 
bases da "Europa social". Non 
foi así. G.onzález topouse, ade
mais, con que o que predicaba 

Thatcher como disculpa 

fóra non o praticaba dentro -
ruptura de conversas cos sindi- -
catos en Febreiro- e iso traíalle 
críticas e problemas, reflexados 
máis tarde cando o PSOE acei
tou o programa eleitoral comun; 
socialista pero non obtivo o res
paldo sindical. 

A presidéncia española come
zou a ser valorada, pois, ne últi
mo mes, reflexándose nos meios 
de comunicación os parabéns
que os demais sócios comunitá
rios dedicaban a González. 

Hai valoracións que conside
ran que o Estado español obtivo 
sobretodo logros políticos máis 

llos que estaban en marcha, ace
leráronse algunhas cuestións e. · 
fíxose, E:rn fin, o que cabía espe
rar. Non se avanzou en logros 
políticos históricos quizá porque 
non era o momento. E por outra 
razón que sote dicer diplomatica
mente alguns dirixentes euro
peus: que a "construción da Eu
ropa" é ·algo que vai para mqi 
longo. 

Sirva éomo mostrá das presas 
que a veces corroen aos dirixen
tes do PSOE o acorrido en Maio 
durante a reunión do Grupo de 
Trevi. Corcuera, anfitrión, plante
xaba que debié;l sair do encontro 
a criación dunha Policía Europea. 
O · ministro italiano ·situaba as 

··causas comentando que esa po- · 
licia debería ser a culminación 
dun proceso e non ur:i ponto de 
arranque. -

O problema radica en qué Eu
ropa se quer construir. O que se 
viu· no Consello celebrado en 
Madrid reforza a idea de que é a 
Europa dos mercaderes e qos 
cartas a que se .. imporá sobre a 
Europa das xentes traballadoras, 
as clases populares e as nacións 
e pavos. 

Aínda que os temas económi-
cos teñan sido as "estreias" do 

- cume, non hai que esquecer que 
se traballou tamén na desapari
ción dos controles fronteirizos e 
a redacción de normas de circu
lación interna. Páradoxicamente, 
as meirandes facilidades para 
moverse· den.tro do ámbito da 
CEE qu-e se darán aos seus cida
dáns van significar q crecimento 
de dificuldades para persoas de 
tora da Comunidade. 

internos que europeus, ao ter 
acrescentado o seu papel de 
cara aos paises da América Lati
na, ao obter maior influéncia no 
Norte da África e estreítando ain
da máis as suas relacións coa 
Fráncia. Paris e Madrid son fir
mes aliados na CEE, ainda que 
sexan Bonn e París quen máis 
estiren do carro da unidade mo
netária e económica. 

A presidencia non foi o grande 
trunfo histórico qCle agardaban 
os dirixentes españois, pero tam
pouco un absoluto fracaso, visto 
desde o ángulo das lnstitucións 
da CEE. Continúáronse os traba-

.A integraeióñ europea está su
pondo asimesmo a potenciación 
dos espátios autónomos poli
ciais e as lexislacións má.is repre
sivas . . A tecnoloxia-ponta atopa 
aplicación neste campo e no mi-
litar; aí está a crecente ·irnportán
cia que se atribue á Unión Euro
pea Occidental (UEO) conio pilar 
defensivo da Europa Comunitá
ria. lso tamén forma parte do 
proxecto. 

P. ORTUGAL: ELEICIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEU 

Portugueses nao acredrtam nos milh5es da CEE . 

Quatro milhOes di$seram nao ao Parlamento europeu · 
Todos os poJíticos lusos 
foram apanhados de 
surpresa quanto ao 
comportamento eleitoral 
europeu dos seus 
compatriotas. A abstenQao 
ultrapassou todas as 
previs6es, atingindo 
quantitativos nunca 
alcan9ados em . Portugal. 
Mais que penalizar no 
partido -no Govemo
responsável pela 
implantaQao de urna política 
social altamente 
contestada, há que retirar 
dos resultados das 
presentes eleiQ6es a 
conclusao segura que dá 
os portugueses como 
pouco afectos e sensíveis 
ao argumento da felicidade 
das patacas, vía Europa das 
Comunidades. 

• noN~ALO HUNO 

~ "nao" dos quatro milhóes -
cmquenta .por cento do eleitora
do- acabaria por atingir os~.pa~-

tidos concorrentes. 
De todos o mais penalizado 

pela abstern;:ao é, e sem a menor 
sombra de dúvida, o partido do 
1 º Ministro Cavaco Silva, a des
peito de ser o mais votado. 

O PSD perdeu um deputado 
na Europa -de dez passou para 
nove-, dos 50, 1 % conseguidos 
nas eleic;óes antecipadas qe 87 
obteve 32, 72% nestas eleic;óes 
ou seja, cerca de 800. mil votos 
menos, precisamente o dóbro 
com· que foi penalizado pela abs
tern;ao. o PS, a CDU -coaliga
c;ao liderada pelo PC- subiu de 
11,5% para os 14,4%, perdendo, 
no entanto, 80 mil eleitores, final
mente o CDS, apoiante de Luca.s 
Pires, viria a ser penalizado em 
320 mil votos: Tudo isto, cJaro 
es~á, em termos comparativos 
com as elei96es anteriores e em 
func;ao dos beneficios e desvan.
tagens da absten9ao. 

Na base dos 48 %- dos eleitO
res que recusaram· o voto na Eu
ropa pode igualmente concluir
. se por um cas~igo aos partidos 
políticos, resposta altamente sig-
nificativa, em termos de protes
to,· com que os eleitores· portu- · 
gueses "brindar;:1m" a ac9ao ~o-

vernativa do Partido Social. De
mócrata. 

Coliga9ao d~mocrática 
unitária (CDU) ganha um 
deputado mais na Europa 
Esta foi, de facto, a estrutura 
vencedora das elei96es- portu
guesas para o Parlamento Euro
peu. 

· Integrada pelo Partido Co
munista e Partido Os Verdes, -a 
CDU acabaría por éiesfazer os 
argumentos de todos o.s analis
tas políticos, já que nas suas 
previsóes e projec9oes a davam 
como a grande derrotaqa e per
dedora desta consulta · popular, 
pois a sua principal forc;a, .o PCP, 
tem vindo· a ser abalada por for
tes convuls6es internas. 

No entanto, e após os resulta
dos verificados, esses mesmos 
analistas sao agora onanimes em 
reconhecer a infl.uencia carjsmá
tica e . o pulso forte , de Alvaro 
Curihal -o histórico dirigente 
dos comunistas lusos-, · que 
soube como . ninguém · ultrapas
sar a problemática . interna do 
partido, como adaptar-se as al-

tera96es que se verificam no mo-. 
• vimento comunista internacional 

e vencer até um grave próblema 
de saúde aos 75 anos de idade. · 

Tudo isso o velho. líder, conhe
cido e respeitado pelas súas áti
tudes enérgicas e posic;oés coe
rentes, soube superar e provar a 
evidencia que a razao está do 
lado ·das ideias que defende e a 
estrutura assume. 

Na luta que mantem com os 
.socialistas, desde longa data, 
pela hegemonía da Esquerda 
portuguesa, os comunistas aca
baram por conseguir eleger mais 
um deputado .para Estrasburgó. 

Por outra parte, e tace a este 
"score" eleitoral, a CDU ganha 
urna nova dinamica para as .pró
ximas cónsultas eleitorais que se 
aproximam' partindo para elei-

. Góes autárquicas -sao já em 
Dezembro, nas melhores condi-
96es para fazer aumentar a sua 
importante influencia nesta área 
da governa<;:.ao local. 

. , I 

Cavaco Silva zangado 
com o eleitorado 
Mai forarti · conhecidós os resul-

Reticéncias e atas_s::os 
Soa a tópico, pero as medidas . 
de seguridade que rodearon o 
"cume" supuxeron os meirandes 
atascos na xa longa hist_órip do 
caos de tránsito en · Madrid: O 
dispositivo era impresionante e 
respostaba ao menor estímulo 
de alarma. 

Na remodelación ·e adaptación 
do Palácio de Congre~os e Ex
posicións para esta etapa euro
pea investíronse algo asi como 
·1.300 millóns de pesetas, dece
nas mais, decenas menos. Os 
servícios funcionaron certamente 
ben, con precisión é pontualida
de europeas; Oa mandatários 
reunidos non tiveron contacto di
recto cos xornalistas ..:_moitos 
centos- que seguían a iñforma

. ción, pero houbo roldas de pr.en-
sa constantes dos portavoces de 
cada delegación. 

Margaret Thatcher pronun
ciouse formalmente a favor da 
unión monetária e económica, 
pero plantexa unha série de re
quisitos para meterse a fondo no 
proxecto que ~os demais resúl
tanlle inaceitábeis·. Foi o presi
def\te fr_ancés. FranQois Mitte
rrand, quen lle cieu a resposta 
máis tallante. Thatcher alega que 
se perde demasiada soberanía 
nacional co proxecto esbozado, 
e Mitterr~nd retrucou, r~collendo 
o . sentir da maioria, ·que non _ 
pode construirse Europa sen 
transferéncia de parcelas de so .. 
beran.ia. · 

O equilíbrio foi difícil e plas
mouse nun documento de com
promiso que permitiu salvar a 
cara a todo o mundo. 

Coincidindo co bicentenário 
da revolución, Fráncia colleu 
agora o testigo. Terán de irse de
senrolando pontos dos que se 
debateron. en· Madrid, e terán 

- que porse en marcha os traballos 
complementários ao Informe De
lors, que foi aceitado como base 
desa Europa de mercado, que 
cada Vez parece deixar máis á 
marxe á cidadania europea, fer-
mosas palabras aparte. q · 

tados eleitordis, o 1º M irnstrn 
portugues manifestou · na televi
sao o seu desegrado pelo trata
mento com que acabara de ser 
penalizado pelos absentistas 
portugueses .. 

