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. AS CAIXAS: GALEGAS NO .DILEMA 
DA ·FUSIÓN 

Na véspera do libre 
mercado bancário, as 
caixas galegas discuten 
cal pode ser a mellar 
fórmula para se 
enfrentaren á 
competéncia dos super
bancos. A criación de 
novas sucursais e un 
expansionismo limitado é 
a solución pala que 
abogan as caixas 
pequerias. CaixaGa#cia 
di que só unha caixa 
única galega, suma de 
todas as que existen, 
poderá competir 
eficazmente. Pero o 
verdadeiro dilema reside. 
no compromiso a tomar 
co desenvolvimento 
económico do pais ou na 
opción simple polo lucro, 
tal e como hoxe 
representa xa a banca. 

. ' 

Siniestro 
Total: 
'Os Rolling son un 
grupo folk' 

X. A. Gaciño: -~A > 
prensa, en xeral, 
está mercada 
pólo pode~' --

Poden parecer gamberros cando 
cantan, pero alguns teimamos 
en ver na sua mensaxe certa 
·transcendéncia en forma de 
ironia, de ~arcasmd ou mesmo 
de nihilismo. Algun crítico de 
"rock" dixo deles que, a 
diferéncia dos "Resentidos", que 

. si ewrcen de galegas, a estes · 
simplesmente se lles nota a süa 
condición de tais, o cal non é 
pouco nuns rapaces qtJe nunca 
alardean da menor reivindicación 
nacionalista: 

Comprometido coa realidade do · 
noso país, analista crítico do seu 
decorrer social e político, Xosé · 
António Gaciño deixa sempre ' 
tras da sua persoa unha pegada 
inequívoca de rigor, honestidade 
e profisionalidade, traxectória 
paralela sempre a un alto sentido 
da ética e do ofício'de xornalista. 
Actualmente, Gaciño traballa 
como redactor-editor dos 
telexornais de Canal-Sür, a TV 
autonór:nica andaluza. . ·. 

(Páx. 10 e 11) 

O BNG denúncia Os· nacionalistas 
irreg~laridad~s d·o. _elaborarán ·en 

_Tribun~I Superior Febr~iro u·n 
de Xüsticia p_rograma -mínimo 
Apertura de sobres antes de. O dia 17 de Xaneiro sentaron 
decidir se ian· ser válidos ou non; por primeita Vez a unha mesa de 
dictar a senténcia antes das negociacións a tot?lidade dos. 
revisións probatórias; falta.de partidos de ámbito ·galego que 
respeto; dar a coñecer a participan en pr:ocesos eleitorais, 

, senténcia antes de facela co gallo de analisar un programa 
pública ... son al'gunhas das· · de mínimos para o caso de que 
cuestións que o BNG considera se celebren novas eleicións na 
.como indícios racionais de que . província de Pontevedra , 

. a Sá.:do Contencioso dó Tribunal . concorrer en coalición. A· 
Superior da Gal iza, fallou a· comezos de Febreiro voltarán' a 

· sabeñdas de que 'era inxusto e ter unha nova reunión na que se 
contraditório.polo que estuda a · poderia elaborar xa un programa 
unhq denúncia por presunta · comun se é que finalmente o 
prevaricación no Supremo. · -Tribunal C.onstitucio11al ordena a 

- . (Páx. 5) , repetición dos comícios. (Páx._ 7) 
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LUCRO OlJ DESENVOLVIMENTO 

- Se ·teóricamente os pilare,s s'obre os que se 
?Sentou até hoxe ·a importáncia e 
crecemento· das caixas foron a sua raigame 
territori?I, a sua ampla carteira de clientes 
entre clases médias e traballadores e· as 
s.uas relacións cos poderes públicos locais; 
se como di o presidente da Cónfederación 
Española· oe Caixas, Juan José J?intó, 

· "ser:npre estiveron tinguidas dunha _ 
finalidade -social e altruista'!, o certo é, ~en 
embargo, que a sua fraxectória non ' se 
distingue preci$amente polo altruismo, á -

-auséncia de lu9ro, a beneficérreia ou a · -
potenciación de. investimentos no território 

_ ao que se consideraban vinculadas. 
Destinar unha parte dos beneficios a 

- construir un ha -gardeiría infantil ou a mercar 
un auditódo non eran senón· devolver ao 
país-o refugallo da Pnormidade preducida 

. palas rendas do aforro popular. Ás caixal) 
galegas rograron de feitO unha redistribución . 
da rénda á inversa. 

· É máis, como anotaba Barral Andrade, en · 
estudo publicado xa en 1975, "ao redor oe 
·vinte mil millóns de pesetas do aforro galego 
está a financiar o.desenvolvimento da 
indústria privaqa española, en· detrimento -
do mesmo. despegue económico rexiÓnal, 
semente no qµe acai aos investimentos _ 
abrigados das Caixas de Aforro Populares". 

Os rectores das caixas galegas gastaban 
até agora ,d~ argumentar que as limitacións 
impo$tas· abrigaban as caixas a destinar · 
unha alta porcentáxe de reeursos á compra 

, de débeda do estado, xu_nto con outros 

.mecanismos que financiaban a econo'mia 
pública e privada estatal, o INI por exemplo 
(qµe por outra parte escasos.investimentós -
.realizaba na Galiza), nunha porcentaxé 
s·up~rior ao 30% dos seus beneficios. , 

Coa liberalización dictaminada a partir-de · 
·_ f 977 (que equipárou as posibilidades de 
movimento das caixas case ás dos bancos, 
ÚlrJto -no tocante á supresión dos límites 
territórias, como ás posibilidades · · 
financjadoras) é·'coa entr~da én vigor da 
Acta Unica que liberaliza o mercado · 
éuropeo e permite ~ entrada de Banca e 

. póterítes caix~s foráneas (como a catalana . 
e a madtileña) én todo o território, poñeráse 
a proba o interés real dos dirixentes das 
caixas gale.gas en pular: polo 
desenvolvimento económico da nasa terra, 

Como síntóma anecdótico, _pero 
ilustrativo, ·mencion¡:lrem<;>s que Caixá 
Galícia e Caixa de Vrgo foron os máis 
reticentes ás propostas galegui.zadoras da 
Mesa pala ~qrmalizacióp Linguística, 
contra, paradoxicamente, o manifestado ... , 
polos. Bancos. · 

O novo marco económico e legal está a · 
dar lugar a unha ampla política de fusións 

. qu.e na Galiza .está tamén a ser discutiqa, . 
con argumentos a. favor e en contra. 
Pensemos que os · recursos das caixé}s 
galegas tomados por :xunto reunirian un 
montó cercano ao billón. de pesetas; a 
mesma cantidáde ·que a requerida por. 
González Laxe par.a o seu Plan de 
Desenvolvime"!to de Galizá (93-97). O 

í Fusión ou expansión de Sl)Cursais, 
fórmulas ·diferentes das ·caixas .. para· 

respóstar á liberalización do mercado 
en t993 · ' . 

. As . Caixas optarán 
por ·manter 
os fins · sociais 

1 

ou converterse · 
en:bancos 

G. LUCA DE TENA-M. VEIGA 

O debate a prol ou en contra da fusión das 
caixas, ante a próxima entrada de potentes 
caixas e bancos foráneos, non debería 

. agachar o fin sodal ·das Caixas, · 
constituidas a base de pequenos 
aforradores, a risco de convertírense en 
novos bancos cun único fin lucrativo. O 
enorme potencial de recursos que faciJitaria 

- · únha_ fusión seria ademais un ha fonte para 
o 

1

desenvolvimento económico. O 
compromiso están a marcalo xa caixas e 
governo cata1án decididos a sustentar a 
indústria e· infraestrutura básicas no seu 
território. 

ANXO IGLÉSIAS 

despegue do noso país poderia verse 
beneficiado duns recursos próprios, 
independentemente das arbitrariedades 
estatais ou europeas. 

O potencial que xeraria unha fusión é, 
polo tanto, enorme, pero a sua eficiéncia, 
desde o ponto de vista dos int~reses . 
galegos e non estritamente bancários, 
dependería en gran mediga de quen fo~en 
os interpretes da fusión. A vista está, no 
mesmo informe que acompañamos, a 
posición de. Pujol e da supercaixa catalana, 
apoiando as grandes empresas éstratéxicas 

· e as obras de infraestrutura de Cataluña e 
fav'orecendo através de créditos sindicados 
ás entidades públicas catalanas. 

Deberá . existir polo tanto vontade nas 
caixas e vontade nos governantes 
autónomos que lles leve a ex ercer até. o final 
as cómpeténcias, favorecendo o control 
desde as institucións públicas, sempre co 

· obxéctivo de desenvolver economicamente 
o país. .. 

O problema radica logo no proxecto a 
levar a cabó. Doutro modo este 
impresionante potencial económico oscilará 

_ entre servir á cónformación duriha gran 
caixa, coas caraéterístisas dun,gran banéo, 
cuxo único fin radica no lucro e o 

- mantenimento dos reinos de taifas · 
_ . localistas, cliéntélares e alleos, moitas · 

veces, a critérios racionais de xestión. o 

A guerra das. fusíóns, que 
precede a liberalización 
bancária de 1993, coloca 
ás caixas de aforras 
galegas entre a opción dun 
super-banco, semellante á 
Caíxa catalana ou a de 
combinar autonomía con 
expansión territorial. O 
principal sistema de 
captación de recursos do 
país cámbia o seu 
tradicional secretismo por 
acusacions mútuas que 
enfrentan a fusionistas con 
partidários de manter o 
espácio e a forma actual 
das caixas~ 

No mes de Xaneiro de 1993, a li
bre circulación de capitais , o di
reito de vender servícios finan
ceiros através das fronteiras e a 
liberdade das entidades de cré
dtto para se establecer en cal
quera país da CEE, dará a volta 
ao panorama bancário. Situadas 
nun plano de libre comP.eténcia 
coa banca privada, as caixas te
rán que facer frénte a condicións 
'de mercado completament~ no
vas. Caix{l Galicia entende que 
só aumentando de tamaño, me: 

_ diante absorcións e reconvertida 
nun grupo financeiro forte, coa 
sua-·própr.ja ·corporación indus
trial, poderá atopar resposta ás 
agresións que se anúncian na 

· nova · .situación. Na equipa de 
Xosé Luis Méndez, na central co
ruñe5a da caixa que absorb.eu ás 



de Lugo. e Ferrol, eren que a par
tir de Xaneiro de 1993 xa non se 
tratará de atapar respastas par-a 
a competéncia territorial entre 
Caixa Ourense e Caixa Vigo, por 
exemplo. "De.spais desa data ha
berá que superar aos competi
dores de fóra. A guerra será en
tre as caixas de aforras de Galiza 
dunha banda e o BBV ou xigan
tes coma a Caixa Catalana o a 
Caja de Ahorros de Madrid, polp 
::>utra.". 

Grande ou pequeno 
os· que defenden a fusión das 
caixas galegas nunha só, critican 
en termos moi duros a opción de 
manter caixas sectoriais, conti
nuadoras da especialización tra
dicional na intermediación finan
ceira e suxeitas a certa forma de 
disciplina de beneficio, con crité
rios sociais. Atribuen esta postu
ra ao temor da perda do impor
tante poder poi ítico que os con
celleiros locais de cada caixa ad
ministran. Os máis pequenos re
plican que o do crecemento ab
soluto non pode ser un critério 
para a medida de xestión. "Gran
de é un termo atractivo --di o di
rector de Caixavigo- sobretodo 
despois dun periódo no que o 
fito do sistema financeiro é o 
principal critério para enxuiciar a 
xestión, era o crecimento, pero 
trátase dun termo considerábel
mente ambiguo e non est~ nada 
clara a sua xustificación." E certo 
que as caixas deben ser gran
des, pero de nengunha maneira 
están dispostos a concluir os de
fensores desta postura que con
tra máis grande, meflor, sobre 
todo se o aumento de dimensión 
é máis aparente que real. Para 
Femández Gayoso, o director de 
Caixavigo, catapultado desde o 
case anonimato no que dirixe a 
entidade de aforro viguesa até o 
papel de aband~irado dos auto
nomistas, "a comenéncia de ser 
grande parece particularmente 
clara na incidéncia da capacida
de de negociación cos clientes 
pero non se pode inferir que con
tra ·máis grande, mellar nen que 
as caixas pequenas non poidan 
acadar unha posición negocia
dora forte". Gayoso asegura que 
non será preciso sacrificar nen
gun dos valores esenciais das 
caixas para seren coeréntes co 
desenvolvemento da Galiza. 
Abondará con que se manteñan 
como sempre foron: "privadas, 
independentes, sen lucro, ende
reitadas a colaborar ao desen
volvemento da cemunidade me
diante o exercício social da inter
mediación financeira, con voca
ción local, inclinadas de prefe
réncia aos seitores menos aten
didos por outros intermediários 
f inancieiros ... " 

Otero Diaz: 

'CAIXA GALICIA CAE 
QUE A PARTIR DE . 
XANEIRO 'DE 1993 
HABERÁQUF . 
SUPERAR AOS 
COMPETIDORES DE 
FÓRA' 

Son bancos 
O ex-conselleiro de Economia e 
Facenda, Carlos Otero Diaz, re
cusa esta imaxen ·altruista coa 
que queren apresenfarse tantos 
as caixas fusionistas coma as 
?Utonomistas. "As caixas, aparte 
da finalidade coa que naceron,
son bancos". E o que é mellor 
para o banco pode non ser o 
mellar para a sociedade sobre a 
que opera, sobretodo se está 
dentro do esquema do Mercado· 
Comun onde a competitividade é 
a norma. Otero fai unha adver- · 
téncia: se a fusión conduce a un 
banco grande no que queden 
abolidas as garantías individuais 
é preferíbel quedar coas caixas 
pequenas. Este caracter bancá
rio intrínseco, que centra a sua 
razón de ser no intercámbio de
sigual é atranco fundamental 
para que as caixas galegas poi
dan constituir unha federación 
operativa, con algunhas das 
suas funcións sindicadas. 

O modelo de caixa grande é 
de certo o de Caixa Galicía que 
de a pouco colleu de sopresa 
aos médios bancários coa es
pectacular adquisición- do 2,42 
por cento de accións do Banco 
Pastor. O director do Paster, 
Guillermo de la Dehesa, soubo 
pola prénsa diária da entrada de 
Caixa Gaficia no consello de ad
ministración do banco que dirixe. 
Como parte da guerra das fu
síóns, De la Dehesa prepara ago
ra unha resposta que consiste en 
impedir, co regulamento na man, 
que un membro do consello de -
outro banco (a Caixa Galicia) 
poda asistir ás sesións do Pas
tor. 