_O líder do partido maioritário e 
responsável pela política g'ober
namental exp6s-se demasiado 
durante á campanha eleitora1,· 
participando en vários comícios, 
onde chegdu a afirmar que as 
eleiQóes· pqra o Parlamento Euro-

~ peu iriam constituir um teste a 
sua política e ac9áo de relam;ar 
Portugal na senda da Europa da 
modernidade . . 

Também na primeira .reurnao 
do plenário da Assembleia da 
República a bancada social de:. 
mocrata nao se cánsou de con- ~ 
denar e criticar o comportamen
to abstencionista dos eleitores, 

_ isto logo a seguir a consulta que 
1deu os resultados qu_e.os de~u
tados analisaram a medida das 
conveniencias, todos reivindi
cando. o seu naco de vitória qoe, 
e em termos absolutos, · só exis"'.' 
tiu nunia área a que todos . os 
partidos renunciam: a 3.bsten
~ao. o 
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CARTAS 

XL!STIZA 
Na derradeira tertulia de O Facha . 
para o curso 88-89, _tocouse, 
como non podia ser m'enos, o 
cas9 do profesor Francisco Ro
dríguez, de quen ese mesmo xo
ves aparecía .a foto na prensa in- · 
gresando, esposado, na prisión 
coruñesa. Os tertulianos do- Fa
cho falabamos, naturalmente; 
das témeras inxustizas' da Xusti
_za, da que, quen máis quen me
nos, todos resultamos vítima nal
gun momento das _nasas vidas. 
Porque a Xustjza oficial, da 'que 
se ten dito en Españ.a que é un 
cachondeo, na . nosa terra ·ven 
sendo verdadeiramente · unha 
desgrácia nacional. 

Paco R~dríguez .está vivindo 
nesta hora unha ancróhica noite 
de pedra, tan persoal coma a de 
Celso Emílio pero neste caso 
fóra de conxeito,. e xa que logo 
ainda máis absurda. A perviéncia 
de elementos fascistas na xudi
catura española, produce decot~ 
estas aberracións que todos pa
decemos, . pois que na persoa 
encarnerada sentímonos decote 
asoballados todas as persoas de 
conciéntia. 

Pero se fascista foi a senténcia 
no seu día, non menos fascista é 

. agora o procediemento, a oca
sión e máis a maneira en que se 
lle aplica a condena. f-iai pouqui
ños días, o ministro do interior 

·señor Corcuera declaraba moi 
seriamente que el non queria nen 
por nada que se radicalizase o 
nacionalismo galego. E velaí o 
que hai. Ou Corcuera é un redo
mado hipócrita faQendo _u~ha · 
provocación a mantenta; ou al
guén está a sabotear os plans do, 

-TOKIO 

. ~o.U 5€1 t'oR o llE- H f. 
RIFA.AJ SE TUrlll_ (Ol.LO 
l\S M-tf\XAS NJ\~S· 'T'E"GVfl\14) 

señor,,ministro; facéndolle a pu
ñeta a Paco Ro-dríguez, á nasa 
terra, e a todos nós. -

E se· se trata, como é de sos- · 
peitar, dun xeito de tentarnos a 
paciéncia para ver até ond~ atu
ramos sen buchicar. faríamos 

moi mal en deixármonos estar 
calados. Faríamos mal, incluso, 
incluso en deixarnos estar que.
dos. O 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 
(A Coruña) 

Esta secci~n está aberta a tod~s as informacións, opi
nións, ou cdticas que desexe formular o leito.r. 

Non se publicarán aqueles textos ou. frases' que con
teñan saidas de tonq ou palabras insultantes. 

Os asinarites deb-eran Incluir o seu nome completo e 
enderezo, ainda que -se asi o tan constar- serán publi

. cadas unicamente as iniciais. 
.A re<;tacción -resérvase o direito a resumir aquelas car

tas cuxo texto exceda as 30 liñas .m_ecanografiadas. 

\. 

CENSURA 

Ben sei , ben sei que estas cau
sas non pagan a pena porque o 
mundo é un desastre e todos ~s
tamos afeitas a causas piares. 
Xa, pero non me re~isto a denun
ciar que o prólogo que escrevin 

·_...para a obra de Roberto Salgueiro 
(O arce do xardin) apareceu mu
tilado. Ninguén recoñece a pa
ternalidade do "tachón" (sic) que, 
segundo Edicións Xerais, chegou 
"de antes", sendo quizá "antes" 
o Centro Dramático Galego. Non 
me molestei en chamar ali por
que seguramente dirian "des-
_pois", e xa coñeceredes o truco 
do parvo mareado. 

No meio fica o "tachón", que 
será como unha tacha pero· con 
música de banda: dous tachóns 
acaban un pasodobre, no meu· 
"tachón" está a cívica corchea 
que lle faltava ao prólogo para 
ser dixerível. Niguén tivo curiosi
dade por perguntar que haveria 
debaixq daquel burato negro, 
despois de que algun brillante 
funcionário decidise elevar o 
meu estilo mediante o uso do ro
·tu lador made in Germany. 

Ben sei: xa vai o tachón no 
vento, mas a palavra agora volta 
porque lles faria un favor se que
do caladiño. Censurou-se un pa
rágrafo inteiro cuxo motivo cen
tral dicia mais ou menos así: "al- · 
guns escritores galegas pode
rian-se comparar aos capóns de 
Vilalva, pois preteren ir- ao engor
de que circular pala esquerda". 
Esta inocente metáfora non fala
va de xenitais, senón dos auto
res _ que defenden a normativa 
oficial como única depositária de 
lexitimidade e diñeiro público. 
Parece que alguén non gostou 

do tema, apesar de eu admitir 
inocentemente que todo o prólo
go saíse en oficial. 

Joám Carlos: tiñas razón,, 
home, e menos mal que non 
apostáramos nada. Eu xa vou 
canso de tragar comelocaldos e 
transixir de boa fe coas letras 
que o fascismo sempre imaxinou 
para oliñasyeñen. E por iso envio 
esta carta: porque vou canso, 
mas sobretodo por exercer o pa
triotismo. Se non, digo eu, non 
me ian censurar en 1989. Se ca
dra está proibido aldraxar aos 
capóns de Vilalva, tendo en con
ta o perlo que andan as subastas 
da autonomia. A min que me re
xisten. O 

PORTUGUES 

XABIER EIRIN 
(A Cond\a) 

Vergoña é o meu sentimento ao 
relatar o que acorre na miña al
dea e coma neta en centos de lu
gares e casas de todo o país. É 
a história de Paolo que ven de 
Mirandela en Portugal, sen pa
peis, cruza a fronteira para traba
llar na Galiza e ctópase na se
guinte situación, sen contrato 
nen seguros, traballado todos os 
días de 7 1 /2 até as 22 horas do 
día, déixano sair os Domingos 
pota tarde, mándano traballar 
onde os parentes e viciños ou 
ten que estar até a mañanciña 
cando pare unha vaca, a todo 
isto mal alimentado (escóndenlle 
a comida), xeralmente mal visto 
polo resto dos vir.:iños e cunha 
retribución económica de De
zaoito Mil pesetas. Fainos lem
brar sen lugar a dúbidas o tempo 
da escravitude perto do ano 
Dous Mil. O 

ANXO MOURE MOSQUERA 
(Chantada) 

PRÓXIMO NÚMERO 

A Revolución Francesa 

XULLO 

/ 
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'Débense escreber _novelas que, , ~parte da calidade, 
canten unha hiStória. Esta $ unha novela de amor qü.e descree do amór' 

. Manuel Forcadela 
Gañou o "Ken Keirades" con PaiSaxe con muller B barco 

Manuel Forcadela ven 
de receber as 700. 000 
pesetas con que estaba 
dotada a primeira 
edición do prémio de 
novela que organiza o 
Concello de A Estrada 
babeo o nome de 
"Manuel Garcia Barros
Ken Keirades". O título 
da obra gañadora é 
"Paisaxe con muller e 
barco" e o xuri que o 
otorgou formábano 
Victor Freixanes, Suso 
de Toro, X. Alonso 
Montero, Ramiro Fonte 
e Carlos Casares. 
:fo:r:cadela ten publicado 
vários libros de poemas, 
un ensaio sobre- a obra 
de Pondal ("A harpa e a 
terra") e é· colaborador 
habitual de diferentes 
xornais e emisoras 
galegas 

•XAN CARBALLA 

Hai un grupo de poetas, do 
que formas parte, que pare
cen pasarse á prosa? 
A poesia é un feito ocasional e 
é imposíbel cumplir a consigna 
de Baudelaire "ser sublimes sen 
interrupción" . Nós non somos 
capaces de asunlir esa consig
na, e sen desertar da poesía non 
podes manter un ritmo de publi
cación constante. Paréceme 
unha aberración publicar un li
bro cada ano. como fan alguns 
poetas galegas. Para min a poe
sía é moito máis : vai ligada a 
unha indagación e unha teoriza
ción sobre a linguaxe. e en certa 
medida está surmda nun proce
so de procura intelectual . Os 
meus libros obedecen cada un 
a unha atitude. ''Ferida acústica 
de ria" é un libro cheo de ideolo
xia formalista, "O regreso das 
ninfas" é roáis t osófico, máis 
bolxiano, e o mesmo lle ocorreu 
ao terceiro, "O varredor do Ou
tono" que é en grande medida 
niestzcheano. que xoga co nihi
lismo ironizando sobrf:) el. Con 
eso quera dicer que cada libro 
de poesia esixe rnoito roáis es
fo~zo do que realmente parece á 

·hora de lelos. Neste momento 
non estou con intensidade ou 
seguranza mental precisas para 
emprender outro libro de poe
mas. 