Nos estamentos directivos das 

'SEA FUSION 
CONDUCE A UN 
BANCO GRANDE NO 
QUE QUEDEN 
ABOLIDAS AS 
GARANTIAS 
INDIVIDUAIS É 
PREFERÍB..........:.E~L-Q-:--U-E~D~A=-R 
COAS CAIXAS 
PEQUEN~S' 

'As caixas son bancos' 
O ex-conselleiro de Economía 
Carlos Otero Diaz ere que as 
fusións serán boas na medida 
en que beneficien aos usuá
rios individuais das caixas. Ao 
mesmo tempo advirte contra 
o perigo de que unha Super- ' 
Caixa desenvolva caracteres 
de monopólio. "Se tacemos 
abstracción das · finalidades 
coas que naceran, as caixas 
son bancos. Estamos a viver 
nun entorno ilusório no que se 
apresenta o Mercado Comun 
cenia unha panacea. As Cai
xas viven tamén este estado 
de ilusión no que o sistema 
competitivo se considera o 
principal. Agora, as caixas na- · 
ceran para outro fin e amea~ 
zan con deixar desprotexida a 

persoa individual. É certo que 
sen grupo industrial a capaci
dade de competéncia das cai
xas no futuro estará limitada, 
pero a min o que me preocu
pa verdadeiramente é que 
ainda tendo un grupo agrícola 
industrial . próprio as . condi
cións de vida no campo es
tean por baixo do que se 
pqde ·admitir. Hoxe no campo 
galego seis persoas xuntas 
cobran menos ca un parado. 

As fusións das caixas serán
algo positivo se mellaran as 

· condicións en que poden 
prestar servícios aos _pequé- . 
nos e medianos empresários, 
·se mellaran os créditos · so
ciais." D 

Laxe e Cornejo Molins, presid~nte de Caixavigo, durante o acto df! inauguración da oficina da CAV en Porto 

Pujol esixirá . . 
que invistan máis en Cataluña 
A futura Caixa de Pensións de 
Barcelona converterase en 
moito máis que unha Supercai
xa. Xa é todo un símbolo do 
que pode ser o potencial eco
nómico de Cataluña. A Gene
ralitat fixo ver ao futuro direc.., 
tor, Josep Vilarasau, que debe
rá potenciar máis os . seu~ rn
vestimentos estratéxicos' en 
Cataluña. De feito est~ entida-

. de é xa un dos pilares, por 
exemplo, de Catalana de Gas, 
empresa considerada por Pujol 
como estratéx1ca para o de
senvolvimento industrial de 

que as caixas catalanas áu
mentasen a porcentaxe que 
destinan aos investimentos en 
Cataluña en relación.cos recur
sos que captan. 

- Ao · governo catalán parece 
preacupa~ile especialmente 
que a _supercaixa non caiga en 
mans dos concellos, dado que 
na sua opinión as corporacións 
locais poderian utilizar a sua 
influéncia para solicitar das 
cqixas que aumenten ,excesi
vamente o risco con estas ins
titucións: -

Cataluña. A nova caixa está xa presen:.. 
A gran preocupación do ex- . te na maioria das grandes 

conseller, . recentemente fina-. · obras de Cataluña: autopistas, 
do, Ramon Trias era xa a de · Tunel del Cadi (co 60%), apar-

camentos de Lerida, etc. Ade
·mais xoga ·un papel fundamen
tal na reestruturación da débe
da de Fecsa,· na que -asumiron 
un risco que se negaran a to
mar un grupo de caixas forá
neas. A Caixa de Barcelona 
vendeu a meados de ano a 
metade da sua participación a 
Fecsa, a un précio catre pon
tos por 'riba do que tiña conta
bilizado . 

Pero ademais as institucións 
catalanas levac:i boa part~ dos 
créditos · sin.dicados que fir- · 
mari. A Caixa tiña contabiliza-

.- dos 10.153 millóns destes cré
ditos, dos que o risco con enti
dades catalanas era de 6:720 
millóns. D 
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~Q - PRESIDENTE DA 
XUNTA PROCLAMABA 
QUE "AS CAIXAS 

que estar unidas". Esta clara po
. sición de González Laxe a pral 

da teses defendidas por Méndez 

vedra e Ourense, profusamente. 

PARA COMPETIR.NO 
·FUTURO TENEN QUE 
ESTAR -UNIDAS'" 

caixas da Galiza coinciden as 
opinións de que· a guerra non· te
ria lugar se non rompese no seu · · 
momento o pacto territorial. Caí.., 
xa Galicia instalou en Vigo unha 
sucursal e argumentou que esta
ba abrigada a procurar clientes 

· no Sul do país xa que no se ám
bito natural non habia empresá
rios · dispostos a endebedarse. 
Caixavigo iniciou a' pqrtir deste 
momento o asalto ao Norde. 
"Pero por moito _que asegurasen 
que non había clientes no Norde 
a Caixavigo leva j nvestido máis 
en créditos n9 Norde que aforro 
ten captado" comenta un directi
vo da entidade. 

Xosé· ·Luis Méndez entende 
que as caixas ·que non queiran 
aceitar a opción de· se fusionar e 
defender xuntas o mercado terri
torial que hoxe dominan, pode~ 
rían asistir logo á invasión da Ga- · 
liza por outras caixas de fóra. O 
presidénte da Xunta sorprendía á 
direitiva da Caixavigo o 14 de 

· Xullo de . 1989, cando no aéto de 
inauguración da sucursal da ins
titug.ión de aforro viguesa en Por
to, . proclamaba que "as caixas 
para competir no futuro · teñen 

. contrastaba co discurso do pre
sidente de Caixavigo no mesmo 
acto; que defendía o conceito de 
expansión contra o de fusión. 
· Hai ' queh denúncia paralelis~ 
mos entre un estilo caciquil pro-: 
vincial e a defensa das caixas 
autónomas, centradas nos serví
cios, na politica de" apertura de 
sucursais e na atribución cliente
lar dos benefícios. O paradigma 
desta concepción seria a Caixa 

. Ourense, · cun equilíbrio financei
rq forzado polos compromisos 
extra-bancários. Na outra extre
ma, as caixas fusionadas prestan 
atención á grande empresa, á 
pequena e mediana e a econo-' 
mia familiar.' _Conciben ao país 
coma globalidade e consideran 
que poderian mover uo billón 
con cinco mil empregados. Argu-

. mentan que axudarian a mellorar 
o médio sobre o que se asentan 
e que investirían aqui os . exce
dentes, en parte no seu próprio 
grupo indust~ial, causa que ago
ra non ocórre f óra de Caixa Gali
cia . 
Poñer baldas ao mar 
Na trela da expansión ·está em
barcada a Caixa de Vigo con 20 
sucursais inauguradas en todo o 
país durante 1989 é 25 máis que 
ten previsto abrir no ano que co
rre. Altos cargos da entidade vi
guesa comentaron que unha 
operación de ·absorción por parte 
de Vigo sobre a Caixa de Ponte-

_anunciada nos anos 87 e 88, non 
melloraria o nível dos servícios'. 
-Pero tampouco a política de re
producir sucursais asegura o fu
turo de banco nengun. Os parti
dários das fusións entenden que 
é como quererlle poñer baldas 
ao mar ou, ainda pior, prepararlle 

. o camiño aos, grandes bancos. 
Un bó director de sucursal capaz 

. de mover unha carteira de clien

. tes importante, pode sentirse 
tentado por un grupo bancário 
na riova situación do 93. Operan,. 
do sobre critérios estrictos de 

· benefício, o Banco de Santander 
pechou sucursais porque dese 
xeito acomodaba a plantilla ás 
suas necesidades. A informática 
está a mellorar de tal :Xeito os 
diagnósticos de eficiéncia que 
non só as sucursais senón os 
clientes individuais serán- xulga
dos por ordenador para estable
cer a sua rendabilidade. De nori 
producir benefícios, o banco res
cindiralles unilateralmente a con-

. ta. D 

.'NoN SOAS 
SUCUÁSAIS SENóN 
OS CLIENTES 
·INDIVIDUAIS SERÁ~ 

-XULGADOS POR · 
ORDENADOR PARA 
ESTABELECER A SUA 
RENDABILIDADE' 

BALANCES DE SITUACIÓ.N DAS CAIXA~ DE AFORROS GALEGAS. 
Xullo 1989 ' 

-

A) Activos Millóns de peset.as 

. 
· Caixa, B.E'. e lnversións Intermediarios . Carteir~ de - Restode 

activos monetarios financeiros crediticias . valores activos 
TOTAL 

- C .. A. de Galicia 145.624 102.084 309 .3~9 38.102 34.938 630.107 
• 

C.A. de Ourense 29.00.J 29.099 . 60.504 8.068 8.1?3 . 134.855 
# 

C.A. de Pontevedra 29.315 4.58 1 45.380 5.547 4.320 . 89.143 
-

C.A. de Vigo 60.997 28.771 150.823 22.373 20:221 283.185 

TOTAL 264.937 164.535 566.066 74.090 67.662 1.137.290 
; 

B) Pasivos . Millón's de pesetas 

I 

Capitale · lnter 111ediarios Resto de 

reservas financ~iros · Acreedores Empr,estitos pasivos TOTAL 
~ 

C.A. de Galicia 20.575 28.342 . 5i5.810 7.185 58.195 630.107 
-

C.A. de Ourense 3.9,21 4.854 J 14 .907 1.332 9.841 134.855 
J 

C.A. de Pontevedra. 2.887 2.600 70.408 5.483 7.765 89.143 

C.A. de Vigo 12.872 33.867 198.674 7.300 ' 30.472. 283.185 1 
~ -

TOTAL 40.255 69.663 899.799 21.300 106.273' 1.137.290 

' -
Fonte: Xunta de Galicia. D:X. de Tributos e Polit ica Financeira 

' 

-

INFORME JACK REVELL 

Revell 
recomenda a federación 
As cai:xas deberian competir 
menos entre elas e respeitar 
os ·seus espácios territoriais o 
máximo posíbel. Este corolá
rio voluntarista resume o so
nado Informe Revell, enco
mendado pola Confederación 
de Caixas ao profesor da uni
versidade de Gales e director 
do lnstitudo de Finanzas Eu
ropeas Jack Revell. 

No estudio, presentado en 
Oviedo a cen directivos de 
caixas de aforras de todo o 
Estado relaciona dous aspec
tos. O primeiro é o problema 
do capital e a necesidade de 

· incrementalo para acadar .a 
cantidade necesária para a 
expansión. Este capital só se 

. poderá conseguir mediante 
débeda subordinada. O feito 
de que moitas caixas teñan 
hoxe dificuldades para éum
·prir coas cantidades relativas 
que a leí lles esixe para me
drar é unha das razóns das fu
sións. 

No estudo alúdese ao au
mento da r'ivalidade entre cai
xas, tanto na situación actual 

·como no futuro. A competen
cia rebaixa as marxes de be
neficio e reduce o excedente 
que poderia ser convertido en 

capital. Motiva tamén as fu
sións, pois que se consideran 
unha boa forma de aumentar 
a eficácia. Nas conducións de 
hoxe, co avance da tecnoloxia 
electrónica e informática, Re
vell recomenda fomentar a 
confederación. Desde esta 
perspectiva, o tamaño da cai
xa parece irrelevánte . 

O desafio das caixas en 
todo o Mercado Comun é o 
de facer frente con eficiéncia 
á competéncia dos bancos 
sen perder a sua independén-

. cia e características espe
ciais. Jack Revell desconfia 
da desaparición de pequenas 
caixas locais para formar 
unha gran caixa. A resultante 
destas fus ións non se basta 
para asegurar as economías 
de escala en productos e ser
vícios alleos ao seu negócio 
tradicional. 

Unha das críticas que se lle 
fixo no seu momento ao infor
me Revell, é o atender ao es
p írito fundacional das caixas, 
que nacernn como entidades 
benéficas, sen levar canta da 
completa conversión das oai
xas ao servício do capital que 
ten asimilado o seu funciona
mento ao da banca. O 

O Banco gallego na 
estratéxia de expansión 
de Caja de Madrid 
A Caja de .Ahorros de Madrid, 
segunda caixa e séptimo ban
co do Estado pode converter
se en proprietária do Banco 
Gallego, se consigue rematar 
o trato que está a discutir 
desde hai meses con Cartera 
·central. 

Esta adqu_isición representa 
un primeiro paso para a im
plantación da caixa madrileña 
en territorio galega, dacordo 

. coa filosofia expresada polo 
seu p·residente de converter a 
entidade en banco financiero 
puro, expansionista e preocu
pado só coa rendabilidade. O 
Banco Gallego forma parte da 
Cartera Central que necesita 
realizar a prazo curto parte do 
seu activo. O principal atranco 
para esta operación está no 

_ précio que esixen os- antigc_s 

accionistas da Banca Hijos de 
OlimP,io Pérez, despois con
vertido en .Banco de Crédito e 
Inversiones e finalmente en 
Banco Gallego. , 
· De se pechar o trato a su
per-caixa madrileña entraria 
no mercado do aforro galega. 
En médios bancarios confir
man o interés da Caja de Aho
rros de madrid por ter presén
_cia na Galiza como paso pré
vio para a eventual anexión 
dalgLinha das caixas do Sul 
do país. Esta expansión por 
todo o estado forma parte da 
filosofia da Caja á que en mé
dio~ das caixas galegas da
ban no mes de Outubro como 
inte.resada na adquisición da 
Caixavigo. A adquisición· do 
Banco Gallego. forma parte 
desta estratéxia. o 

. 
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ELEICJÓNS AUTONÓMICAS DO 17 DE DECEMBRO 

A senténcia é contraditória coa dictada no caso de Pontevedra 

. O BNG denunciará~ pór prevaricación á ·sá do Tribunal 
Superior que d,ictaminou ·sobre . O· escano de· Oúrense 

. - . . . ' 

.A. EIRÉ 

Apertura de sobres antes 
de decidir se ian ser 
válidos ou non os seus 
votos; dictar a senténcia 
antes das revisións 
probatórias; falta de 
respeto; dar a coñecer a 
senténcia antes de facela 
pública ... son algunhas das 
cuestións que o BNG 
considera como indicios 
racionais de que a Sá do 
Contencioso do Tribunal 
Superior da Galiza, fallou 
a sabendas de que era 
inxusto e contraditório 
polo que está a estudar a 
apresentación dunha 
denúncia por presunta 
prevaricación ante o 
Tribunal Supremo. 
Cando X.M. Beiras foi comprar 
na mañán do dia 16 de Xaneiro 
seis caraveis bermellos, tantos 
como deputados do BNG, o flo
rista negouse a cobrarllos. 
-Vaia polo escano que /les sa
caron en Ourense, xustificou o 
comerciante, ao que o deputado 
non coñecia. 

Esta foi unha máis das mos
tras solidárias que o BNG recibi
ria despois do fallo da Sá ·do 
Contencioso do Tribunal Supe
rior de Xustiza da Galiza, consi
deradas polo BNG como "evi
déncia da reacción popular ante 
este roubo' . 

O BNG considera que houbo 
irregularidades patentes na sen
téncia polo que decidiu recorrer 
ao Tribunal Constitucional "para 

recuperar o escano que lexítima
mente nos perteñece" e, ade
máis, estudar a posibilidade de 
denunciar aos membros da sá 
ante o Tribunal Supremo por pre
sunta · prevaricación ao dictar 
unha senténcia a sabendas de 
que é contraditória e inxusta. 

Seg.undo a L~i Eleitoral, no seu 
artigo 105-IV, as actas contradic
tórias e dobles deben de ser 
anuladas. A senténcia do TSXG, 
recoñece esas irregularidades 
nas mesas, pero non falla en 
cuestión aq considerar que non 

· existiu malícia ao cometer tales 
irregularidades. 

Esta decisión é contraditória 
coa dictada polo mesmo Tribu
nal en relación aos comícios xe
rais na provincia de Pontevedra, 
cando sentenciou que había que 
repetir as eleicións por exitir máis 
votos que votantes. Nesta oca
sión até tentaron valorar de quen 
son os votos que sobraban. 

O BNG, segundo declara o ex-

O Bloque Nacionalista Galeg~ 
considera que o PSOE e o PP 
estaban en connivéncia total "in
cluso pedindo os. populare~ na -
fase probat_ória aspectos que se 
lle esqueceran aos-socialistas" e 
que 

1

desenrolaron, através dos 
medios de comunica~ión, unha 
campaña intoxicadora da. opinión -
pública, primeiro afirmando · que 
o escano era seu, o que rion se 
dá -até contabilizar os votos dos 
residentes ausebtes, e lago afir
mando que os votos anulados 
eran T.000, cando só eran 3.883. _ 

Valoración política 
Esta·senténcia: segundó o. BNG, 
"pon en cuestión, ainda máis, 

parlamentário Suárez Canal, Na maña da apertura da lexislatura a senténcia do TSXG foi obx~to 

~ tarito -a Lei Eleitor:al como a pre
g tendid~ independéncia da Xusti..:. 
~ za"; si_gnificando "unha declara
~ ción de guerra a duas baríaas·~ 
~ ·dentro .do asédio ao BNG, que, 
> segundo X.M. Beiras, "entrará en 
~ cuña E;i disparará,'. tal Nelson, por -
1- ambos costados". 

O BNG expresa pésie a todo a 
"determinación de non cair no 
engado das provocacións. e, 
como sempre, pór a nación e ao · 
pavo -galega por riba dos seus 
intereses partidários". 

considera que existiu falta de de atención. 

respeito -a esta formación ao ne- tuarse o trámite probatório, ba-
garse o presidente a formularlle séándose en que Vitorino Núñez 
unhas contraperguntas, aos pre- xa a coñecia con antelación (por 
sidentes das mesas chamados a iso convocaria o pleno o Sábado)-
declarar. - e en ·que o Presidente da Sá 

Alguns destes presidentes non anunciou que daría a coñecer a 
compareceron, outros recoñece- senténcia o Domingo ou o Luns, 
ron que amañaran as actas para algo imposíbel se existise empa-
que cadraran os números e al- te entre os membros, pois, - de 
guns, que quixeron expor outras ser asi , teria que terse re.unido o 
irregularidades, foron cortados Pleno do- TSXG para fallar en 
polo presidente afirmando que cuestión. · 
"non lle interesaban". 

Unha senténcia xa 
decidida 
O BNG afirma que a senténcia xa 
estaba decidida antes de efe9-

Outra das presuntas irregulari
dades consideradas polo BNG é 
a de abrir os sobres dos votos 
nulos, sen decidir antes compu
tal~s ou non. Os representantes 

do BNG consideran qlJe- o que 
tentaban era recorrer a estes so
bres para -_darlle o escano qO 
PSOE, pero que, en vista_ de que 
non lle chegaban o número · de 
votos, tiveron que buscar outra 
fórmula; a de contabilizar todas 
as mesas dado que, de escbller. 
calquer outra o escano seria do 
B!'JG. Esta forza perdeuno a.si 
por 32 votos de diferéncía, ainda 
que os nacionalistas agardan re
cuperalo, sobre todo se o Tribl,J
nal Constitucional senténcia, 
para impedir a repetición das 
eleicións que as decisións váli
das en materia eleitoral son as 
da Xunta Provincial 

Os oito xuristas que contorma-
ban.a Xunta· Eleitoral de Ourense, 
felicitaran -a esta formación polo 
.seu .escrupulos comportamente 
no reconto dO$ votos. A ~ua po-
sición -~ontrasta, segundo o . 
BNG, ·coa mantida por X. M. 
Arrojo, presidente d Sá do Con
tencioso, que cando se éontabail 
os votos nulos, ríase do repre
sentante do Bloque deCÍndolle 
"aí tedes un amigo", cada vez 
que aparecía unha papeleta do 
SNG. · D 

DEBATE SOBRE A AUTODETERMINACIÓN 

O PSG-EG acordo·u apresentar ~nha proposi_.ción ._ e 
o BNG considera que non é oportuno. -
O PSG-EG acordou apresentar 

· no Parlamento Galego unha 
proposición non de lei que terá 
tres eixos básicos: o recoñoci
mento do dereito de autodeter
minación para o povo galega; a 
denúncia da disminución das 
competéncias e transferéncias 
autonómicas e a apresentación 
de propostas concretas que 
permitan acrecentar o desenvol
vimento autonómico. 

O PSG-EG, ainda que consi-
. dera bastante difícil que sexa 

aprobada a sua propostai pensa · 
que pode servir para darlle un 
impulso á autonomía. 

Esta iniciativa .será apoiada 
parlamentáriamente polo BNG. 

Pero o Bloque Nacionalista 
Galega - considera que non é 
oportuno plantexar este direito 
como Proposición non de Lei, 
no Parlamento Autonómico nes
te ·momento (inicio da lexislatu-

. ra) e dada a actual correlaeión 
de. forzas, favqrábel, nunha vo-

tación ás teses españolas. 
O BNG, que afirma que defe~-· 

derá sempre o princípio de au-

' 

todeterminación, estudará a po
sibilidade de defensa deste di
reito por vía institucional, "a par-

tir dun proceso prévip de esi
xéncia de solucións concretas 
aos problemas que o país. t~n 

" 

Os galegas os. menos confo.nn~s coa situación actual . 

Segundo un inquérito realizado 
polo diário Mundo o 61,8% 
dos cataláns, o 53,8% dos 
bascas e o 21,8% dos galegps 
.están dispostos a exercer o di- · 
reito de autodeterminación• 
Este éfebate como se.· sabe 
acadou .especial relevo nos úl-

. timos tempos - nas nacións 
basca e calalana, pero· tardou 

· en ter reflexo na Galiza. · 
A imaxe da Constitución é 

boa para o 38,2% dps - cata~ 
láns, o 28,3% dos bascas e. o 
56% dos galegas. 
- Os participantes no inquérito 
foron tamén convidados a es-

coller e.;itre "seguir como· es
tán", "solicitar un maior desen
rolo autonómic'o"' . "constituir 

· ún Estado federal" ou "ser in
dependentes". 

Pola independéncia mani
féstanse o 22,8% dos cata- · 
láns, o 26% dos bascos e o 

. 8,7% dos galegas. 
O estádo federal é o que 

menos apoios suscita: 13,5% 
dos cataláns 1 9,3% dos bas
cas e 15,6% dos galegas. o· 
n©SO país -é, como se ve O 

máis proclive . a esta· fórmula, 
ainda dentro dos baixos indi-
ces: 

,\ 

" 

No tocante á esixéncia dun 
maior desenvolvimento auto
nómico son tamén os galegas 
os que obeteñen uri maior pro
nunciamento, un 59,2% exac-: 
tamente. Un 43% dos· bascos 

. eli>cen esta opción e · só un 
39,4% dos cataláns. 

Un dado de significado rele
ve poderia ser o de que so o . 
7,7% dos galegas afirman 
querer "seguir como están", 
frente a un 9;5% de bascos e 

. un 2~)6% de cataláns. 
Para o inquérito foron reali

zadas 300 entrevistas en cada 
unha das comunidades. o 

plantexado; no momento, polo 
tanto, oportuno", afirmando que 
os casos catalán e basco -non 
son comparábeis ao gé;ilego pois 
al í os nacionalistas ga'ñarán a 
votación. -

· Pola sua banda a Asambleia 
do Povo Unido (APU) considera 
que esté tema é de discusión 
per.manente, afirmandq que .OS . 

que .· estáh contra este direito 
nunca "van ollar o - momento 
oportuno de apresentalo", e que 
este debata pon de manifesto 
"as contradicións derivadas dun 
estado plurinacional". 

Jordi Pujof, pola sua banda, 
xa sé entrevistou con Felipe 
González, saindo cun bon pa:
quete ·de _concesións e X.M.Ar
danza acordou co. PSOE, para 
non pór en perigo -o seu Gover
no, firmar o acatamento a Cons
titución, ainda -que o PNV afü
m9u que non-retiraria a ·sua pro
posición. D 
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P. ARLAMENTO. " . 

. Asi se· .óuxo de rñanifesto na sua -constitución 
~ .. 

O contrOl_·bipartidista ameaza o desenvolvimento da terceira lexislatura 
.A. EIRÉ .. 

Ao contar o PP con 
maioria e rexeitar a 
petición nadonalista de 
acceder aos órganos de 
direcc.ión da cámara . . 

. autonómica a constitución ... 

. do Parlamento Galégo na 
. sua terceira lexislatura só 
tiña dous pequenos .· 
pontos que incentivaban o 

· interese dunha sesión de 
por si anodina: o xeito de 
prometer o BNG . 

- acatamento á Constitución 
e ao Estatuto e a forma de 

· _presidila de Manuel Fraga,. 
como membro de máis 
idade entre os 
parlamentários .. 
A tónjca da terceira lexislatura do 
Parlamento Gálego vaise carac~ 
terizar polo férreo control, segun
do se puxo df? manifesto o dia 
1.6 de Xaneiro na constitución da 
cámara: .Un· control parlar'nentá
rio imposto polá maioria do PP 

: eri conriivéncia bipartidista co _ 
PSOE, negando, xa de entrada, 
a preséncia dalgun membro na
cionalista na Mesa do Parlamen
to. O PP parece disposto a facer . 
funcionar a sua maioria, pésie a 

. ' que o presidente eleito da cáma
ra, o centrista Victorino Núñez, 
manifestase despois ae ser elei
to, ·que· .exercerá a · presidéncia 
con flexibilidade, "respeitando as 
maiorias, pero sen asoballar ás 
. minorías, nen per:mitirlles que en
torpezan o funcionamento parla
mentário". Falta agora por saber 
o que entenderá o PP por entor- . 
pecimento parlamentário: 

A ma~o~ia parlamentária permi
tiulles tamén aos populares si
tuar a Xosé Maria García Leira 

· (até de agora· alcalde de Vi.lalbá · 
e home de confianza de M. Fra
ga) no pos·t.o de. Vicepresidente 
Primeiro e Tomás lribarren {con
cellªiro de Pon~edra) como Se- · . 
cretário. 

Pala sua bando b PSOE colo
cou na mesa a dua~ das persoas 
consideradas como máis intran

. sixentes e · rnáis anti-nacionalis
·tas: António Carro e Xosé No
gueira (Secretário de Organiza-
ción do seü partido). · . 

Os deputadüS do Bloque Na:. 
cionalista Galego ~ PSG-EG, que 
tentaron negociar conxun\amen
te ·a inclusión de Bautista Alvarez 

esééptico ante Laxe. 

como membro da Mesa, .déronlle 
os seus votos para presidente da 
cámara; mentres os dous depu
tados de CG votaban a Sánchez. 
Ca.stiñeiras. O PSOE, pola sua 

· banda, propoñia para o mesmo 
cargo a X.L. Rodríguez Pardo, 
que agarda ser elexido senador . 
en repres~ntación da Comunida
de Autónorria galega para ·voltar 
a Madrid ao non lograr nos comí-

. cios xerais a acta de .senador. 
Nas outras duas votacións, 

__ para '(iceprésidentes · e secretá- ~ 
ríos.~ os nacionalistas abstivéron-
se. · 

A prome~~ de_ acatamento 
Habia expectación nas bancadas 
e medo nos escanos sobre a fór
mula que empregarian os depu--· 
tad?s do BNG para prestar pro-:: 

.. FRAGA MANTÉN EN .EXPECTATIVA A VILALBA 

mesa de acatamento á Constitu
ción e ao Estatuto. A expecta
ción quedou .en nada. Os cinGo 
deputados pasaron o trámite con 

·.un escueto si, prometo, por máis 
que X.M. Beiras enarbolase, 
puño en alto, un mollo de seis 
carabeis roxos, que non tivera 
ainda tempo de repartirlles, un 
por un, aos seus ·compañeiros. 

O BNG, que convidara á S,e- · 
sión .aos Secretários Xerais dos 
si'ndicatos• CXTG; INTG e CC.LL, 
~eguindo coa política realista 
que · o caracteriza nos últimos 
tempós, xustificaba a sua posi
ción afirmando ·que "non podian 
pór en cuestión a nosa preséncia 
na 1 nstitucion Parlame~tária por 
·incumprir:nento dun requisito que 
consideramos que viola os direi
tos democráticos elementais; 

Mentre$ a·mocedade olla Indiferente os acontecim~ntos políticos 
1 

·pero que o p()\fo galego debe ser 
consciente de que a nosa pro
mesa non ten máis valor que o 
ritual, como consecuéncia dunha 
imposición legal, non compartida 
nen como nacionalistas nen 
como demócratas". 