1 Por óutra banda eu teño o vi
cio da escrita, góstarne facelo e 
divirteme, e entán a rnaneira d.e 
encher ese vacio é escreber prC\ 
sa, artigas, pequenos ensaios, ... 
Esta novela é un pouco produc
to diso. Pero non vai ser a últi
ma. 

O feito de que sexas profe
sor dá p4 a perguntar polo 
posíbel signüicado que ten a 
preséncia de· tantos docen
tes na nos~ literatura. 

- Eu plantexeime desde hai moi
tos anos a atividade da escrita. 
Empecei a escreber en galega 
aos 17 anos -antes . tíñao féito 

1 ~ COMBINACION 
DE ESCRITA E 
ENSINO É----
PERNICIOSA, 
PORQUE ABSORBE 
MOITO TEMPO DAS 
AULAS' 

en español- e antes tiven ou
tros oficios. Cando escollin o en
sino foi en grande medida pen
sando en que seria unha ativi- · 
dade que me depararia un tern- _ 
po :i'ara poder escreber. O que 
sucede é que o ensino non é 
precisamente relaxante, seqón 

· unha das profisións máis peri
gosas desde o ponto de vista 
psíquico. do "stress". A combi
nación de escrita e ensino é 
perniciosa, poque absorbe moi
to tempo fóra das aulas. Eu non 
lle recomei:idaria á ninguén que 
quera escreber ·que se dedique 
ao ensino. Próbabelrnente ou
tras atividades encaixen mellar. 

Grande parte do- profesorado 
de língua e lit_enitura galegas ~ 
militante e a coincidéncia des
tas duas atividades e fácil _que· 
converxa nunha ,praxe .literária. 
E é léxico qy.e asi ·suceda. To
dos os profesores de· literatura 
que se précien acaban por faéer 
os seus "pinitos" literários. Pero 
'non creo que isa' sexa unha 

· constanté na nasa xeneración. 
hai moitos escritores que non 

son profesores. Despois tarnén 
.se dá que moita xente que es
crebe hoxe na Galiza non ten 
unha formación lingüística sufi
ciente, máis ben apananse 
como poden, e isa nótase. E ta
mén se nota a formación lin
güística de quen está no ensi
no ... En definitiva que hai pros 
e contras . 

Novelas rea.is 
pero_ non sociolóxicas 
H~ .. unha• corrente ctj.tica e 
de· criación que defende que 
as novelas deben estar atra
vesadas pola realidade, de
ben reflexar os seus confli
tos e c_pntradicións. 
A narración, o relato, aparece 
coa própria imaxinación do 
home pero a novela é un xénero 
novo, é o xénero da burguesía 
que aparece co rorhantismo e se 
forma no realismo. Nese sentido 
é un -xénero por facer. Cando se 
tala de poesía lírica estás ante 
un xénero que ten miles de anos 
e podes falar do que queiras . 
pero sempre .segues unhas pau
tas. Na novela nada disto está 
claro . A novela, de rnomf:)nto, é 
un texto, que ten que ser en 
prosa pero non debe ser cam
posta dunha maneira deteami
nada. O Zarath0stra de Nieszt
che é unha mistura. de . poesia, 
novela, füosofia ... é un encontro 
de xéneros. Que distáncia exis
te entre "Arrabaldo do norde" e 

. "Memorias dun nena labrego"? 

É abando ampla p~ro ríengunha 
das duas deixa de ser novela. 

A novela· si está ligada á ·re ali- . 
dade, pórqúe o autor e o leitor 
--que . vai ser quen construa 
realmente a novela cando a 
lea-, son pártes· da realidade. 
Co que noB estou daéordo-é con 
facer novela, sociolóxica. -Neste 
sentido esta obra non ten a ver 
éoa soCioloxfa. Está ambientada 
na· 'Alemaña, nun ambente de 
decadéncia, e -é bastante esteti
cista. A trama son os amoríos 
entre un profesor de piano· e 
unha rapaza enfermiza que está 
vivindo nun balneário_ Nor:i é . 
pois unha novela sobre a reali
dade galega e os seus -conflitos 
sociais actuais. Se isa se enten
de como condición sine qua non 
para escreber ·narrativa eu non 
a comparto. A única abriga que 
ternos os escritóres galegas ·é a 

· de escr~ber en galega. -
Por outra banda estou escre

bendo outra novela, que ainda 
tardará uns anos, que é absolu
tamente actual e · centrada na 
Galiza . 

O título da obra coa que ga
ñacbes o _ ·"Ken Keirades" 
non foi moi publicitado. 
O título é "Paisaxe con muller e 
barco" , e "Águeda e a auga" é o 
lema co que se aprésentou. Pero 
es~ou pensando que se lle c:l,eu 
publicidade ao lema e quizais 
haxa que mudar o título. · . · 

Alfonso Cáccamo dicia nun
ha entrevista que p.ensaba 
que sen s~r lineal unha no
vela tiña qu_e contar algo 
que intet:.esara ao leitor, dé
bia ter acción· e desenlace. 
Sen tomalo como unha condi
ción absoluta neso estou dacor
do. Debense escreber_ novelas 
que, á marxe da calidade, can
ten causas. Debe · haber unha 
história, pero que sexa alegórica 
e signifique algo. · 

E cal é o fondo de "Paisaxe 
con muller e barco"? 
Poderiase considerar unha xe
nealoxia do amor, unha medita- · 

. ción sobre o que é .relación amo
·rosa, e conclúese no desamor 
como solución. É unha novela 
de . amor. que descreería do 
amor. Fundamentalmente é ún 
exercício dé linguaxe, e nótase 
moito -xa o dirán os leitores
o traballo da frase, a escolla de 
periodos longos (todo isto á ma
rxe de que se cante unha histó
ria), unha fluéncia sinfónica, 
corno se ~oube·se unha músi~a 
de fondo . Teriamos que talar da 
obra con música, que para min 
é rnoi importante tanto na poe
. sia como na novela. 

- '~ POESIA VAI 
LIGADA A UNHA 
INDAGACIÓN E 
UNHA TEORIZACIÓN 
SOBRE A LINGUAXE, 
E EN CERT~ ,;-..__· __ 
MEDIDA ESTA 

-SUMIDA NUN 
PROCESO DE 
PROCURA 
INTELECTUAL' 

. , . 

.·.- J :.. ~!;. ... {!.. '#'" 

Tes-. .escpto sobre os pr~~: · 
mat1 "',qQ.e na. obra literáiia.,.: · 
plante~ o uso ctun ~9#;. · 
con.cpnflito de diglósia ·:~_.:-:" · · 
ferindote-1lo libró · de Antón -
F.iguelroa '1Diglósia e . recE - ·~ 
to•t:.:. . . Que problemas ·topa- .., 
ches nese sentido? . - -~ . _ . ..; :: 

1 :'). ,.""-· 

SusCribo o que di A .Figufiloct " 
nese libro, pero isa non é algo 
que _podamos -solucionar, por' 
moita conciéncia que pe teµa do. 
problema. Todo o que escreba 
vai estar impregnado de digló~ 
sía. Q feito de que escreba unha 
obra situada fóra de. Galiza, 
poq.e ser unha espécie de fuxida 
do mundo en que vivimos, pero 
tamén vai estar impregnada de 
diglósia . No lingüístico houbo 
problemas, primeiro-coa norma
tiva: foi escrito fragm$ntaria
mente en vários anos e con dife-· 
rentes matices normativos, fi
nalmente ·escollen.do os máxi
mos dentro da normativa oficial. 
Pero non creo que o leitor note 
as escollas léxicas nesta obra. 
senón máis ben a estética, os 
tempos longos das frases, a su- . 
bordinación entre elas. a musi
calidade. 

Haberla tamén unha distán
cia, que se ten criticado na 
tua poesia, -no exceso de .re
feréncias cultas? 
Vaise ~er ben. Antes de remata
la lérona pefsoas de rnoi diver
sos nívéis e non houbo proble
ma de. accesibilidade. Pero si é 
unha novela misteriosa. Eu pen- -
so que ao leitor hai que estimu-· 
larlle a curiosidade , e hai unha 
série de incógnitas sucesl.vas 
que arrastran cara ao iinal. É -un 
texto que se non les inteiro-non 
sabes de que vai. 
Hoxe hai unña clara defini- · 
cióil dos escritores á hora de 
agruparse. Hai unha Asocia
ción de Esc:ritores, criase o 
Pen Club ... Que posición tes 
ante esta divers1dade? Cres 
que funcionan na literatura 
galega os gnipos de_ Pocter, o 
"capelismo"? 
A nasa literatura padece unha 
enfermidade endémica que é 
esa que sinalas do capelismo. 
Constato que non hai interés 
auténtico na defensa da cultura 
galega, por parte dalguns que o 
rnanifestan asi, e o que se está 
é repartmdo o pastel da deca
déncia. O que se administra ne
ses pequenos poderes culturais 
é a rniséria. E se ise é o máximo 
horizonte penso que non irnos .a 
nengun lado . . se non h.ai acorde 
en causas tan sinxelas como o 
asociacionismo, .a · confluéncia 
nunha organización dese tipo 
que tanto labor poderia facer... 
eptón ·teño que ser pesimista. 
Non vai desaparecer a nasa cul
tura p~ro si ·vai ser "sabiamen-' 
te" adrriinistrada para que siga 
a ser unha cultura minoritárta. '· 

S.e )1.oubese que sinalar unha 
característi-ca da cultilla galega 
hoxe sinalaria á perirersidade. 
Hoxe eu estou situado nunha 
zona de amplo espectro gue te
ria como referent.es ao Bloque .e 
á FPG, pero dentro dese espec
tro topo síntomas do mesmo 
mal·, e entón a miña atitude é 
cada vez máis de ·desolación. O 
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"Un pouco coma aquel xogo que 
te desafia a chegar desde a sal- . 
chicha a Platón en cinco pasos. 
por asoi::iación de ideas: salchi
cha-porco-cerda-pillcel-manie
rismo-ldea-Plató,n.( .. ) O critério 
era rigoroso. e creo que é o mes
m_o seguido polos servizos s~

cretos: non hai informacións. 
mellares ca o u tras .. o poder está 
en rexistralas todas. e despois 
busJat as conexisóns. As cone
xión~ hainas sempre. ahonda 
queter encontralas" Ol · 

Da salchicha a Platón , Umber
to Eco articula a sua última no
vela como unha reconstrución 
absurda pero verosímil da histó-

, ria occidental desde o século II 
até o presente , e, sobre todo, 
cómo unha reflexión sobre a 
realidade italiana de hoxe en 
dia. ., Influídos como estamos 
pala novela histórica e enigmá
tica . que era 11 nome · della 
rosa, tal vez sexamos pfOclives 
a ler ll péndolo ... na sua anéc
dota, como ·un feixe de cdne
xións arbitrárias que converten 
unha . 'nota de lavandaria' su- · 
posta.mente escrita e:p ·pleno sé
culo XIV na chave de todo un 
sistema explicativo . da história 
europea, desde a disolución dos 

· Terriplários· e a ruína do Templo 
até o nazismo, pasando palas 
guerras de relixión, as coloniza

·cións, a RevbÍución Industrial ou 
a própr:ía construcción da Torre 
Eiffel. E sen: esquecer as viaxes 
á pre-história para xustificar os 
monumentos megalíticos, as 
agullas telúricas destinadas a 
absorver a enerXia da Tena ou 
a ser antenas de comunicacíón 
éritre homes distantes. Todo 
arredor do Grande Plano, a 
aposta que os Cabaleiros da 
Orde do T~mpl0 realizan contra 
o futuro para se _alzaren co go
berno do mundo 666 anos des-. 
pois da sua disolución. Asi, Ro
ger Bacon. Rcibespierre e Hitler 
convértense en instrumentos 
para a realización do ideal eso
térico, e os masóns, os Rosacruz 
e os . xésuítas iguálanse ao nível 
das máis diminutas seitas na 
busca do Gran Secreto. Pero o 
Plano tronzou nun chanza; das 
consecuéncias desta fractura 
xorde a trama da novela, o mis- · 
tério que debe ser o leitor quen 
desvele ~ 

Desde a salchicha a Platón. 
Se Il ~orne della rosa era un 
certo sentido a plasrnación das 
teorías estéticas de Eco -a 
'opera aperta' susceptíbel de' 
múltiples leituras-..,.,.., en 11 pen
dolo ... podemos apreciar a críti
ca _máis roturida ás aplicacións 
extremas desta teoría, que con
ducen ao relativismo irracional. 

. tanto en·arte como na vida. Por
que non é . senón a leitura do 
texto da História como 'opera 
aperta' o que permite aos prota
gonistas, Pirn Casaubon, .Jacobo 
Belbo · e Diotallevi, · ·chegar a 
unha visión grotesca e sen ém
pargo coerente do pasado qtie 
mesmo os conducirá á própria 
autodestrución por acabar $en
do partícipes da sua invención. 
O texto ' hi,stórico (e literário) 
existe, comc:Hamén existe a re·a
lidade por enriba das interpreta
cións que dela fagamos. É a 
mensaxe que parece transmitir
nos _ Lia, J;rasunto do -eu huma-

. nista e racional de Eco, o pei:so
naxe que fa.la con palabras pe
quenas porque 'as ~xplicaqións 
sinxelas son · sempre as máis 
certas" (p. 287). Será a leitura da 
História como ;opera aperta' a 
que. dea lugar á todo o pensq
mentp hermético. desde a · Cá
bala até as sejtas máis moder-

Umberto Eco 

nas, tentando explicar polo ca
miño tortuoso o qúe teria unha 
explicación ·natural e transpa
rente. E a xente acaba afacén
dose a estas explicacións absur- . 

Cl95 e1 complexas e a deseñar o 
que por simple era óbvio , como 
taÍnpouco falta quen se aprovei
te desta _predisposición huma-· 
na : "A xente non ·crta · ·a Sem
melweis, que dicia que os médi
cos lavasen as · rnans antes de 
tocar as parturentas. Dicia cau
sas demasiado simples. A xente 
ere en quen vende. locións para · 
facer medrar o cábelo . Senten 
por instito que iso pón en rela
ción verdades que a cotio non 
_se xuntan, que non son lóxicas 
nen naturais. Pero dixéroniles 
que Deus ·é compÍexo e Ínsondá
bel, e. eritón a incoeréncia é o 
'"que consideran máis semellante 
á natureza de Deus. O inverosí
mil é a causa máis similar ao 
milagre"(p. 425) .: 

_ Pero ademais Il pendolo ... é 
unha reflexión sobre o presente 
da sociedade italiana dos anos 
setenta e oitenta : unha refle
xión, irónica pero respeitosa, so
bre o. desencanto e a acomoda
ción. Asi, ·asistirnos á reconver
sión de toda unha xeración da 
que é representante o narrador. 
Pim Casoubon, que desde. o 

- compromiso político -oor ve
ces simples pose externa- dos 
prirneiros anps setenta evólue 
P,ara e instalación conformista e 

· irretlexiva. A ·viaxe dunha xera
ción desde as folgas obreiras, as_ 
manifesta.cións universitárias, 
as leituras de Mao e a admira
ción palas Brigate Rosse, até o 
orientalismo, a ecoloxia, a ma
crobiótica e ... o esoterismo. A 
tempada que o protagonista 
transcorre no Brasil ao -acabar os 
.seus estudos universitáriqs fai . 
. máis patente esta rutura entre 
duas décadas, duas atitudes e 
dous modos de vida.. Se daquela 
a loita contra o capitalismo e a 
procura do pataísá ·socialista 
eran a razón vital para a moci
dade italiana dos setenta , nos 

XOSÉ M. MILLÁN 01'..ERO 

-¡L PENDOLO ... E 
TAMÉN UNHA 

REFLEXIÓN SOBRE 
O PRESENTE DA 

SOCIEDAD E 
ITALIANA DOS 

· ANOS SETENTA E 
- OITENTA' 

anos oitenta , reprimidas as Bri
gate Rosse. conseguido un 
equilibrio -inestábel- na so
ciedade italiana, convertidos en 
adultos a<iueles mozos contesta
tários, a máxia negra, a Tbora, 
o Zen e o ocultismo son os no
vas pilares ideolóxicos dunha 
franxa da povqa_ción que non · 
quer abandonar a grácia estéti
ca da automarxinación, pero isa 
si, sempre dentro dos límites: do 
sistema estabelecido. Nesta 
mutación social estaría talvez a 
causa do grande aUf{·e que co
braron as atividades sectárias e 
o irracionalismo mesiánico en 
todo o mundo e especialmente 
nalguns .pontos da Itália. cando 
menos. neste . auxe encóntrase 
unha das razóns de ser da nove
la. 

Contado , do . esquematismo 
perceptíbel nesta análise social 
podemos extrair a mensaxe cen-

. tral da obra. Porque Il Pendo
lo... plantéxase á necesidade 
·que o home ten de aferrarse a 
certezas, sexari Deus, o soc;:ialis
mo ou o Gran 'Segredo. algo que 
dé sentido á História e á acción 
humana. Todo no mundo está 
en movimento; nadá nos dá a 
seguridáde desexada ; todos os 
ídoios criados polo home para 
~sentar nun espazo e nun tern~ 
po en contínua mutación aca-· 
ban por derrubarse. Só'o Péndu
lo está fixo: o ponto en que se 
apoia é. o unico i:mutábel do uñ.i-

. verso. É por iso que Jacobo Bel
bo, repre9entante da xeración 
anterior á do narrador, que vi
veu na su~ - nenez q. _última gue- . 

rra mundial e sofreu a frustra
ción individual e colectiva da 
posguerra, que queimou todas 
as suas esperanzas para desem
boc;:ar nun escepticismo irónico, 
que foi incapaz de convérterse 
só_por unha vez en protagonista 
da sua própria vida mediante 
unha só decisiOn persoal, acaba 
por crer no mito que el mesmo 
inventa e por irnolarse ao Pén
dulo, o -novo ídolo, no seu pri
meiro e últímo acto de vontade . 