Afirman tamén que non com
parten a Constitución, entre ou
trós motivos "por negar o direito 
das nacións á autodetermina
ción, senda o requisito de -acata
la, "un imperativo legal antide
mocrático, e un intento de sacra
lizar un texto que, como todos, 
debe estar som~tido a revisión". 

O BNG ·considera que "a maio
ria dos graves problemas do país 
só é posíbel resolvelos co cám
bio do actual marco autonómico 
e constitucional, para que Galiza 
se poida auto-governar". 

O PSG-E'G, pola sua banda, 
manifestou que esta promesa é 
"en si mesma importante como 
forma de respeito ás normas de- · 
mocráticas"; ao tempo que. ex
pr.esou a sua "vontade de auto
governo nadonal democrática
mente expresada polo Parlamen
to da Galiza", avogandq pola re
forma do Estatuto e a Constitu
ción. 

Férreo control 
O intento de controlar a cámara 
por parte do PP vai máis alá de
c.opar por maioria a Mesa, as 
presidéncias das comisións e a 
sua corriposición. Manuel Fraga 
fíxolle ensaiar a sesión á Mesa 
de ldade e, lago, deulles instru
cións precisas aos seus deputa
aos para que todos pronuncia
sen en galega o si, xuro ritual, 
pois nas anteriores lexislaturas 
moitos facíano con un si, juro, 
para dar unha imaxe de galeguís
mo formal que impuxo como es
pello reflectante da sua etapa 
guvern.amental. Xósé Manuel 
Beiras poñeria a proba os seus 
reflexos e os do futuro presiden
te da Xunta cando lle pediu que 
as senténcias do Tribunal Supe
rior de Xustiza sexan traducidas 

~ ao galega, ao que asentiu, rapi
~ damente Fraga "porque é de 
~ xustiza". Foi tan alá neste intento 
~ que até o Secretario da Mesa de 
~ ldade, Conde Roa, antigaleguista 
> onde os haxa, dedicouse a gale
~ guizar os apelidos dos parlamen
F tários cando eran requeridos a 

votar . 
Pero o control impúxose ta

mén "portas afora", con dificulta
des para acceder ao Pazo do 
Hórreo e recoller as credenciais, 
chegarrdo .mesmo a proibir o ac
ceso· ás ruas contíguas nunha 
paranóia obsesiva ante posíbeis 
protestas, polo que a convocada 
palas Jugas tivo que celebrarse 
ruas alá do Hórreo. 

Esta situación chegou incluso 
á falta de respeito con Alfredo 
Suárez Canal, ao que lle fixeron 
firmar na mesma porta a sua bai
xa como deputado, ante o fallo 
do Tribunal Superior de Xustiza, 
sendo ameazados os funcioná
rios cun expedente "se se lles 
colaba". 

O tantas veces criticado rodi
llo, comezou a funcionar. Posi
belmente seguirá... só que se 
desmangue con alguns tránsfu
gas. O 

o· alcalde oe! Vilalbá deixa a alcaldia: co município escandalosamente· endebedado 
• PABLO NAS~IRONILALBA 

. Trinta e oito. toguetes estalando· 
no ceo chair~go, anunciaron aos 
vilalbeses a vitoria do Partido 
Popular, · n.a · noite das eleici(>hs 
galegas. 
· · Mais o fogueteiro poderia tér 

aforrado o traballo de prender as 
mechas ·pois boa parte da xente 
·seguia os resultados eleitorais ao 

. través da televisrón atenta á po
. ~íbel vitória de-Manuel Fraga. 
. Comezaba un periodo c::te en
tusiasmó e dunha indeterminada 
esperanza .que· ainda hoxe, un 
mes despois· das eleicións- s~ · 
percibe no ambiente: Nos d.ias 
seguintes, a vitória de Fraga foi . 
e segue ·a ser tema recorrente de 
conversa tanto1)ara os seus par-
1idários, ·que agaradán ainda non 
se sab e que mellaras; como 
para os seus escasos _opositores .. 

segúros dunha posíb_el degrada-
. cióri da vida municipal, agora · 

que o político vilalbés detenta o 
poder desde tan perta. 

sector da povoa'ción. Pero, fun
damentalment~. o máximo temor 
da reducida oposiéión é que se 
produ:la unha maior folcloi"iza
ción da vida pública en detrimen-

Compre aclarar quen é quen to dunha verdadeira política mu-
nesta Vilalba, ollada coma un tó- . nicipal. Se até agora o concello 
pico polo resto do Estado.. 0-vir- e as forzas vivas endexamais es
tual presidente da Xunta . goza · catimaron meios para a _celebra-

. da~ simpatías dos que, por ra- ción de homenaxes e exaltacións 
' zóns de idade, viron como á sua tanto a Fraga como outros des-
]Jigura política era promociona- _tacados persoeiros vilalbes~s, o 
da polo antigo réxime na sua 'Ca- qµe fica por ·ver nos próximos 
lidade· de Ministro . de· Informa'- · catro anos pode ser grandioso. 
ción, época que sjgnific9u para·. PoJo de pronto, o pasado dia 1"4 
a vila certo avance por canto se re.uníronse nun hotel da vila riláis · 
rexistou a construcción de vários de 600 vilalbe$es nunha home-
centros de ensino e un Parador · nru<e popular ao novo presiden;;. 
de Turismo de tan só seis habita- te, ao tempo que a Banda de La
cións. Pala contra, boa parte da . lin recorria as · ruas e deleitaba 
mocidade Olla indiferente os cun concerto na Praza da Cons- . 
aconteCimentos ·políticos, e re- " titución no que a pez;a estrela, 
xeit~ a adoración case fanática aplaudida a rabear polos asisten
QaJ1w~a _de Fraga por parte-ejun _, · tes, .toi_ o pasodoble "Ele, Mano- , 

lo", popularizado polo grupo ca
talán "La Tr:inca": 

Todo isto nunha Vilalba caoti
zada pola política municipal de
trás da que hai quen quer ver a · 
man _do próprio Fraga levada a 
cabo polo s~u home de confian
za en Vilalaba, o até o quince de 
..Xaneiro alcalde e na actualidade 
deputado no Parlamento Galega, 
Xosé Maria Garcia. Durante os 
case once anos dé mandato 
deste alcalde sucedéronse as 
obras faraónicas dé escaso ou 
nulo valor estético ou funcional, 
como a Praza da Constitución, 
ou do Cementón para a · vox po
puli, imensa mole de cemento 
que superou con creces o orza
mento municipal, e que lembra 

. as construcció.ns monumentais 
do nazismo OU, sen ir máis lonxe, 
o Val dos Caídos., mentres o ere- . 
cimento urbano ·real ízase sen 

pauta algunha, e só ao servício 
dos intereses empresariais, e 
nalgunhas aprróquias oü a_ lus 
eléctrica non deixan de ser lon
xanas utopias. Curiosamente a 
opinión unánime, mesmo entre 
os partidários de Fraga, é de que 
a xestión de X.M. Garcia, foi 
pouco menos que desastrosa . 
Non falta quen afirme que deixa 
as arcas municipais escandalo
samente endebedadas. 

. Porén, ·~inda que por ver que . 
depararán os próximos catro 
anos, con vários vilalabeses co
locados de peóns ·no taboleiro 
xadrecístico da .política galega. 

Polo de agora ·os dous cOnse
rxes de Institutos de ensino da 

. vi.la respiran tránquilos ao veren 
asegurados os seus postas de 
traballo por unha. boa tempada. O l. 
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Os participantes con·sidérana como un paso adiante 

- . . . '-' 

·Os nacionalistas pactarán en Febreiro uns pontos m(nilnos 
• 1 ----

•O PSOE disposto a_ cam
biar o alcalde de Cangas. 
A dirección do PSOE na Galiza 
acordou que o alcalde de Can
gas, Leis Pena, dimitise do seu 

O dia 17 de Xaneiro 
sentaron por primeira vez 
a unha mesa de 
negociacións a totalidade 
dos partidos d~ ámbito 
galego que participan en 
procesos eleitorais, co 
gallo de analisar un 
programa de mínimos para 
o caso de que se celebren 
·novas eleicións na 

bunal Constitucional mandará re- - c~rrego, pois ª situ~ci~n est~ba
petir ou non os comidos, des-· lle afectando ao proprn:~ ~~rtido. 

. pois de chamar a pe~sonars~ as '?hegouse a esta dec1s1on ~fo~-
diversas formacións poi íticas e po~s de consuen~ar co proprio 
p.ider autorización para fallar co- Lois Pena e C?~- o_ut~os membros 
nxuntamente os recursos apre- do sector of1c1alista. O aco~~o -
sentados nas tres provincias. En conten:ipla que 0 mandatario 
meios xuridicos especúlase con cangues non pod~ aparec~r 

-que o fallo deixará se_ntado que c~n:io r:e_rdedor, senon como d1-
tribunal ten a última palabra a misionario polo bf!n do povo.: .. 
hora de xulgar os contenciosos Acordaron, as1,. ~~chazar as , 
eleitorais para non xudicalizar as pr~postas .d~ <?~osicion, sobreto
consultas populares. do a ~,a d1m1s1~n d~, toda a cor

província de Pontevedra 
concorrer en coalición. A 
comezos de Febreiro 
voltarán a ter unha nova 
reunión segundo puxeron 
de manifesto no escueto 
comunicado leido ao final 
da Xuntanza. 
As direcións do BNG, CG, FPG 
(que ao princípio non estaba 
convidada), PNG-PG e PSG-EG, 
estudarán os mínimos que os di
versos partidos nacionalistas 
consideran como imprescindí
beis para concorrer en coalición 

CORRUPCIÓN MUNICIPAL 

-
Un camiño positivo 

~ Os. representantes nacionalistas 
a: acordaron tamén que, neste 
< tempo, intercambiarian a infor
~ mación que cada· un posea coas 

outras formacións. 
A repetición dos comícios en Pontevedra pode contar coa preséncia dunha coa
Uclón nacionalista. Os diferentes asistentes resal-

taron tanto ao comezo como ao 
final da reunión a i,mportáncié! de 
que os partidos galeguistas se 
·reunan .. desde un ha prespectiva 
común (en anteriores reunións 
convocadas sempre houbo au
séncias), comezando un camiño 
de entendemento e diálogo. D 

de celebrarse uns noves comi
cios na provincia de Pontevedra. 
Estes documentos foron apre
sentados na reun -ión celebrada 
en Compostela. 

Nos píimefros días do próximo 

mes de Febreiro terá lugar outra 
xuntanza para, xa co aval dos di
ferentes 'órganos partidários~ tra
tar de porse de acordo nese pro- -
gráma básico a defender con
xuntamente. Para entón xa . se 
saberá tamén se o Pleno do Tri-

O alcalde in íbese e bota a culpa á empresa construtora 

Un viciño de Arbo dispón 
de auga municipal sén control de nengun tipo 

das tuberias xerais, sen nengun 
control nen causa semellante. A 

- ·arqueta' atópas'e a uns quince 
cms. oculta baixo a_ terra da pis
ta, de imposibel localización a 
simples vista. Asimesmo a saida 
·da tubería na fineª está perfeita
mente camuflada entre as pe
dras dun balado que delimita es
tas GOa pista. 

• THIERRY DE FRANCISCO/ARBO 

Por todos é sabido o xogo 
caciquil que na maioria 
dos concellos galegas 
ainda hoxe en dia se dá, e 
dase se cabe con niáis 
forza e máis descaro que 
no pasado. Un xogo que 
está sempre potenciado 
polos rexedores 
municipais que obteñen 
sustanciosos beneficios, 
votos, a cámbio de certas 
premisas ou concesións 
sempre rozando a 
ilegalidade e a inxustiza 
social. Nunha finca particular, sen controt, a arqueta dá entrada llbre na tuberia munici

pal de águas 

Informado b alcalde, Hermene
gildo Rivera, diste feito por unha 
comisión viciñal dixo non ter co
ñecimento e que non tora deci
sión sua o deixar esta arqueta ali, 
senón unha decisión exclusiva 
da empresa que realizou a insta
lación. Fose como tos.e, en. cal
quer dos casos existe unha ile
galidade e un desinterese por 
parte das nasas autoridades que 
non esixen responsabilidades a 
quen as teña, ou non as esixen 
debido á sua intervención neste 
tipo de "concesións" 

En Arbo esta é a práctica comun 
de Ricardo Góty1ez Simón, que 
move as suas influéncias perto 
das autoridades municipais ao 
seu antoxo: retira licéncias para 
construir un coberto e edificar 
unha enorme casa, conquire o 
traslado das paradas do autobus 
para situalas enfrente ao seu ne
gócio e obter asi o beneficio do 
trafego de pasaxeiros e agora 

pon a guinda con outra irregulari-
dade. . 

tos municipais de augas. No 
centro de dita pista e no lugar 
anteriormente citada hai unha ar
queta cunha chave de paso de 
gra_ndes dimensións que ten a 
función de distribución. Através 
dunha tubería de 1 ó cm. de diá
metró que atravesa a pista baixo 
terra e vai sair a finca diste caci
que do povo, levándolle miles e 
miles de litros de água roubada 

PRESOS POLÍTICOS 

Posue unha finc;a no lugar de 
Buxelas, ao carón da pista co
munal que vai desde o Bairro da 
Vila até o Cauto de Arbo, pota 
cal pasan as tuberías de recente 
instalación que levan água desde 
o rio Deva ao seu paso por San 
Xoán -onde se atopan os moto
res de bombeo- até os depósi-

Vai xa para un ano desta obra 
e a estas alturas caberia pergun
tarse a quen benefícia realmente, 
pois a vila segue a ter restric
cións de água nos veráns, · men
tres Ricardo Gómeiparece ter a 
finca ben regada. D 

A FOLGA DE FAME DOS GRAPO, UN FRACASO PARA O ESTADO 

A folga de fame de 56 presos políticos rela
cionados cos Grapo pon ao Estado nun di
fícil lugar. Acaban de dárense de conta ao 
ver que a folga vai en sério, que hai xa vá
rios en coma e que. o resultado final pode 
rematar en morte para alguns dos prisionei
ros. 

Se a actuación dos Grapo ven reinGidin
do ano tras ano nunha surpresa que nen a 
máis perspicaz visión poi ítica é capaz de 
desfiar (por exemplo, que pretenden os 
Grapo?), non menos surprendente é a -ac
tuación do Estado, permanente desmante
lador fracasado. A última ocasión é a dos 
detidos recentemente en Galiza. Ante o re
clamo da autoridade política, os mandos 
policiais tiran da vella ficha policial e sáenlle 
persoas gastadas, con médi~rvida na cadea 

M.VEIGA 

e contra as que apenas hai probas relevan- . 
tes. · 
. Paradoxicamente o Estado mostra a sua 

man dura contra os máis febles: os presos, 
facendo alarde dunha firmeza fóra de lugar. 
Proporciónalles un trato humillante psíquica 
e fisicamente, con permanentes denúncias 
de maos tratos e torturas, espállaos por 
distintas prisións, forzándoos a unha inco-

. municación e aillamento que non beneficia 
a ninguén. · 

Tal posición por parte dos máis altos 
mandatários políticos só pode obedecer a 
unha estratéxia que trata .. de colocar, como 
no caso de ET A, aos presos políticos entre 
as opcióris do exterminio 'ou o. arrepenti
mento. Os resultados están decindo que 
todo se encamiña pola primeira opción. 

. Pero ese é u~. grave fracaso poi ítico que o 

Estado c;Jebe recoñecer cambiando de polí
tica e aprendend0 a lección. 

Unha socied.ade que se reclama demo
crática e defensora dos direitos das. per
soas debe tratar de poñer fora da cffcúla
ción a aqueles que atentan contra. a vida 
dos individuos, recluindoos en centros pe
nitenciários se é preciso, pero non atentan.:. 
do á sua vez contra a vida e direitos m{~is 
elementais deses presos . 

Nen son válidas as tácticas de escarmen
to e venganza, neri as de monolitismo ideo
lóxico forzoso. A non ser que alguén e~teña 
interesado en manter un permanente esta
do de inseguridade e amedrentamento que 
propicie unha cidadania sumisa. 

Máis medo que ás iniciativas violentas ai
lladas · infunde ese laberinto escuro e me
dieval que ainda se conserva no Estado. o 

porac1on e reahzac1on de novas 
ele)cións. O PSOE cons.idera que 
neste ano e medio que falta é 
·preciso an ·alcalde socialista para 
borrar a má imaxe do seu parti
do. 

A proposta decidida pala dire
ción do PSOE é a da dimisión de 
Lois Pena, pero tamén dos ou
tros voceiros municipais: unha 
solución sen vencedores nen 
vencidos, que consideran · non 

. van aceitar os membros dos ou
tros grupos. 

Tratarian, deste xeito, de co
mezar xa a recuperar imaxe. Ou
tra das propostas que van facer 
os socialistas é .a normalización 
da v.ida municipal e o cese das 
tensións. 

A próxima semán tomarán a 
decisión definitiva, despois de 
que lle busquen xa un pasto de ~
retiro a Lois Pena e de que con
sigan pór en orde ao próprio par
tido en Cangas. D 

•Rey de Viana en folga de 
Fame. Xosé Manue·1 Rey de Via
na, director do Ballet Galega, 
unha espécie de ballet nacional 
da Galiza, que leva o seu nome, 
pero depende da Beputación 
Provincial de A Coruña, leva toda 
esta semana en folga de fame. A 
decisión tomouna o coreográfo 
ante a decisión da corporación 
provincial coruñesa de xubilalo, 
ainda que lle ofereceu o pasto de 
asesor artístico. 

Rey de Viana, que xa tivera di
ferentes . roces coas · corpora
cións anteriores pola sua forma 
de- dirixir o ballet, de forma per
soal _e sen permitir intromisións, 
afirma que no convénio firmado 
pola Deputación hai 18 anos, 
pola que lle legaba o ballet, recó- _ 
llese que el seria o director vitalí
cio, mentres ·. tivese facultades 
mentais e físicas. Daquela a obra 
cedida foi valorada polos técni
cos en 13 millóns 600 mil pese
tas, ·Calculando que agora pode 
ascender a uns 250 niillóns. 

O artista, ,que levou o nome de 
Galiza por todo o mundo, mani
festa que está disposto a morrer 
antes que deixar o ballet, e con
sidera que do pesto de asesor 
poden despedilo cando queiran; _ · 
sobretodo se muda a equipa de 
governo. · D 

•O . SGEl/CXTG, en rela
ciónr coas consecuéncias 
que a integración na-CEE 
do Estado español terá sobre o 
noso sistema educativo organi
zou os Encontros Sobre Educa
ción e Acta Única Europea nos 
que participaron expertos comu
nitários, educadores e xuristas. 

O SGEl/CXTG, ademais, cons
tituiu un Seminário Galiza-Euro
pa que .ven traballando neste 
campo, especialmente, ·no que 
se. retire ás competencias das 
Comunidades Autónomas de 
·Galiza en particutar, en relación 
co mercado único. de 1993, a 
· mobilidade ·do profesorado, ho
m9logación e recoñecimento de 
títulos, plan de ic;jíomas, inter
cámbios,. formación europea, 

.etc .. · O 
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A LVAREZ EN PERIGO _ 

O .INI permitiu; até .agora; a perda- de cuota de mercado 

A produción de qalidade, 
.alternativa para Alvarez· 

• INTG D0° G.E.A • . 

Estam,os ás p~rtas da 
Acta Unica Europea do 
ano 1992 e GEA tiña que 
estar en condicións de 
competir con eficácia 
dentro de E:uropa. Pero, 
actualmente, non está 
nen sequer en condicións 
de competir no Mercado 
·Estatal. O Plan de Futuro 
elaborado polo I.N.I. para 
o Grupo de-Empresas 
Alvarez, tal como está 
enfocado, chega tarde, 
despois dp fracasado o 
intento de chegar a. 
aéordos coa firma'italiana -
TOGNANA. E pretende 

-_ xustificar unha próximp. 
redución de plantilla. E a 
mesma filosofía para 

. xustificación do plan 
levado a cabo no ano 
19_81 por 1 qáñez. 

millóns de pezas con_ 1. 700) fo- · 
ron a via argumental para pro-. 
por un axuste. Con tal motivo 
apresentanse as enormes . .per
das do grupo (tal como indica 
o gráfico adxunto), que se ad
xudican fundamentalmente 'ao 
exceso de peso dos custes de 
persoal no prezo finªI do pro
duto (ainda non se indica cal é 
o peso dos salários no Guste de 
persoal). 

Trátase dun argumento falso, 
que foi utilizado . con anteriori
dáde para realizar reducións de 
plantillas e que, na prática, non 
conseguiron eliminar o déficit e 
recuperar ao grupo. O proble- . 
ma de fondo está, sen lu§ar -a 
dúbidas,- noutros motivos. 

O LN.I. non pode descoñecer 
estes feitos, canta con bons 
economistas - .e técnicos de . 

- mercado, entón, que pretende 
conseguir con este razóamen
to? En princípio, parece que fa- _ 
cer aparecer ante a opinión pú
blica como inevitábel a redu
ción de plantilla. Argumentando 
que: a evolución técnica, a im

Ademais, o Plan, non aporta posibilidade de competir con 
aos níveis que corresponde un estados europeus máis avanzá-:-· 
estudo de mercado actual e fu- dps ou outros con man de obra 
turo, polo e.al se chega a certa~ moi barata, a excesiva plantilla, 
conclusións sobre a orientación asi como a falta de cualificación 
da fabricación (como cefltrar a -laboral e rendimento dos traba
comp~téncia de louz? ~ pare~- ·_ lladores do grupo, son os cul
lana no segmento medio e ba1- . pábeis · da situación ·actual. 
xo). Tampou~o se indica ~orno Quedan exculpados, claro está, 
se_ van reducir .os ga::;tos finan- a má planificación do I.N.I., a 
ceiros, ou que mvest1mentos se falta de investimentos adecua
van realizar e como se pensan dos e a·desastrosa dirección. 
afrontar ... que plantilla se pro- . , - · 
pón e como se v.ai distribuir por Unha xest1on desastrosa 
centros?... Ao Plan fáltanlle En 1984 o I.N.I. proxectaba un-
propostas concretas, trátase · has vendas e Uf.IS resultados 
dun relatório de ·intencións. que se observan no cadro 

Todo indica que, pouco a 
pouco, o I.N.I. está desfacén-
dose do grupo. - -

Irnos realizar- a continuación 
un br:eve estudo 90 Plan apre
sentado polo I.N.I., sobre as 
suas consecuéncias e a nosa 
cqntestación ªº mesmo, cen
trándonos na proposta de fabri
. cación de louza e porcelana. 

Breve análise do Plan do 
INI . 

No "Resumen del diagnóstico" · 
apresentado pqlo I.N.I. indíéase· 
que a· gn..ipo produce 36 millóns 
. de pezas de louza e porcelana, 
e que as vendas son de 24 mi
llóns; asi. como que un 19 do 
mercado estatal de pezas e un 
14 do valor corresponde á cuo
ta do Grupo de Empresas Alva
rez. Estes son dados referidos 
a .1988. Orabén, en 1978 ven-

. díanse 29.684 millóns de pezas 
e en 1985 30.355 millóns. Con
clusión: .Hai unha redución nas 
vendas. Pero, como o mesmo 
"diagnóstico" recoñece, no pe
ríodo 1986-88 hai un crecimen
to do mercado do 4 % . Ou sexa 
que Alvarez está perdéndo cuo-

_Jas de mercado. 

Previsión que contrastan coa 
situación actual: -
- -5.215 millóns de vendas en 

1988 e 2.475 millóns de perdas. 

'MOi iMPORTANTES 
TEÑEN 'QUE SER os 
COMPROMISOS 
CARA O SECTOR 
JDRIVADO PARA IR 
DESFACÉNDOSE DA 
SUA CUOTA.DE 
MERCADO DE · 
LOUZA E 
PORCELANA POR. 
ESTA VIA' 

Sobre estas perdas hai que 
dicer, tal como se indicaba ria 
reunión coa empresa do 8-11-
1988 que son praticamente ?i-· ' 
milares aos gastos financeiros 

. e aos custes comerCiais dese 
ano. 
- Quen paga esta má xestión? 
Acaso o INI non ten en último 

. extremo a responsabilidade? ... 
Pero, ademais, no "Plan" que 

se nos apresenta indícanse li
ñas de actuación para o futuro 

Móderización, deseño e calidad~ de
berian orientar o novo plan de Alva
rez 

.que son calcadas de proxectos. 
anteriores, ou que non amasan 
un replanteamento a fondo dos 
problemas do grupo. Conside
ramos que o INI só pretende 
unha nova redución de plantilla, 
que o grupo siga perdendo 
mercado e dentro de moi pou
cos anos (reducida por esta viá 
a conflitividade laboral que 
hoxe provocada un peche) ir a 
unha liquidación definitiva. 

Axudan a e~tas ·conclusións, 
-pesimistas, o feito 9e o INI ter 
perdido nos últimos 9 anos uns 
20.000 millóns de pesetas, que 
terian servido para impulsar o 

- grupo. Ante estas cifras queda 
a dúbida de se realmente o IN.I 
perdeu _20.000 millóns e, en 
todo caso, que moi importantes 
teñen que ser os compromisos 
cara o sector privado para ir 
desfacéndose da súa cuota do 
mercado de louza e porcelana 
por esta vía. 

"':"' Unha-produción pouco 
competitiva 
En todos os seus informes o INI 
fai mención -á falta de competi
tividade prezo-calidade _da pro
dución de louza e ·porcelana de 
GEA. Pero, ao mirar os seg
mentos de mercado que ocupa 
o . grupo (gráfico adxunto), un 
han pode deixar de perguntar
se, é posíbel co"mpetir nestes 
segmentos de produción? 

No segmento baixo da pro
dución de louza, as vantaxes 

. de f:ilipinas, Malásia, Brasil, etc, 
· que cantan cunha man de obra 

e matéria~ primas máis baratas 
tan imposíbel esta competén
cia; pero, ademais, o Mercado 
Comun · ten fortes intereses ' 
económicos e políticos para fa- · 
vorecer · estas · importacións, 
Outro tanto pode acontecer no 
·sector da porcelana. 

Galiza, ainda que· per.iférica,' 
está na CEE e na Europa Oci
dental, e portanto parece máis 
posíbel unha competéncia . no · 
sector médio e alto de ambps 

.Orabén, .mentres eri 1978 
eran 3.065 os empregados no 
grupo, en- 1985 ·eran 1.863, en 
1988 só chegaban aos 1. 700 
traballadores. Para unha produ
ción de -32.939 millóns de pe
zas, 29.287 rríillóns_ de pezas 
respectivamente. En pouGa~ 
palabras prodúcese o mesmo 
con moita "lenas plantilla. 

Previsións realizadas· polo JNI no 1984 e que _contrastan 
coa realidade actual. 

Ademais, este mesmo argu
mento, o exceso de capacida
de produtiva e plantilla (en 1978 
34,5 millóns de ·pezas · con 
3.065 traballadores, hoxe 36 

ANO .. 

1985 
1986 
1987 
1988 

..,3béqes 

VENDAS RESULTADO 
6. 780 miJlóns -1~212 mil 
7. 797 millóns -478mil 
8.660 millóns -:-115mil 
9.440 millóns 135mil 

· :.:gcqUíc¡, 

. , 

produtos. Pódese argumentar a' 
falta de deseño. Pero,· é unha 
verdade a médias, aí está o 
caso da confección qu~ apesar 
da falta de trapición e a gran 
competéncia abriu un mercado, 
reducido a respeito doutros es
tados, pero expansivo en com
paración co naso entorno. Por 
outra banda, ternos casos 
como os de Sargadelos que, 
des~e unha idea de produción 
e comercialización distinta, fai 
fundamentalmente deseñó. 
CJaro esta que isto non se im
provisa, pero aí é onde.se mira 
a capacidade empresarial e de 
dirección. E, por suposto o in
terese, que pode ter o INI ·polo 
grupo, e os postas de traballo 
en xogo. 

O I.N.I. t~n unha débeda 
cos traballadores do 
grupo 
O I.N.I. ten ·unha débeda social 
cos traballadores do grupo Ál
varez. Ten a responsabilidade 
da situación actual. Foi o INI o 
culpábel da perda de 1.500 
postas de traballo nos últimos 
·dez anos e da disminución da 
cuota de mercado. Por isa: 

O INI debe asegurar o pasto 
de traballo a toda a plantilla ac
tual, facendo as _ jnovacións e 
investimentos necesários. Que 
poden pasar por unha maior 
modernización técnica, dedi
carse ao segmento de alta e 
média calidade e realizar dese
ño. 