E ·arredor do Péndulo, arredor 
da nova leitura que pon orde 
nunha históri.a que na sua sim
plicidade carecía de sentido 
aparente. o fanatismo de quen 
precisa por riba de todo unha 
verdade . E aqui xorde a crítica 
contra o dogmatismo ilumínado 
xa presente en 11 nome della 
rosa: ao cabo, non existen pon
tos fixos no universo. Tampouco 
son necesários -acaba por su
xerirnos Eco-- se aceitarmos a 
humana e humilde racionalida
de que emprega Lia ao desmon
tar o complexo sistema esotéri
co en que acaban engulidos os 
herois: "Os rios non sori ríos por 
ser horizontais. senón porque 
dentro hai auga, e nan que'rerás 
que che explique as relacións 
entre a auga e o carpo .. . Oh, en 
resumo. estamos f eitos así, con 
est-e carpo, todos, e por iso ela
boramos os mesmos símbolos a 
miles de quilómetros de distán
cia, e por forza todo asemella, e 
agora observa que as persoas 
con xuízo ven o fÓrno alquimis
ta, todo fechado e quente den
~~º· pensan na panza da nai que 
xesta un nena, e só os teus ·dia- · 
bólicos ven a Mado.nna que xes- . 
ta o meniño e pensañ que é 
unha alusión ao forno do alqui·-

. mista. Asi, pasaron' miles ·de 
·anos a 'buscar unha mensaxe e 
todo estaba ali, bastaba con 
ollarse 'no· espello" (p-. 2B9) 

Do até aquí exposto. pódese 
facilmente inferir a oomplexida-' 

· de estrutural .da novela de Eco. 
unha complexidade consciente- · 
mente buscada .. ~odem9s apre-

ciar un certo· pracer cultista na · 
organización externa da matéria 
narrativa :. a novela divídese en 
dez núcleos, cada un deles do
minado por un dos dez sefirot 
da Thora. as luces que segundo 
os cabali~tas Deus empregou 
para ordenar o mundo. Cada n 
destes núcleos, á sua vez. diví
dese en capítulos introducidos 
por citas relativas ao saber her
mético . Pero o que dota a obra 
de maior complexidade -e fai 
rnáis difícil a leitura- é sen dú
bida a organizaGión temporal . 11 
pendolo .... constrúese median
te un continuo flash-back atra
vés da história: desde a casa de 
campo en que Casaubon se 
oculta para fuxir á persecución 
dos fanáticos, á noite do ritual 
semanas antes, ao início das re
lacións entre os protagonistas 
catorce anos antes. á experién
cia da guerra de Belbo. á inven
ción do Grande Plano dos Tem
plários seiscentos anos atrás ... 
Esta enorme deslocación tem
poral xunto co carácter da histó
ria abriga ao uso de procedi
mentos narrativos non excesiva
mente afortunados, tais como o 
abuso da técnica telling - boa 
parte da história é contada en 
interminábeis parlamentos dos 
protagonistas-. mentres que o 
showing -história narrada
queda reducido ao presente dos 
protagonistas. Por outra banda, 
Eco introduce o ordenador. 
Abulafia, como parte da narrati- -
va, non só como mero soporte 
que garda os fragmentos da no
vela que Belbo nunca foi capaz 
de escreber, senón como autén
tico actante. guia na pescuda 
que os personaxes realizan ao 
longo da história para reorgani
zaren o plano. Todo isto conver
te a obra nun intento de evolu
ción e rutura coa narrativa clási
ca· -pero efectiva- de que fai 
gala en Il nome della rosa. 
Con esta tén en comun o gasto 
de Eco por alguns expedientes 
próprios da súbliteratura -as 
mensaxes cifradas-. asi como 
unha admirábel mestria para 
mantera intriga e o mistério du
rante todo o texto e conseguir 
que o leitor experimente o mes
mo terror que o narrador sente 
ao presenciar desde a cabina do 
periscópio a escena crítica e 
macabra que ten lugar no Con
servatoire des Arts e Métiers. 

En definitiva. unha obra que 
sen alcanzar, a meu ver, a altura 
de D nome della rosa, --era 
inevitábel a tomparación- , é 
merecedora dunha leitura de
morada, sobretodo se a pomos 
en relact:>n cunha liña da actual 
narrativa galega, a novela histó
rica. que. debedora en parte da 
primeira obra de Eco, non soubo 
ainda articularse en reflexión so
bre o home e a sociedade de 
hoxe en dia. Polo demais, xa é 
cofü~cida de todos a enorme po
pularidade de que gozou entre 
os leitores italianos, até o ponto 
de se converter nun verdadeiro 

·fenómeno sociolóxico con· case 
uii millón de exemplares vendi
dos en menos de un ano. Aquí 

/tal vez haxa que agardar á sua 
edición en español prevista para 
Outon0 e . á: apresentación cir
ceóse e . cosmpolita ~e de se
guro nos prepara o ínclito don 
Fráncisco Vázquez. Para quen 
non queira esperar ·tánto, desde 

. hai uns días está á venda a ver
sión portuguesa. Por unha vez·, 
os leitores galegas·. podemos ·ter 

. , . D a pnrrucia. . 

(1) Eco, Umberto.- Jl pendolo di 
Foucault,· Bompiani, Milán. 1988. 2ª 
edición, p. 180. 



Camilo Franco 
Un narrador 
a ter en canta 
Xa vai para case un ano que 
saiu un livro de narracións que 
pasou cáseque desapercibido. 
sen o merecer Trata-se de A 
lúa no cenit e outros tex
tosº , de Camilo Franco E noff 
o merece por várias considera
cións. e unha delas sena que se 
guinda a isto de contar cunha 
paixón pouco usual nas letras 
galegas. 

O volume consta de seis na
rracións, a que dá o título ao li
vro e outras cinco. "A lúa no cé
nit" é o relato roáis longo do vo
lume, e é nel onde Camilo Fran
co vai mostrar as suas mellares 
cualidades. Aquí o escritor na
rra a vida no manicóm10 dun 
home que matou a outro en de
fensa própria O relato está na
rrado en prirnelia persoa, e. asi 
o protagomsta vai contarido as 
suas aventuras e desventuras. O 
mal estivo, parece ser, en ser fi
lio único. e na lua. cómplice das 
suas malfadadas acc1óns . A ac
ción do relato d1scorre dunha 
maneua clara , concisa , amda 
que o narrador. o protagonista, 
va1a pasando dun tempo a ou
tro, dun espazo a outro, dunha 
acción a outra Aqui é onde Ca
milo Franco mostra os seus co
ñecimentos da técnica literária, 
pois nunca perde o fio central 
que atravesa o relato : a lua, a 
referéncia constante ao que vai 
acontecer no remate de cada 
acción do protagonista. 

Outro acerto do narrador é 
non carregar as tintas. O ~utor 
esá a contar unha história crua , 
que pode chegar a ser tremen
dista, mais a finura narrativa 
impede que vaia por eses cami
ños de "abraio" tan cáros a mui
tos dos novos narradores gale
gas. E esa finura narrativa vai 
facer, tamén, que o relato sexa 
máis crível, máis verosímil non 
sendo un relato realista : o narra
dor: instala-se no centro da ac
ción dos seus relatos e vai-nos 
deitando tal e como van saíndo, 
cun saber que para si quererian 
muitos. Camilo Franco sabe 
apreixar o núcleo do relato e de
senvolvé-lo rnercé a técnicas 
narrativas que aqui; en "A lúa 
no cénit", teñen rnuito de cine
matográficas. 

Os outros relatos . que compo
ñen o volume son, en verdade, 
inferiores, ainda que se len con 
pracer, · sobretodo o último:. 
"Casa Aragón, panerías finas de 

ultramar", unha espécie de Cri
me no Orient-Express á gale
ga. Falla no remate rnais gaña 
muito polo humor que rnostra o 
narrador, e que é causa de agra
decer. Hai outro relato que ben 
pudo desenvolverse rnáís, o 
tema daba de si muito rnáis das 
páxinas que dá Camilo Franco , 
"Café Central"; reteña-se, con
tado, unha lición que se pode ti
rar do relato : a memória, en 
contra do que pensaba Proust. 
é traidora . E un relato que mos
tra as visións e cualidades do 
autor : "A extraña paixón de dur
mir nos cines", que é o primeiro 
texto narrativo galega -non 
costurnista- que se desenvolve 
nun cine. botarldo un ollar cita
dino ao que está acontecer. Os 
outros dous relatos non están 
tan conseguidos, mais poden-se 
ler gratamente. · 

Camilo Franco, con este pri
meiro livro, é algo máis que 
unha promesa. Sabe narrar. 
sabe escoller os temas (só cabe 
esperar que os desenvolva 
máis) ; sabe dominar a expre
sión, a frase ; sabe que narrar é 
algo máis que divertir e algo 
menos que un tratado de meta
física , e así fuxe dunha profun
didade que poderia apagar a 
claridade do que está a narrar: 
ao cabo é o que fai todo bon na
rrador , nunca un adxectivo de 
máis. 

O que si debe coidar Camilo 
Franco en próximas entregas é 
o léxico, pois comete erros im
perdoáveis. Vexan-se alguns: 
brilante, inconscente, tivera e 
tuvera na mesma páxina (a 19), 
confusión constante entre sono 
e soño - unha cousa é sono, re
pouso, e outra soño, ensoña
ción-, debres por débeis. am
bente, inconvinte, etc. Son erras 
que lixan un interesante livro 
que, -por que?-, pasou cáse
que desape,rcibido. O 

XGG 

(1) Ed1cións do Castro . Sada, 1988. 

Con Alfonso 
Cast~laol 'desde. 
La Habana hasta 
Oriente' 
Editado coa socialista sobrieda
de. que corresponde á "Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba", 
baixo a · responsabilidade de 
José Rodríguez Feo, tense publi
cado un libro que rubrica Xosé 
Neira Vilas, que fala dos "Dias 
cubanos de Alfonso Castelao", 
escdto en castelán,. e con expre- . 
siva dedicatória: · "Para Anisia, 
que con ojos de niña vió dibujar 
a Castelao en eJ. Teatro "Irion
do". 

GuieirQ 
CULTURAL 

Un libro singular, que acaba 
de sair do cubano prelo de "Edi
ciones Unión", para que a sua· 
distribución americana poda 
servir a alguns de- coñecimento 
e _a moitos de recoñecimento da 
vida e obra "deste gran dibujan
te, narrador, ensayista .. drama
turgo y político gallego", que 
"recorrió la Isla; desde Pinar del 
Río a Guantáhamo, en dos oca
siones, protagonizando mitines 
en teatros, parques, campos de~ 

portivos y recibiendo, en todo 
-lugar y momento, rotundas 
muestras de la solidaridad de 
los cubanos hacia el pueblo es
pañol, que luchaba en defensa 
de su dignidad ultrajada". 