'NoN HAI 
XUSTIFICACIÓN 
PARA UNHA NOVA 

. REDUCIÓN DE 
PLANTILLA, A NON 
SER QUE SE 
CONSIDERE 
ADECUADA A XESTIÓ_N ___ _ 

~PRESARIAL DOS 
UL T~MOS ANOS E 
QUE SE PRETENDE 
DESMANTELAR O 
GRUPO' 

Que se libere ao grupo das 
débedas, que hipotecan cal
quer programa de expansión 
para o futuro. 

Que se esixa respónsabilida
des pala xestión pasada, actual 
e futura do grupo. 

Que o INI ten· unha responsa
bilidade social e política para 
·co grupo Alvarez, pro tamén 
para coa Galiza xa que nos últi.:. 
mos dez anos despediu a máis 
de · 10.000 traballadores das 
empresas galegas (Astano,"Ba
zán, Barreras, Enfersa, Alvarez, 
etc), provocando unha situa
ción de crise, da que ainda non 
se recuperou o país. 
. Por parte do INI sacáronse o 

'último áno ganáncias de máis 
de 40.000 millóns de pesetas 
das empresas galegas, que se 
investiron · fundamentalmente 
fóra. 

Entendem.os - que non hai 
xustificación para unha nova 
redución de plantilla, a non ser , 
que se considere adecuada a 
xestión empresarial dos últimos 

-anos e que se pretemJa des-
mantelar o grupo. · . Q 

•As vendas ·de automó
veis de turismo cairon no 
mercado español nun 3,35% du
r.ante o pasado mes de Decem
bro, rompendo así a tendéncia 
alcista que se iniciara en 1982. 
Os fabricantes culpan ás medi
das de axuste monetário deste 
descenso que afectou funda
mentalmente aos coches de fa
bricación nacional. 

No mes de Decembro foron 
vendidos no Estado español 
91.947 veículos, frente a 95.135 
no mesmo mes de 1988. As pre
visións apuntan á caída en 1990 
nun 4 ou 5%. Os automóveis de 
importación copan xa, por outra 
parte, o 36,83% do mercado. 

O primeiro semestre do 89 viu 
aumentar as vendas ate un 11 % , 
pero estas comezaron a ba!xar a 
partir desa data, que coincide 
coa promulgación polo governo 

. das medidas tendentes á redu
ción do consumo e que afecta
ron directamente á concesión de 
créditos para a compra de veícu
los. 

Neste sentido os empresários 
do sector indican que as conse
cuéncias da restrición e encare
cemento dos créditos afectan 
aos sectores de povoación con 
menor poder adquisitivo, men
tres que os coches importados 
adoitan a ser da gama alta e dirí
xense cara sectores de maior ca
pacidade económica sen necesi
dades de financiación. O 

•A economia mundial 
terá un pior resultado en 
1990 e os paises máis desenro
lados poderian enfrentarse a 
unha recesión , segundo un infor
me publicado palas Nacións Uni
das. 

O departamento deste orga
nismo para asuntos sociais e 
económicos a nivel internacional, 
no seu informe anual, prevee un 
3% de crescimento da economía 
mundial para 1990, por baixo do 
3,2% estimado para o ano pasa
do e o 4,4 de 1988. 

Os paises desenvolvidos po
derian medrar menos que ese 
3% segundo o informe. "Ainda 
que se agarda que o grado de 
crescimento das economias de 
mercado dos paises desenrola
dos medre un 3%, unha desace
leración maior ou mesmo unha 
recesión son duas posibilidades 
a ter en conta': , sinálase no infor
me. 

Un modesto crescimento é es
perado para os. paises· menos 
desenrolados, despois do míni
mo avance ocurrido en moitos 
deJes, particularmente en Améri
ca Latina e Africa. Para paliar os 
riscos de recesión, o informe 
·aboga por unha redución do de
ficit orzamentário · norteamerica
no. "O aforro estranxeiro estivo 
financiando ese deficit durante 
un bon número de anos, pero a · 
disposición, para seguir actuando 
á ·mesma escala non esta garan
tida no presente", di o estudo, 
que consídera máis doada a re
dLJción ao terse producido unha 
forte - distensión rias relacións 
LE~ste-Oeste. o · 

·;1 ole ni;rr ._iµ <. - ''KW' 1,, 
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NORMA~.IZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A tradución. dos. ritmó~ de moda a~ galega no canto do castelári 
· non plantexa problem~s e result~ be.n recebida polo público -

O galega no hltpwade 
" . 

• MANUEL VEIGA 

A celebración .anual de 
máis de sete mil festas no 
conxunto do paíis, · ás que 
se suman sás de festas -e 
discotecas con actuacións 
en directo, compoñen un 
rico cadro musical que 
paradoxicamente ven 
servindo, desde hai allos, 
de masivo instrumento 
castelanizador através das 
cancións interpretadas. 
Un exército de máis de 
tres mil músicos colabora 
no desplazamento do 
idioma que 
paradoxicamente utilizan 
a diário tanto eles coma o 
seu público. A auséncia 
dunha vontade 
galeguizadora comeza a 
romperse agora desde 
alguns pontos. 

Son poucas as orquestas, até 
agora, que utilizan o galego en 
parte do seu repertório ou que 
fan as presentacións no noso 
idioma. Xosé Luis Blanco, xor
nalista, difusor, especialmente 
através do seu popular progra
ma televisivo Ruada, de música 
e músicos galegas e un dos im
pulsores da adaptación de letras 
foráneas á -nosa língua, ere que 
uexiste unha deixación neste te
rreo nos últimos anos e mesmo 
unha involución no mundo da 
música". 

Xosé L. Blanco, lembra ao re
centemente finado Andrés do 
Barro "quen, en anos máis difí
ciles, conseguiu números un en 
galego nas listas de vendas, por 
riba dos máis famosos grupos 
extranxeiros. O tren ou Rapaci
ña xeitosa eran cantadas por 
grupos cataláns e o seu éxito foi 
indudabel" 

Alto volume de 
contratacíón 
O número de festas, en sas ou 
ao ar libre, exístentes na Galiza 
converten ao noso país en van
garda neste tipo de manifesta-

V.ERTIDO DE LIXO EN LUGO 

Orquestra Los ChlcoS del Jazz 

cións Ct,Jlturais populares. Máis 
de 300 grupos e de 3000 músi
cos percorren a nosa xeografia, 
principalmente claro está en 
temporada de verán. A eles ha
beria que sumar a nada baixa ci
fra de interpretes procedentes 
doutras comunidades e que en
centran un público masivo na 
rrosa terra. 

Como anota Xosé González, 
representante da AFNL (Asocia
ción de Funcionários para a 
Normalización Linguistica), "as 
orquestas chegan a pontos que _ 
nen sequer chega a televisión 
ou os políticos nas eleicións e a 
sectores fundamentalmente mo
nol íngües en galega, por iso a 
sua influéncia resulta tan impor
tante e tan grave". 

No mesmo senso.. maniféstase 

O Supremo deulle a razón aos viciños 

Xosé Lui~ Blanco: "As orques
tras cumplen un· papel moi im- . 
portante, o seu público é masi
vo~ _moito máior que (j de outros 
grupos que cantan con meiran
de recoñecimento, pero sticede 
que ninguén se está a preocu- . 
par disto, simplesmente. porque 
este tipo de manifestación musi
cal non é valorada". 

1 

Modelos e ritmos 
próprios 
Segundo Xosé González, trátase 
dun "exército de músicos que 
cría unha cultura ou unha sub
cultura imposta· sobre un pais 
que xa ten outra. Non existe· ne
les intención de asumir a cultura 
do seu país e pódese dicer que 
unicamente van ao carto fácil". 

co, todo o cóntrário, aos músi
, .COS encántalles, O que sucede é 

· que como non son valorado~. li
m ítanse a imitar ·os modelos de 
fóra. Eu ·nunca observei unha 
'mala· cara .pór pedir que-canta
sen-parte en galega. Só-comen
taban que· tiñan o problema de 
traducir, pero traducir e realizar 
adaptacíóns ao galego dos rit
mos de moda faise -e pódese fa-
cer .moito máis, e o mesmo que· 
están facendo, pero ao castelán. 
Eu vin cantar en galego abs Tres 
Soles del Paraguay ou aos Pla
ters e comprendían perfecta-. . 
mente qué ao chegar a un país 

-- o lóxico é cantar algo no seu 
idioma". · - · 

"O público recébeo tamén 
moi _ben, engade Blanco. Des

. pois de cantar Mariñeiro de fu
. ces da- Pantoja en · galego en 

Ruada, a orquesta Galáctica de 
Taragoña interpretouna nunha 
festa en castelán e o público 
voltouse a eles pedindo que a 
cantasen coma na televisión". 

Papel das insti~ucións · . 
.-Blanco sinala precisamenté que 

un .dos seus proxectos e "reali
zar un cancioneiro coas 1.000 · 
ou 1.500 ·cancióris máis coñeci
das e traducitas e adaptalas ad 
galego". 
· A outra inicativa comentaa 
Xosé González: "As institucións -
públicas · deberían axudar neste· 
labor. Os concellos por exem-

Xosé L. Bl'a.nco . matiza, sen plos realizan festas· ou conce-
emb€lrgo, que "os músicos non den subvencións para eles e 
son culpábéis. Eles só imitan neste terreo pódense mover 
modelos, se criamos os nosos · tranquilamenté máis.de 4 mil ·mi-
próprios modelos, a cousa_ cam- llóns. A nosa aso9iación ten ·pre-
biará e-iso é papel dos rheios de visto xa enviar ca_rtas a todos os 
comunicacióri". ' concellos para que esixan como 

"É un problema de vontade, : requisito un 40% de galega no 
engade Blanco. Se a TVG .non repertório e que os carteis anun-

. pon nengun requisito, nen esixe ciadores se fagan tamén na 
un mínimo.de cancións en gale- . nosa língua. Non ' é nada sur-
go déixase de contribuir a pro~ prendente, hai que lémbrar que 
da nósq língua". · · · aló polo '68, Pio Cabanillas, da-

A atitude de contratantes, in- quela · sLibsecretário de Turismo 
terpretes e público é', sen em- elaborou -unha .lei para esixir_ 
bargo, favorábel ao galega, nun- unha ·programación das emiso-
ha máis das paradoxas ás que ras· dun 20% mínimo de -caste-
dá lugar a nosa língua, falada lán ante.a invasión do inglés. As 
masivamente pero sen expre- ..r i~titucións, segundo a lexisla:... 
sión política e polo tanto sen . ción vixente, teñen a ·obliga de 
prestíxio . . "Non están en contra realizar esta labor normalizado-
do galego, sinala Xo_sé L. Blan- ra". .O 

Os viciños de Teix~iro · á espera· do pleno decisório · 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

O vecindário de Teixeiro 
está impaciente polo 
escurantismo que se trae 
o Concel lo no tema do 
vertedeiro. Pasan as 
semanas e non se celebra 
o pleno anunciado para 
tratalo e vai xa para tres 
meses da senténcia do 
Supremo favorábel aos 
viciños que confirmaba as 
teses da Territorial de A 
CÓrL;Jña e precisaba que 
se "invadirian finca·s 
particulares", que "non se 
considerarian os informes 
técnicos des'favorábeis á 
instalacJón en Teixeiro" . . 
Chama a atención, na Senténcia 
do Supremo un párrafo referente 

a que os acordes do Concello de 
Lugo "non fora ben tomado". Al- . 
gunhas fontes ven neso o posí
bel enganche para que a actual 
Corporación poida 't-remendar" 
acordos· pasados e consolidar o 
vertedeiro ·no lugar que hoxe 
ocupa. F.ariase entón aplicación 
práctica do dito popular; "quen-
fixo a leí fixo a trámpa" · 

Algunhas forzas políticas que 
hoxe xogan coa credulidade dos 
v.eciños, tiveran xa uriha actua
ción · comprometida no · caso. 
Cando .a primeira . Corporación 
democrática, presidida .por Novo 
Freire, cunha UCD maioritária, 
houbera un pronunciamento cla
ro a favor da ubicación en T eíxei
ro. Afirmativamente fixérano 
·uco, AP, PSOE, P,C e lndepen
dentes. Só o BNG se abstivera· 
condicionando o seu voto ao In
forme dos Técnicos que, contrá-

ríos á instalación en · Teixeiro, 
eran -partidários de deixalo onde 
estaba. Os comentários, xa da
quela, talaban do interese que 
haóia, quitando o vertedeiro de 
Teixeiro, forzar a marcha dos ci
ganos, que ocupaban un poyoa
do lindante e que, entre outras 

· cousas, vivían da chatan:a que ali 
atopaban. As.i facilítaríase a es-= 
peculªción cuns terreos depre-: 
ciados. · 
A~tualmente parece tjue os vi

ciños, ·engaiolados polos-iegalis
~os, .no_n ven o xogo do PP. A 
incertidume das últimas sema
nas seria froito dun "entendimen
to"\ PP-Vícente Quiroga, despois 
da operación de acoso ac, alcal
de, co PXOU, no que o Partido 
Conservador logrou os seus pro
pósitos. Como dixemos, en tro
ques o PP teria prometido· axuda 
a Quiroga, nun tema tan delica
do, "furgando" nas-posibilidades 

legais. O PP opera, pero non· se-. animais e mesmo á xente . 
pronúncia .. Nunha das campañas Convén ·lembrar que. o iridus
pásadas, Alvarez Paredes, hoxe trial lugués Antonio López Par,a
parJ,simentário en Madrid, a per- · dela tiña talado da sua intención 
guñta~ duh viciño só respondeu de :facer, na compaña doutros 
que. "nunca . prometin nada que sócios, unha Planta de Reciclaxe 

· non pouidese cumpíir" do lixo, percf n_on tivo resposta 
- da Administración. Ollando os 

Apesar de promesas nese sen- resultados é posíbel pensar que 
tido o lixo sobrepasa b imper- neñ se investiu inteiramente a · 

· meabilizante disposto en Teixei- . · subvención pedida para o Verte-· 
ro. O lugar que drenaran está xa deiro de Teixeiro, na sua cons-
desbordado, os dous manantios trucción. · : 
que habia no · terreo ocupado 
polo verted.eiro, apesar da anufl
ciada medida de ·cegalos volve
ron rebentar e están a contami
nar o regato de Teixeiro no que 
bebía .o .gando da- zona e· provo
ca a morte de corvos. O vecindá
rio supón que será por causa da 
reacción química dos productos 
ali vertidos. Temen que, através 
dos cans, por exemplo, puidese 
propagars~ . a outras espécies 

Agardando por ese pleno no 
que; incluido o PP, teranse que 
destapar as forzas que compo
ñen o Concello, os viciños pare'
qm estar todos .unidos e, desde 
logo, dispostos a levar a sua 
causa a Estrasburgo. O avogado 
coruñés, Sr. Lois, m~dia leva, se
gue animándoos e dicíndolles 
que teñen toda a· razón da sua 

: parte. O-
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No' mes -de Novembro do 
pasado ano m·antivemos 
t:Jnha conversa co xoroalista 
Xosé António Gaciño en -
Sevflla, cidade ' ria que 
actualmente deserivolve a 
sua actividade profisional. · 
Vintecinco anos no mundo -
-da información· -dezásete 

·1987 integrar a redacción 
. do desaparecido "Diario de -. 
Galicia'.', do que chegaria a. 

revista Man Comun nace en 
Cádiz hai cuarenta e catro 
anos .. Comprometid_o coa 
realidade do noso país, 
analista crítico 'do-Seu 

Otan na Coruña, reprimida por sentido ético, o · avance da me
t;mha patrulla -da policia militar, ·e . diocridade e do servilismo, a co
que houvo un periódico en Galiza " · rrupción, teñen sentado os -seus 
que o que fixo foi resumir e dar a reais en moitos ámbitos-da vida .ser director. "El .Europeo", 

"Diario SP", "Ya", "La 
ACtúalidad Económica",
"Triunfo" "Novedades" 
"Realidades", . "Répórte;", 
"La Ga'ceta del Norte",. 
"Deia"; "Cuadernos para el 
Diálogo": A.Nasa Terra, etc., 
~on alguns dos meios que 
souberon, xa como redactor 
ou como . colaborador 

injormación 'que xa dera "El .País", pública. Com·o ere vo~té que 
naturalmente cun dia de diferén- afecta _isto á profisión xornalísti-

· decorrer social .e poi ítico, 
-_ Xosé Ant'0,nio Gaciño deixa 
sempre tras da sua ·persoa 
unha pegada inequívoca de 
rigor, honestidade ·e 
profisionalidaae, trax~ctória 
paralela sempf'e a un alto 
sentido da ética e do ófício 
de xornalista.-ACtualmente, 
Gaciño traballa como 
redactor-editor dos . 
telexornais de CanaJ-Sur, a 
lV autonómica andaluza. , 
Con el falámos unha mañá 
na cidqde do <;Juadalquivir: 

cia. Non foi capaz ,de facer infor- ca, tan en contacto co diário 
mación própria sobre un aconteci- · ·acontacer? 
mento que -ocorrera na mesma ci- Hai casos de c~rrupción na pren- • 
dade. onde .se edita. Non se atre-:- sa como os hai en toda a socieda-
veu, non se atreveu ·por medo aos de,-porque eu penso que i~to é un deles no naso país_:_ . 

fixeron do noso 
entrevistado . un dos 
xornalistas niáis · 
sobresaintes da. recente 
história do xornalismo · . · 
galega. Redactor de ."El 
Ideal Gallego" aes.de_ 1972, 
pasa dez_ anos máis tarde a 
"La Voz de Galicia'~ , xornal 
este que deixaria_ para en 

poderes fácticos, n~nha palavra. fenómeno xeral. A miña tese é que 

·habitual, do quefacer , . 
~ornalístico ·e · · 
comunicac'ional de X.A. 
Gadño. _Fillo de P?is 
galeg· os, 6 que tora : 
fund_ador e directo_r. da 

Xosé. Arltónio -Gaciño - . 

r 

'A prensa,: en xeral, · ~Stá mercada poio p~der' 

• MIGÚEL ANXO FERNÁN:.v~LLO Que supuxo a morte deste diário falándo, que · plantexa causas e 
parn o seu director? que dá batallas d1,m signo. ou dou
Para min, pers9almente, supüxo tro, en Galiza a prensa é pasiva, 

A sua . traxectória profisional unha trémenda · frustración. Pero receptora. Desde o ponto de vista-
. como . xornéJlista en Galiza vén _ pensé:>, ademais, que a frustración profisional fai-se unha información 

avalada pola experiéncia de tr:a- _ foi un. pouco xeral. En Galiz~ a . rútinária e seguidista, a remolque 
ballo en diferentes meios de in-· transición supuxo unha série con- · das convocatórias de rodas de . 
form.ación, -tais como '.'El Ideal - tínua de frustracións, de todo tipo prensa ou das filtracións e intoxi
Gallego", "La Voz de Galicia" ou e eri todos os ámbitos. Na prensa, · caci~ns . d_e determinado~ _ s~c~o
"Diario de' _Galicia". Deste "último 'desde lago, viVlron-se várias frus- . res. E drcer, qu_en leva a 1rnc1~t1va 
X?~nal foi vosté dir~cto_r. Qué sig-. t~acións e a de "Diario de Galicia" · do que se pu,blrca son _os gab1~~= 
n~_rco_u esta exper~enc1a en ~ela- foi unha máis; sobretodo, neste t~s de pr~ns~, os partidos poli~~ 
c1on as duas an~enores e. <:1.~e su- caso-, por non poder levar adiante c~s. os ~r~d1c~tos, non os pro
pu~o. no seu, ~1~ .? aparicio~ de · . un ha causa · que quedava demos- pnos prof1s1onais plant~~~ndo_ t~= 
D1arr~ ~e Gahc1a no pa~orama trado que era __ posível: Ap mellar mas que este~an n~ op1~1on publ~ · 

..da prensa galega? · pode soar rriuL duro; pero hai que c~ ,,Nese sentido o Diana_ de G~h-
Co proxecto-de "Diario de Galicia" dicir que nos enganarori misera- cia ._i;o $~U proxecto, -na~ suas rn-
pretendia-se ·abrir novas canlés _á. - velmente, que nos .c.ontarc;m unha tencions, plantexava precisamente . 
expresión da opiníón pública en "batalla" que r:i0n tiña meios_ para - romper ese esquema. 
Galiza. Até entón, a prensa en Ga- soster se seriamente. ·Repetidas veces ten si_do obxec-
liza tiña unnas limitacións eviden- to de comentário por parte de 
tes. Era unha prensa que viña do , A.. analistas e críticos o feito mesmo 
pí;isado, do franquismo. E ainda .: -/'"\INDA QUE SOÉ da subordinación informativa que 
que no franquismo se detectaran · DURO HAI f"'\UE DICER - a prensa galega ten, en xeral, 
certas posturas máis ou menos · - · ~ . respeito da madrileña. Noutras 
aperturistas, como se diciaentón, QUE NO DIARIO DE ocasións, de maneira -inversa, a 
mesmo pespois de¡ ter scrperádo GAL/CIA . prensa galega dá un tratamento 
historicamente ese período hai ENGANÁRONNQS--. ás veces nulo ou deficiente a te-
unha certa regresión, 'Unha -~erta mas específicamente galegas 
parálise pos~erior. Ea_ Galiza non .MISEÁAVELMENT'E: -' que o leit9r irá atopar, curiosa: 
se criaron novas meios-informati- CONTÁRONOS UNHA merite ·ampliados e tratados, na 

'HAI TEMAS QUE A 
PRENSA DE GALIZA 
NON SE PLANTEXA 
ATÉ QUE UN XORNAL · 
DE MADRID.OS 
LEVANTA' 

En liñas x·erais, ere que existen 
características específicas que 
diferencien a prensa que se fai en 
Galiza da que se fai noutras zo
nas do Estado? 
É difícil atapar aspectos diferen
ciador~s: Realmente, a prensa ga
lega non se distingue por ter de
terminadas peculiaridades axeita
das ao seu entorno. Falávamos 
antes desa pasividade, dese se
guidismo con respeito á prensa de 
Madrid ... A verdade é que, de to
das maneiras, os periódicos en 
Galiza, en xeral, son ou ~spiran a 
ser bastante completos. E dicer, a 
ideia de periódico local que se ten· 
noutros sítios non é aplicável ao 
easo de Galiza. En Galiza a prensa 
é bastante ambiciosa -nese senti-"' 
do, non é o caso. típico dos perió
dicos locais que dan de "nacional" 
e "internacional" o mínimo indis
pensável. Neutros sítios pode dar
se perfeitamente o fenómeno da 
leitura de dous periódicos, porque 
o periódico local nqn enche as ne
cesidades informativas do leitor 

-con--respeito aos grandes temas 
ao Estado ou aos grandes temas 
intemacionais. Sen embargo. en 
Galiza os xornais, todos ou case 
todos, áspiran a estar subscritos a 
axéncias que lles facilitan informa
ción de gran alcance, crónicas es-' 
peciais, etc. O que acorre é que, 
nese sentido, enlazaríamos coque 
dicíamos antes sobre o seguidis
mo: ainda que dan moita informa, 
ción local e galega, non a dan 

-coas características que eu penso 
que deverian dar-se, de periodis
mo máis activo e con máis agresi
vidade, entendida esta non nun 
sentido "amarillista" senón nun 
sentido criativo e comprometido 
coa realidade. vos --:-retiro-me á prensa escrita, ON prensa da c~pital do Estado. Cre 

sobretodO-:-.: a díferéncia do que . BATALLA QUE N . · . vosté que exist~, en relación a 
pasou en Catalunya, .. en Euzkadi ·_ TIÑA MEIOS PARA_·_ estes fenómenosJ un complexo Dezasete anos de traballo como 
ou en Madrid. Entón,· ainda que · SOSTER~SE- · de dependencia, de inferioridade, xomalista en Galiza dan para co-

d · d t 1 t d p · · · or parte da ñecer amplamente o mundo no con ez anos e re raso,-pan exa~ . SER·i·AMENTE'. e rovmc1amsmo, p d 
va-se a posibilidade de facer unha preosa que se fai en Galiza? que se moven os intereses a 

d.f t · · ·t d prensa no noso país. Prensa · e . prensa · J eren e, ma1s axe1 a a Eu penso que iso é tamén un pou_-
. aos novos · tempos democrátic9s En rriáis dunha ocasión, ·xosé co prod t' ·do me ta poder. Qué grau de relación ato-

e, sobretodo, dirixida .a .un certo .Luís Méndez Ferrín ten.rse referi- tes, des~ ºpasiv~:d~ºda nprevri. ªsa~.ne~ - pa vosté que.existe en Galiza en-
.. · d , , · · tre estas duas instáncias? sector a opinion put;>lica, chame-· - do ao papel da P,rensa na socie- - dicer, o feito de ir a remolque, de 

mos-Ue progresista, que non esta- dade galega desde unt)a pers.:.- non ter iniciativas na criacjón de · O · grau · de relación é bastante 
va suficientemente atendido ·e va- . pectiva de análise qúe implica a determinados estados· de opir:iión: grande. E ás ve9es por razóns pu-
lorado pola prensa · c'o'nvencional _ sua relación de. dependéncia con A prensa en Galiza, por exemplo, r¡:imente comerciais, pQr cuestíóns 
ou estabelecida. Desde ese ponto· ~e~.o~- grupos ºU: 'fa~ílias que.ti- non ten editaríais, . _non marca de puro ''deve" e "haver". A pren-
de vista, o . pr.oxecto inicial de nan _sido ~f~vore~1~as . a .tal, efe1tc:> compromisos concretos con res- sa, en xeral, está mui mercada 
."Diario de Galicia" era fasc·inante polo anterior rex1me. · Ate que~ peito á realidade; e, certamente, polo poder, con subvencións, eran 

· · para os xornalistas que levábamos ponto a p,rensa axud~ a confor- · esa pasividade dá corría resultado ~ publicidade institucionál,_ con coh-
tempo xá tratando ae introducir mar un mo_delo. de soc1edade, so- tamén que· exista seguidismo da cesións de emisoras, con traballos 
novas perspectivas na prensa ga- · - bretod? cirtgumdo-nos --a~ c;:a~~ p'rensa. de Madrid. E, efectivameri- que· se fan para .a TVG ... , e todo 
·lega e ql.le, uns dunha maneira, . de Gahza? , . te, hai temas que a prensa de Ga.: isto manexado con certo carácter 
outros doutra~ tentáramos outras lso é case unha pergunta filosófi- liza non se · plantexa ,até que un de negócio ,aberto, carácter mer-

cuarenta anos de tranquismo co
rromperon a toda a sociedade es- · 
pañola! e aind? non tomos _capa
ces de sair desa inércia de corrup
ción e de med'iocr1dade que o 
franquismo significou. Pero a to:
dos os n íveis, desde o traballador 
que non pega golpe, porque en 
definitiva non lle pagan como de
ven, até o empresário que se lucra 
coa especulación ou cos negócios 
públicos. Entón, naturalmente, 
nesa maré de corrupción xeraliza
da, a prensa é un ele.mento máis, 
nen mellor nen pior. As veces, ai
lladamente, hai denúncias e saen 
á luz casos de corrupción que son 
posteriormente negociados e si
lenciados. Nese sentido ahi un 
xogo de intereses nos que a infor
mación sobre a corrupción é ma
nexada como moeda de cámbio, 
como un elemento máis para pre
sionar e obter determinadas con-
cesións. 
Recentemente, Margarita Ledo, 
profesora titular de Comunica
ción Audiovisual na Universidade 
Autónoma de Barcelona, elab·o
rou un proxecto de modelo de 
Faculdade de Ciéncias da Infor
mación para Galiza. Cómo valora 
vosté a criación dunha Faculda
de destas características no 
noso país? 
Deixando a parte a polémica so
bre se o -xornalismo necesita un 
ensino específico oü non, que iso 
levaria-nos a outro tema, eu penso 
que a criación dun centro de for
mación de xomalistas é necesária; 
e sobretodo por unha cuestión, 
porque GaJiza ten unha personali
dade muí específica. Alguns defi
nimo-la e recoñecemo-la como 
nación, cunhas determinadas ca
racterísticas de cultura, de língua 
e de realidade social diferencia
das. Entón, é lóxico que teña o 
seu próprio centro de formación 
para que os xornalistas que traba
llen en Galiza adquiran os coñeci
mentos necesários sobre esa rea
lidade para poder tratá-la axeita
damente desde o ponto de vista 
da información. 