O próprio autor indica que "el 
presente libro, fruto de ·meticu
losas indagaciones, aspira a dar 
testimonio de un hombre, de un 
momento histórico y de la con
ducta de un pueblo", oferecendo 
concretos datos cronolóxicos e 
un esquema bibliográfico. para 
que o leitor poda seguir adiante 
na prosa dun "Castelao antes", 
desde o 1909, a un "Castelao 
presente" , entre 1938/9 e · o 
1945, cun "Castalao en el re
cuerdo", no 1950, cando "en la 
Habana se recibió por teletipo, 
desde Buenos Aires, unha ma
ñana de enero, la noticia de su 
muerte ... ". 

Despois, xa, fálase da "plásti
ca" , con variados apéndices. fi
cheiro e referéncias bibliográfi
cas, con testernuñas de Xerardo 
Álvarez Gallego, seu amigo de 
vello, cando este tiña residéncia 
viguesa en Urzáiz nº 28, no mal
fadado ano do 36 . 

(Tempo no que, as circuns
táncias , obrigábanlle a preparar 
lixeira equipaxe ernigratória, 
deixand.o na Estrada, quente de 
veráns e de esperanzas, a espo
sa e filio, no prirneiro piso do 31 
actual da aveniao de Fernando 
Conde, feito que, agora: anec
doticarnente repasamos). 

Lernbranzas, tarnén, de Luís 
Soto, Nicolás Guillén, Luís Amá- . 
do Blanco, Ánxel Lázaro. Aveli
no Rodríguez, Rafael Suárez Sa
lís, entre outros, adernais do da 
própria compañeira do autor, 
decote atenta, que coñecera de 
nena a Castelao, alá na cidade 
de Ciego de Ávila, natal de Ani
sia, e que, anos despois, habe
rla de visitar á enviuvada Virxi
na, en Belgrano 2605, de Bue
nos Aires, na coincidéncia ar
xentina non procurada. 

1 

En tal libro, · oferécense refe
réncias bibliográficas con rninu- , 
ciosa atención aos escritos de 
diários e revistas, como "Hoy", -
"Pueblo", "Revista de España", 
"Crisol", "Cultura Gallega'', "El 
Mundo", "El País", "Mediodía", 
"Facetas de Actualidad" , "Noso
tros", "Información", "Ultra" ou 
"Bohemia", entre outras publi-

' cacións . 
E, asi, pódese chegar a esa 

páxina derradeira de tan esti
mado libro, gardando n~ porta
da aqliel dibuxo de negros, pu
blicado en "Hoy" , no 27 do Na-

dal dun ano de guerra, 1938, 
con versos· da sua déciryia guaji
ra: 

"Dándole "dulse" a la bola 
Lister sabe dar candela, 
Y GaÍicia en la pelea· 
Tiente la lumbre espáñola; 
Pero en el Centro Gallego 
Hay que mostrarse cali~nte 
Para que vea la gente, 
Izada con mucho honor , 
La bandera trjcolor 
Desde - la Habana hasta 
Oriente". 

Xosé Neira Vilas e Anisia Mi
·randa, acaban de .estar na Gali
za, en viaxe de convidados de 
honra. ·Pero, axiña, coidarnos 
que voltarán visitarnos. O 

X. PORTO MATALOBOS 

Lembrando a 
Xehnírez 

Como un dos prirneiros produc
tos saidos do patrocínio da Con
sellaria de Cultura e Deportes, 
xunto co da TVG, ven de es
trearse esta mediometraxe des
tinada sen embargó a unha dis
tribución televisiva. "Lembran
do a Xelrnírez" tenta dar unha 
visión d~quela figura "tan míti- . 
ca corno desconocida" s.egundo 
apontaba nun sorprendente cas---
telán o folleto repartido plá pro-
· ductora non pase prévio. Seme
llante lembranza efectúase com
binando o puro documental, 
centrado en especial na cidade 
de Compostela, coa posta en 
cena dos· episódios rnáis corieci
dos da vida do mandatário c.om
postelán. 

Aqui optouse intelixentemen-

''LA. FUTURA 'REPUBLICA HISPANA DEBERA 
TENER UN CARACTER FEDERAL'', -GASTELAO .. 
Abo16 el líder &•llego por 11 reforma de la Const1tuc1rjn 

clel 31 en el magno banquete de- anoche en el C. Asturiano 

ABOSADllBA 
Nº 393 -29 DE XUÑO DO .1989 17 

te por insertar ao arcebispo e 
aos seus achegados en cenários 
cotidiáns de hoxendia. De tal 
xeito que se evitan gastos e pro
ducíón e · unha reconstrución 
ampiental que, de certo e dada 
a nula infr.aestrutura aqui exis
tente, había resultar de garda
rropía. Ao tempo a fórmula dotá 
dunha certa orixinalidade á. na
rración e ven. fornecer a Com
postela dunha condición intem
poral, botándolle unha parte de 
boa intención por parte do es
pectador . -Porque isa si, este do
.cumenal ficcionado é bastante 
irregular. Xunto a cenas maís ou 
menos ben resaltas, aparecen 
outras que semellan puro teatro 

. filmado, cando non resultan beri 
confusas --como a - fuxida da 
raiña Urraca-. Outras veces 
abúsase do xogo de insertar a 
história na cotídianidade para 
buscar un humor facilón. Nou-

tros intres - achádegos de certa 
forza e eficácia expresiva (corno 

. os conspiradores vestidos de 
executivos) son p.arcialmente 
anulados por redundáncias 
(neste caso a banda sonora re
calca inecesariamente a compa
ranza dos intrigantes cos lobos). 

En canto ao puro documental 
apontemos que gastarnos rnoito 
das pedras composteláns, pero 
cos contínuos zooms ·cara atrásº 
e cara adiante, acabarnos sofrin
do un empacho considerábel e 
tendo medo de esnafrarnos dun 
intre a outro contra o sofrido 
pero _ duro gran~to. · 

Apesares destas deficiéncias 
e algunha roáis, o · film~ ten 
unha dignidade que o alonxa 
moito, · por exemplo; da ignomi
niosa série "Lenda" da TVG, por 
poñer un exernplo dun proxecto 
afín. Como di o citado foll~to ex
plicativo "resulta que afina! Xel
rnírez non era Xelrnírez, senón 
un señor~ da rua que o interpre
taba". Non ac?ba de convencer
nos, porén, a visión a retazos do 
arcebispo, dO" que nada se nos 
explica sobre o seu ascenso a 
tal cárrego e cuxa personalidade 
fica, finalmente, moi <lesdebu
xada. E esta visión desenfadada 
que aqui se pretendia non era 
incompatíbel cunha máis orde
nada e _productiva información 
sobre a personax~. · · -O 

G.VILAS 

· Lembrando a Xelmírez. Guión: Juan 
Calzada. Música: Alejandro Massó. Rea
lización e Montaxe: Rafael de la -Cue
va .. Director de Fotografia: J.A .de la 
Cueva. Productor Ezecutivo: José Gó
·mez-Aller. Actores: Xelmírez: emesto 
Chap. Cronista: Gonzalo M. Uriarte. Dona 
Urraca: Teresa Morán. Duración: 53'. 
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·A VELLEZ, UN.HA EPOCA -IRREPETÍBEL 
Unha mostra de fotografias dos reporteiros da Axéncia Magnum ao longo da.sua _ 
história. Apresentada en Tokyo' en Abril do 1987 está agora en Vigo, dentro das 

Xornadas sobre a Terceira ldade, pendurada por quinta vez no mundo. 
· · Anteriormente estivo en Barcelona. 

Canle no Bougival, Fráncia 1955. HEÑRI CARTIER-BRESSON 

Ecuador, 1982. SEBASTIAO SALGADO 



LIBROS 

• Lucenza 
Segunda novela de Xaime 

-Ouessada, o pintor ourensán, 
despois do seu "La singular 
.historia del Recristo de Bara
ña" . No prólogo Váazque Mon
talbán fala dunha novela "ba
rroca, asimétrica, quessadia
na, chea de ruido e de fúria, 
ainda que moitas veces ese 
ruido e fúria sex¡i gargallada. 
Fantasiosa e caprich9sa, cun 
humor baseado no exceso do 
xesto, á maneira do mellar hu
mor de Femández F1órez. esta 
novela é t.amén a paródia de 
si própria" . 

• E outras histórias 
Último libro de Alberto Aven
daño, editado por Galaxia.Un
ha ·dúcia de relatos escritos no 
1982, cando abandona "Rom
pente" . Desde o ponto de vista 
cronolóxico é, pois, o seu pri
meiro libro en prosa. Nas suas 
páxmas hai preocupación pola 
síntese e a sobriedade e nos 
relatos tópase o emparenta.
mento co estilo de escritores 
caros ao autor como Peter 
Handke ou Clarice Llspector. 

• Tudo quanto há 
no mundo 

Libro de Ramón Caride Ogan
do echtado por Ouademos do 

ACTOS 

• Eduardo Blanco 
Amor 

Orgaruzado pala A.C. "O Fa
cha" de A Coruña celébranse 
duas conferéncias en lembran
za do escritor ourensán. O Xo
ves 29 intervirán Gonzalo Alle
gue, Carlos Laiño e Luis Pérez 
sabre "Aspectos biográficos 
de Blanco Amor". No Salón 
Fonseca de A Coruña ás 20 h . 

• Xomadas da 
Tterceira Idade 

Conferéncia de Carlos Castilla 
del Pino, "O vello como irna
xe" . o venres no Auditório do 

EXPOSICIONS 

• Luis Seoane 
A mostra antolóxica do pintor 
coruñés chega a Compostela 
despoIS de A Coruña e Vigo 
No Museu do Povo Galega. 

• O mar da 
memóna 

Expos1ci6n de fotograba itme
rante orgaruzada p0la Conse
llan de Pesca lrnaxes do 

E 
out ras 

HISTORIAS 

AlbertoAvendaño 

povo/poesia" . O próprio autor 
divide o poemário en tres par
tes : un primeiro expresa unha 
época de desencanto político 
e as outias duas teñen como 
eixo o amor e a peculiar visión 
poética dm autor. "Mas nao os 
podetia julgar desde fara : sao 
sessenta e nove anacos de 
rrúm" 

Centro Cultural Caixavigo. Na 
Sá de Exposicións mostra fo
tográfica da Axéncia Magnum 
sobre a vellez. 

• I Festa Verde 
O 1 de Xull0i no Campo da 
Compañia de Monforte terá lu
gar esta primeira ·festa de in
tención ecoloxista., pacifista e 
cultural, con actuacións musi
Ga.lS, exposicións de artesanía 
e libros... Efectuarase a plan
tación simbólica dunha arbre 
autóctona e sortearase un lote 
de libros pÜr valor de 15.000 
pesetas. 

1870-1930. Na Nova Sá de Ex
pos1cións da caixavigo (Gal
rias P Sanz-V. Moreno) 

• Fotos de A 
Coruña 

No Owosque Alfonso coru
ñáes mostra de fotografías da 
cidade desde primeiros de sé
culo até o ano 1930 Aberta 
até o 18 de Xullo. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galegas 
e portugueses 

Praza do. Libro 
. Tel. 26 63 77 
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E SOLICITE 

AS· NOSAS TARIFAS 
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CONVOCATORIAS 

• XIII Xorpadas do 
Ensino de G8.tiza 

Desenvolverans~ o seguinte 
·programa entre o 11 e o 15 de 
Setembro na Coruña (Escala 
de Idiomas) . 

Luna 11. 
"A grruoloxia na escala: apli-, 
cacións prácticas" Laura Li
zancos Mora. 

''Metodoloxia para traballar 
coa natureza. Unha experién
cia práctica: Baldaio. Coorde
na" Carlos Vales. 

"Teatro : Construcién dunha 
personaxe e monta.xe da obra 
baseada nesa personaxe." 
Carlas Basca. 

"Iniciación ás técnicas dos 
teares". Sabela Vazquez Fan
diño. 

''Iniciación ao baile tradicio
nal galega." Isidoro Roguez . 
Perez. 

"Tradición e modernidade. 
Compoñentes da mentalidade 
actual." Henrique Telllo. 

"O ensillo musical na esca
la. Experiéncias" Feo. Xaime 
Rey Sanmartiñ. 

"Taller de cartón-pedra." 
Feo. Peña Diaz. 

"Texto e contexto nas litera
turas africanas de lingua por
tuguesa. A incidéncia dos ro
mances "Mayombe" e "Yaca" 
na literatura angolana." Ma
nuel Ferreira. 

"Taller de plástica: Cartona
xe e material de desfeito." Os
ear Lopez Suei:ro. 

"Uso de meios audiovisuais 
na aula: paneis, transparén
cias, diapositivas." A.udiovi
suais A. Bóveda. 

"Os ensinantes e a saúde 
mental (relación docente- do
centes)." Femando Marquez 
Gallego. 

"Actividades fisica.S e xo
gos. Alternativa lúdica do cor
poral." Manuel Fdez. Pombo e 
Manuela Pérez. 

"Proposta para a explicación 
da história do galega." Pilar 
García Negro. 
Martes 12 

"Etnografia na escola: As 
festas tradicionais, a sua orga
nización nas escalas. Taller 
criativo". Anton Castro Rodri
guez. 

"Taller de plástica: a sua es
tampación en teas." Osear Lo
pez Sueiro. 

"Traballando co barro" . Feo. 
Xose Perez Porto. 

"Debuxo e ieitura da imaxe 
na escala" Xoan M. Andrade 
Vidal. 

"(Reflexións) sobre informá
tica e ensino." Xose A. Vaz-

@ez Rguez. 
"Historia da arte galega. As 

suas claves. " Femando Mtnez. 
Vilanova. 

"Celso Emilio no seu con
·texto" Manuel Maria. 

"A miña experiéncia como 
escritor para nenos . Poesia na 
escala." Manuel Maria. 

"Visitas escolares. A sua 
preparación. Elaboración dun 
plan de visitas para o centr0." 
Xan Fdez. Carrera. 

"Reflexións sobre o ensino 
bilingüe en Cabo Verde." Or
landa Amarilis. 
Mercores 13" 

"Dinamización de textos, ·na . 
pedagoxia a Ungua" . Coorde
na. Xoan Carlos Rabade 
(APIL). 

"Problemas da linguaxe ría 
escala: retrasos da fala e da 
linguaxe, transtomos de arti
culación, transtomos na lei
to.escritura." .Eliana Villar. 

"O bilingüismo imposibel: 
níveis acadados áo remate da 
escolarización obrigatóri¡i." 
Landelino Pellitero e Xosé Ma
nuel Rguez. 
Xoves 14. 
"Os recursos culturais de Gali
za no ensillo" Felipe Senen. 

"Situación e perspectiva da 
lingua portuguesa no mundo." 
Pilar Vázquez Cuesta. 
Venres, 15. . 

"Produtor e fotosíntese (Me
tan as prantas á escuridá
de?)." A. Carpintero. 

"Un método activo para o 
ensino da ciéncia." A. CaÍpin

. tero. 
"Sociolingüística nas awas." 

Manolo Portas (APLL) 
Os talleres e seml:nários seguí-
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ranse en sucesivos dias , e ·ha
berá diversos actos culturais. 
A matricula é de 4.000 pese
tas e para sócios e parados 
2.000. Para máis información 
dirixirse ao (981) 27 52 74 

• Galicia en Foco 
1._:_ P0derán concorrer can-: 

tos fotoperiodista.s residan en 
Galicia, ou traballen habitual
mente para calquera medio de 
comunicación galega, ben 
sexa en calidade de membro 
de plantilla ou de fotoperiodis
ta colaborador. 

2.- As fotografías concur- . 
santes deberán ter sido publi
cadas. ou optar ·a publicación 
entre o 1 de Xaneiro de 1988 
e o 30 de Xuño de 1989. 

3- A temática das mesmas 
estará relacionada con calque-

. ra das seguintes áreas: Cultu
ra, Deporte, Sociedade, Natu
r-eza e Ciencia, Sociedade, Po
lítica e Retrato. débendo sina
lá-Io autor en cal de elas dese
xa incluj-la fotografía concur
sante. 

4 .- As fotografías :poderán 
concorrer en duas moáalida-
des : como Fotos Unicas · ou 
ben en calidade de Series. No 
que respecta ás series éstas 
deberán estar compostas por 
un rninimo de tres e un maxi
mo de cinco fotografías. 

5.- As fotografías concur
santes poderán- axustarse · a 
unhBS'medidas mínimas de 18 · 
x.24, e máximas de 30 x 40. 

6.- As fotografías concur
san~es poderán ser en branca 
e negro, ou cor, indistinta
mente 

7.- A¡:iemais da fotografía· 
concursante, axústada· as me
didas sinalad~ o apartado 5 
destas bases, deberán os au
tores adXuntar un · poSitivado 
en formato 13 18 para a súa 
po~ible reproducción no catá
logo. 

8.- A remisión dos traba
llos deberá facerse a "Galicia 
en Foco" - "Club de Prell$a", 
Apartado 283 de .Ferrol, incor
porando a fica adxunta. debi
damente cumplimentada, re
matando o prazó de recepción 
o 15 de Agosto de 1989. 

9.- O fallo do Xurado, que 
será inap~lable e que poderá . 
considerar deserto calquera 
dos apartados, farase público 
o 15 de Setembro de 1989. 

10.- A entrega de premios 
faráse , o día 30 de Octubre, 

· data na que se inagurará ta
mén a exposición "Galicia en 
Fo.co" e mais a . monográfica 
compleinentátia. 

"Galicia en Foco" está suxeto 
, ós seguintes : Critérios: 

·A- Establécense dez dis
tincións: cinco para o aparta
do de- Fotos Unicas. e out!as 
cinco para o de Series. 

B. - As citadas distincións 
consistirán nun, Multiple Es- , 
cultorico, obra de autor galle
go . 

. C.- Os traballos concur
santes serán seleccionados 
polo Xurado ~ncargado de ca
lifi.calos , e a partir da devandi
ta selección, os organizadores 
comprométense a configurar 
unha exposición itinerante por 
aquelas cidades galegas que a 
soliciten, sen descartaren po
sibles intercambios con outras 
Cidades españolas que puide
. sen estar interasadas na mes-
ma. 

·D.- As fotografías premia
das e seleccionadas serán 
compensadas en metálico cas 
cantidades de 5.000 ptas. para 
as de branca e negro. e de 
10.QOO ptas. para as de éor, 
quedando en propie'dade do 
"CJub de prensa" de Ferrol .e 
devolvéndose as restantes ós 
seus respectivos autores. 

F.- As fotografías premia
das pasarán a formar parte do 
Arquivo Documental do ~· c1u
be de Prensa" de Ferrol, a par
tir do que se creará: o Patrimo
nio_ Gráfico e o Arq:uivo de 
Imaxe ·do mesmo.· 

· G . ..:...._ O certame "Galicia en 
· Foco" complementarase cun

ha exposicióp, tora ¡je concm
so, dedicada monografíca
mente a fotoperiodista gale~o . 

PEQUE.NO 
DtCCIONAR_IO 

X E R A· 1 ·S 
·o A L N G U A · 

O PEQUENO XERAIS é un 
i'.iiccionario básico do galega estándar. 

Partiuse para a súa ·confección do 
Dic_cionario Xerais da Lingua e 
reduciqse oseu contido para faceto máis 
manexáble . Esta reducción levouse a 
cabo seleccionando o número de 
entradas e· racionalizando o volume de 
informacíón das. definicións e das 
acepcións de cada u:iha delas. 

As entrádas reducíronse a 18.000, 
·suprim1ronse as formas cons·ideradas 
variantes minoritarias, respondendo · 
esta supresión a criterios de uso. Por 
outra banda, unha parte das entradas do 
diccionario fo¡ reorganizada no 
apartado das familias léxicas. 

Cjlda entrada segue levando o 
étimo. do que procede, suprimíndose as 
explicacións acerca da evolución 
hist~ri~. 

A BOBA !illllA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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A. lDENTIDADE ·ADORMECE -NA ME 
XAVIER CASTRQ 

G aliza é untia nación arreciada, con
finada na periféria do mundo. Nos 
países como o noso, afectados 

polo síndrome do Fisterra, o tempo. trans
corre cun ritmo máis pousado. Todo foi 
chegando seródio, pesde ·as inovacións 
do Neolítico até as modificacións tecnoló
xicas aportadas polas sucesivas revolu
cións iridustriais. Oeste xeito, nada ten de 
extraño que un amplo segmento da po- . 
voación, o que ultrapasa os cincuenta 
anos, forxase a . sua identidade persoal 

1 nun meio onde a expresión oral mantiña a . 
primacia por sobre da escrita. As aldeas 
_nas que discorreron as vidas ·da meirandE? · 
parte dos nasos vellos configuraban antes 
un universo do verbo, da oralidade, . que 
unha galáxia Gufemberg. ·Esta actuaba 
dun ~eito feble en conxunto. E polo que 
se retire ao engaiolante mundo da imaxe, 
a "mediática''. galáxia'de Mac Luhan, báta
se ben de ver que, apesar do seu gran im
pacto, non pasa de ser -un recén chegado 
no r.nso meio. 

Todo isto· sábeno ben os profesores de 
História e. CienCias Sociais, eu non digo 
nada novo. A todos nos compre pescudar 
nese faiado colectivo que é a memória, na 
que reside _en boa parte, iso que chaman -
un pouco ampulosamente, a nasa "acusa
da etnicidade diferencial". 

Borges dicia na súa "Historia de la.Eter
nidad" que "la identidad persoal reside en 

xéncia desta "operación ínemória". 
Cómpre bulir' pasto ·que o· tempo d~~~ 

ca implacabelmente as nosas fontes, 
ameazando con esa forma de desertiza
ción intele'ctual que é a amnésia. O ~on
xuntb da cultura tradicional galega; i,ncluí
do ese tesauro r:icaz -que é a toponimia 
menor, corre o risco de perderse. Como 

. la memoria y la anulación de esa facultad 
comporta la idiotez". Compre, -pois, tamén 
na pedagoxia, esgaravellar na nosa me
mória comun, rescatar a vizosa ·cultura 
tradicional .galega que . debe servir para 
chantar os alicerces dun futuro de renova~ 
ción, non sen antes pasala ·pala peneira 
da crítica pa¡a desterrar aqueles 'valores e 
aspectos menos plausíbles. 

· afirmaba Eduardo Galeano: "Cada vello 
que morre é unha biblioteca que arde". 

CADA VELLO -QUE MORREÉ UNHA 
BIBLIOTECA QUE ARDE . 

Os ensinantes podAmos fadlitar o aGeso 
da xente nova ao saber conservado na 
memóri3. Primeiramente f~céndollo valo.,, 
rar,, -dada a subestima na ql.ie xace por 
mor da asoballadora hexemonia da cultu
ra da información urbana, actual, efímera 
·e difundida-mediante soportes tecnolóxi-
cos. '. 

Está Claro que esta tarefa ao incidir so- · 
bre o entorno próximo dos estudantes e 
ser algo vivo e cdnotativo para eles, pode 
converterse nun extrao.rdináriO' xeito de 
motivación para que coñezan a História 
(asi, con maiúsculas) do naso país e se 
sintan identificados e vencell_ados á sua 

. sorte. Polo demais, tender esa por.ite ilati
va entre rapaces e vellos é tamén unha 
maneira de vertebrar GaliZa. 

Non hai que · insistí~ demasiado na ur-
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PIER VITTORIO TONDELLI 

O escritor italiano Pier Vittorio Tondelli -
descrebe ñun dos seus relatos breves(1>, 
cunha prosa desgarrada e pasoliniana 
pero moi eficaz, unha experiéncia peda
góxica que pode dar .pé a unha prática de 
'História enormemente suxestiva. Resumi
rei o núcleo temático da sua proposta que 
cada profesor ·interesado poderá logo 
completar como lle pareza. 

Conta Tondelli que os profesores, distri:
buídos nos diversos grupos de alunos que 
se formaron, fixeron saíd~s por un bairro 
reparando na sua configuración urban ísti
ca e nas distintas clases de persoas que 
o habitan. Ollando vellas fotos realizáron
se debuxos de como eran as casas e as 
ruas, as prazas e os mercados hai vinte 
ou máis anos, e como son no presente, · 

-procurando un achegament<;> veraz pero 
tamén imaxinativo é poético. Graváronse 
lago en· magnetófon, durante várias horas 
moitos relatos de xubilados e evocacións 

Df QUf 

de mulleres de avanzada idade. E deste 
xeito, pouco a pouco, recolleuse material 

· para construir unha representación e unha 
história do bairro e da xente que traballa 

. e vive nel.. Fíxose, ao cabo, unha festa na 
que estudantes e viciños percorreron a 
escala e as ruas, ~n meio de gran balbor
do algareiro e led(;:>. lan aliando as paredes 
d_as casas e do centro educativo, cobertas 
con debuxos dos nenes e as histórias dos 
vellos cumpridamente resumidas en car
teis e que unha revista editaba ao efeito 
ampliaba profusamente. 

Velaqui ternos como mediante entrevis
tas gravadas en casette é moi doado rea
lizar unha .experiéncia de história oral que 
nos permitia -reconstruir a vida cotiá das 
xentes no pasado recente, averiguando as 
suas condicións de existéncia e alguns 
rasgos da mentalidade colectiva. Os ne
n.os, pela sua banda, teñen así ocasión de 
desenvolver a sua criatividade e de coñe
cer mellar o seu entorno, transvasándose 
cara a eles o caudal da memória relegada. 

A información obtida deste xeito póde
se completar con documentación escrita: 
Libros, ao mellar algun periódico loca de 
reducida tiraxe que tanto se prodigaron 
polo país, votos e antigas cartas que a 
bon seguro durmirán en cartafoles es
quencidos en moitos faiados. O 

(1) Tondelli, P.V. Otros literatos, Anagrama, 
1982. 
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AS TrRES , 

GRACIAS 
G. LUCA DE TENA 

T res canles de riqueza tiña o 
país e os tres estaban á vis 'a, 
segundo contaba Castel;. o 

nun cortísimo e citado artigo: as á1 . 
bares, o gado e a pesca. Tres tesou -
ros que nos deran para resistir anos 
de cerco e racionamento. Árbores 
para arrequecer a terra, as carrizas 
ter onde aniñar, dar sombra aos ho
mes e rhobles as casas. Contra máis 
liberdade e independéncia, mellora
dos serán os boscos, imaxe da gran
deza de espirito de nós, como queria 
Castelao. Libres-de xugos, recoñece
riamos tamén os outros dous símbo-

' los de riqueza que ocuparían con ben 
máis mérito que as águias o papel 
moeda. 

Os nomes destes tres estilos gale
gas de ser ricos aparecen outravolta 
a cada vez que os dirixentes do Mer
cado Comun se xuntan en conferén
cia. Para eles o noso futuro arborado 
só pode ser de eucaliptos porque é 
esta a espécie que interesa ás trans
nacionais da pasta de papel. Se nun 
predecíbel porvir de monocultivo 
desta árbore australiana caen deve
sas e soutos e desaparece a madeira 
de traballar no banco e nunca máis 
hai sombra nen corazón de bosco, 
pouco lle fai. Se saldamos o gado 
porque os paises do norde moderni
zaran con moita antelación os siste
mas de escolla e explotación da sua 
cabaña, non é cousa de laiarse. Se 
non podemos pescar porque grácias 
a uns acordes asinados pola repre
sentación do Estado, os caladeiros 
por nós inventados entran en veda, 
que non haxa pánico. Estamos no 
camiño da modernidade, xa que non 
da riqueza. 

Quero pensar que o colonialismo 
~uropeu reservoulle un trato peor á 
Africa: rompeulle as fontes de rique
za para derradeiramente venderlle a 
doble précio o que lle sobraba. Aca
so os estados excedentários do Mer
cado Comun, que xa controlan o co
renta por cento da distribución de ali
mentos na Galiza, prefírennos de 
consumidores mellor que de proprie
tários das tres riquezas materiais ·que 
prefería Castelao. O 

VbLVER AO REGO 

O tenderete político ocidental 
basease moi fundamental
mente no pluripartidismo. Ain

da que a alguns se lles faga a boca 
auga pensando nun bipartidismo es
treito pero seguro. Por se fose pou
co, encontrar as diferéncias entre uns 
e outros é laooura de expertos. Sen 
ir máis lonxe un coñecido xornal titu
laba o pasado 15 de Xuño: "A maio
ria dos programas eleitorais só se di
ferencias por pequenos matices". 

Non · por outra razón se insultan 
tanto nas eleicións: para disimular 
que en realidade dormen xuntos. 

O seu abraio non ten límites de ver 
que ·a liberdade de expresión na 
URSS é enorme e os enconados de
bates do Soviet Supremo son televi-

. sados en directo, pesie a existir un 
só partido. A ver se vai rés~ltar que a 
clave non estaba niso. 
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