'EN DETERMINADOS 
XORNAIS CHEGA-SE 
A VETAR PERSOAS OU 
ORIENTAR A 
INFORMACIÓ_N_, O_U_A_ 
TAPAR 
ESCÁ:.._.:_N-DA_L_O_S_, --
SIMPLESMENTE 
PORQUE NON SE 
LLES CONCEDE UNHA 
EMISORA DE RÁDIO 
OU SE LLES. RETIRA 
DETERMINADA 
SUBVENCIÓ_N_' ---'----

vias e experiéncias, . como é o ca, cas·e como aquilo de se foi an- . periódico en Madrid" os levanta. . cantil. En determinados xornais 
caso de "Teima", "Man·Comun" e · chega-se a -vetar a determina"'as Qué papel deverian cumprir:, .na .tes o ovo ou a galiña. Non sei até , Penso, por exemplo, en todo 4 . 
mesmo "La Nával". De todos eses - que ponto a prensa contribuiu a aquel escá'ndalo, en relación co . persoas ou a orientar a informa- súa opinión, os meios con sopor--
~xperimentos prévios _nutriu-se a configurar un modelo de socie9a-· branqueo de diñeiro, de.Paco Váz- ción nun sentido ou neutro, ou a . te escrito na normalización do 
redacción de "Diario de Galicia". de ou a prensa é un produto dun quez, ou outras historias como as destapar ou tapar certos escánda- galego? Pensa q.ue na actualida-
Para. r:noitos leitores de prensa o determinado modelo de socieda- · do xogo, que foron levantadas por . los, simplesmente porque non se de se está ª producir· un avanc.e 
"Diario de Galicia" respondí~ a de ... No caso de Galiza penso que periódicos de Mad~id e que logo a ·lles concede unha ·emisora de rá- neste sentido? . 
un modelo -de xornal que estava é isto último; é dicer, penso que a prensa- de Galiza, ás veces nun · dio ou porque se lles retira deter- Non, non, eu creioqi.Je non, i~o é 
na mente dun amplo ,sector do pren_sa é máis o produto dun ·mo-- plan ábsólutamente dependente, minada subvención ou porque non absolutamente evidente. Houvo 
público. A sua desaparición .foi - delo de sociedade que un "confi- resumía copiando o que dician ou- ·se · chega a un aeordo pa;a facer unha certa eufória nos momentos 
Un "corte seco'' nas ·espectativas gurador" doutro rnodelo posivel. tros periódicos. Eu recordo un determinado traballo paraª TV ga- . ·. da transición e-quizais un -pouco 
crecentes dun .cáda vez 'máis im- Mentres noútros sítios existe unha caso absolutamente escañdaloso, lega. . . , por v61untarismo do~ próprios xor-
portante segmento de leitores. prensa agresiva, xorrialisticamente -' que foi aquela manifestación anti-:- Nos· últimos tempos, a perda do nalii:;tas, nalgun cáso, e p_or certa 
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visión desde as empresas de que rácter ncional, por. así -dici-lo, ver
iso poderia ao mellor vender. O tebrador. Eu creio que un· periódi
que pasa é que despois Q_as pri- co que atenda aos plantexamen
meiras eleicións, ·cando· se viu que tos globais qe Galiza·como un ".;O

o -nacioQalismo non tiña posibilida- nxunto segue a ser neéesário. E, 
des eleitorais de chegar ao poder, dalgunha maneira, o proxecto-de 
iso freou-se totalmente. Houvo "Diario de Galicja" ia nese sentido, 
unha regresión clara da que ainda de dar unha visión global de Gali-

• non hai .síntomas de recuperación. za. Non sei o .tacho agora onde· 
O galego nos meios de comunica- quedou. Quizaís "El Correo Galle
ción escritos segue a estar só en go" trata de facer iso, pero hestes 
determinadas e mínimas parcelas. momentos tampouco teflo ele- ., 
Moitas veces plantexou-se a bata- · mentos de xuizo para saber como 
lla de que havia que presionar aos vai nese tema. Eu penso que é ne
meios para que utilizasen máis o cesário, polas circunstáncias que 
galega, e a verdade. eu penso que vive Galiza, un gran periódico na
esa batalla non se pode plantexar cional, pero tamén penso que se 
cos meios que. hai. Haveria que· · perderon moitas oportunidades ... 
plan~exá-la desde meios novos, Estou lembrando agora,· por 
que foron os que non se, criaron. exemplo, un proxecto xornalístico 

'CoA CHEGADA DAS 
LIBERDADES,_E __ _ 
DESPOIS DUNHA 
TRANSICIÓN, NA -----
GALIZA BAIXOU O 
NÍVEL E AS 
EMPRESAS XA NON 
SE MOSTRAVAN 
INTEIRESADAS EN 
SEGUIR LOITANDO 
CONTRA O PODER' 

Desde "Diario de Galicia", a 
vontade era ir a un proceso de ga
leguización progresiva. Determina
das informacións davan-se en ga
lego completamente -os edito
riais, por suposto- e as colabora
cións eran case todas en galega. 
Ternos publicado, por exemplo, 
unha entrevista cun Premio Nacio
nal de Literatura española, en ga
lego, e mesmo entrevistas con 
castelán-falantes ou estranxeiros. 
Nese sentido, ainda que con bas
tante improvisación e confusión, 
tiñamos a intención de avanzar 
por aí. 

Canto ao panorama da presen
za do galega na prensa nestes 
momentos, é máis ben descen
dente con respeito ao que se che
gou nos anos 1976 e 1977. 

Existen en Galiza actualmente 
dous modelos de xomais. Un que 
c~nsiste en reduplicar as edi
cións cubrinda comarcas e áreas 
xeográficas determinadas e outro 
que intenta vertebrar a comuni
cación, centralizá-la nunha soa 
edición. Cal seria na sua opinión 
o modelo máis idóneo para Galí
za, dada a sua diversidade po
voacional e dada a existéncia, ao 
mesmo tempo, de núcleos urba
nos importantes centrados prin
cipalmente en Vigo, Santiago e A 
Coruña? 
Eu non sei cal seria o máis apro
priado, penso que os dous siste
mas pond!;' convivir perfeitamente. 
Diante da dispersión da povoación 
en Galiza, pode ser interesante o 
sistema de facer múltiples edi
cións, por cubrir as necesidades 
de información local de comarcas 
que senón non poderian ter un 
meio de expresión próprio; ainda 
que isa tamén poderia ser cuberto 
desde unha perspectiva de prensa · 
comarcal non diária senón sema
nal -da cal, por certo, hai unha 
tradición en Galiz_a que . nalguns 
casos se mantén a trancas e ba
rrancas coff\o pode. Pero, aparte 
diso, insisto en que o modelo 
pode ser perfeitamente válido, sen 
nermun prqblema, ainda que nal
gun caso pode mascarar determi
nadas manipulacións informativas 
no s~ntido .de xqgs;ir a determina:. 
da~- políticas nun sítio e a outras 
políticas noutro. · 

Frent~. á isó, o que si vexo ·neGe-. 
sário é a idea dun periódico de ca-

que existe creio que desde o ano 
1978, que ainda non arrincou e 
parece que non ten visos de arrin
car nunca. E houvo oportunidades 
como .cando a elaboración dó Es
tatuto, aparte da própria oportuni
dade do momento da transición, 
que é cando aparecen os novas 
periódicos neutras zonas do Esta
do. Hoxe a necesidade segue sen
do a mesma: que haxa un meio de 
expresión que dea unha visión 
global de Galiza. 

Partindo da sua ampla e ricaz ex
periéncia no mundo do xomalis
mo, cómo ve o futuro, a curto e a 
meio prazo, da prensa en Galiza? 

A verdade é que neste momento 
non sei se estou capacitado para 
facer esa análise, porque levo · xa 
un certo tempo fóra de Galiza e 
non sei exactamente como foron 
evolucionando as cousas. Pero 
penso que neste momento a cau
sa está bastante parada; por su
posto, digo isto desde un p9'nto 
de yista absolutamente subxectivo 
e persoal. A min gestaría-me que 
a prensa fose doutra maneira, o 
que pasa é que hai xente que pen
sa que está ben como está. Real
mente, non vexo un dinamismo 
profisional, mesmo nos próprios 
profisionais, non só nas empresas. 
Pero todo iso seria cuestión de 
matizar e eu non me atreveria a 
dar unha opinión rotunda. 

O que si salientaria -teño certo 
cariño por ese periódico que pou
co a pouco vai facendo cousas
é a evolución de "El Corrego Ga
llego", que é un meio que, a pou
quiños e sen meter ruído, foi reno
vando-se introducindo novas cou
sas -isto talando no campo profi
sional e técnico, en canto a orien
tación ideolóxica e política ao me
llar non estaría tan de acordo, 
pero no que é no campo estrita
mente profisional e técnico nota
se-lle máis dinamismo e máis ga
nas de renovar-se que a outros. 

Xa con certa perspectiva tempo
ral e profisional, case como coro-: 
'lário a todo o que levamos tala
do, qué reflexión faria deses case 
vinte anos de dedicación ao xor- · 
nalismo galega? 

Eu case poderia dicer que apren
din a ser xornalista en Galiza. As 
miñas experiéncias anteriores 'de 
Madrid foron máis de novato . .Gali
za foi, polo menos, onde madurei 
no xornalismo. E a miña impresión 
é que os mellares momentos pro
fisionais, por súposto, os vivin en 
Galiza. E ali atopei o cúmio do que 
agora estou. un pouco descenden
do. Esta é unha reflexión. que .fágo 
sen nengun tipo de acrit1,.1de, que 
di ria o · outro, pero · con absoluta · 
consciencia. ' 

. 1 

o que acorre é que ese momen
to culmin~mte da profisión, diga
mos da máxima teQsión, está mqr
cado pola época da-transición, en-

, tendendo por tal· desde que Fran
. co ten o seu primeiro ataque de 
· trombo-flebite até a promulgación ·_ 
do Estatuto; pero sobretodo du-

GALIZA E MUNDO 

rante os últimos anos do..franqúis
mo, nos que dalgur.ha maneira ;xo- · 
gávamos sempre a estar "a tope". 
Cando falo en plural,' lembro-me 
dunha série de compañ~irós que 
coincidíamos ·naquel momento na 
redacción de "El Ideal ·Gallego": o 
seu director, Rafe! González; Luís 

· Pita, Gabriel Plaza e Gregóri.o Bar
tolom~.· entr~ outrós. E log~, cari-

do chegarón as "liberdades", esa 
tensión baixou, no s_entido en q·ue 
apareceron nese mbmerito en pri
meir.o plano os· intereses das em
pres.as. E asi como neutros sítios 
si se seguia tacen.do xomalismo 
·"en punta", en novas. periódicos 
que parecían neutros sitios do Es
taqo, en Galiza, en cámbio, baixa
va o nivel e as empresas: xa non. 
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· se ·rnostravan tari interesadas en 
seguir loitando contra o poder. 

Eu, en definitiv9, entendo esta 
profisión como un. enfrentamento 
co poder. Entando· que o xornalis
mo ten qúe man.ter sempre unha 
postura· critica, · ainda que poda 
estar de acorde cos critérios -bási
cos dyn partido no poder nun mo
mentb determinado. D 
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·- MAPA UNIVERS]TÁRIO 

C.RITÉRIOS ·-ANTICU~NTÍFICOS DE PLANIFICACl.ÓN UNIVE.RSITÁRIA:· 
' ,.. . . . : . . . . . ' . 

MIGUE.L CANCIO 

Os estatutós ·da ünivérsidade de Santiago · apresurado ·reparto universitário,· cori tal .ña ... , para ·conseguir dentro de ·dez ou 
{art. ·26) estabelecen como requisitos para · dé encher s:;omo sexa, coa meirande talla- quince ar:10s o que xa se ten agora en 
criar un centro universi~ário que est~ da; os campus valeiros, sen importar moi- Santiago? P.or que non se cria e poténcia 
"debe acordálo a Comunidade Autónoma · to aquilo co que se enc~a. Dio cláramente . · a Faculdade de Socioloxia e Ciéncia ·Palí-
a proposta ·do Conselló SQciál .e informe o Sr. Conselleiro d~fEducación, Sr. Anice- tica ou, se · se quer, de Ciéncias Sociais 

· prévio do Consello de Universidades. A to Núñez, en· declaracións_públicas do 20 en Santiago, que canta cunhas condicións 
proposta do Consello Social debe ser in- de· )faneiro do· 1989: . ·~o Consello Social infinitamente ·superiores ao resto dos 
formada pala Xunta de G.overno da Uni-. reduciu a sua propo~ta de ·doce a tre~e campu's, .co fin de- facer máis rendábel 
versidade: O expedente de criación inclui- titulacións pactadas a seis, apesar-do que · desde todos os pontos de vista estes es- · 
rá unha-memória na que se expoñan can- ··a min me tiñan manifestado ... había que» tudas para a Galiza? Sobran ti1ulacións, 
do menos os .seguintes extremos: conve- . -facer un · repartó equitativo e de1 maneira · centros, estudos, especialidades, planifi
niéncia científicp; económica e · social da que .Ferrol, Ourense e Pontevedra tivesen cadas racionalmente _. para· in'\plantar nos 
proposta; progr:a.mas de estudos e das ti- -algo na man. A rneiran.de parte dos cam- , campus galegas, sempre que se faga con 
tulacións; relación de departamentos en- pus, especialmente Ourense, Pontevedra rigor e desde unha visión de conxunto do 
cárregados; recursos humanos e mate- e Ferrol, que son os menos· favorecidos desenrolo da Galiza e do futuro. Non é 
riais; estimación da demanda de estu_dán- . até ·agora, non iles importa tanto o feíto certo que non haxa titulacións para o res-
tes; incidéncia sobre centros existentes". de que yaián c.omezar .con esta ou aquela to dos campus e que non sexan racionais 

O Consello-de Universidades, no artigo titulación comó o feito de que nos próxi- co aproveitamento dos recursos existen-
1.3 do . seu Íf3gulamento, estabelece os mas. cinco ou seis anos teñan determina- ·tes en ditas zonas e a potenciación dou-
"critérios sustantivos" en virtude dos cales dos estudos;'{!!!). · tras novas. Sobran titulacións para os 
se ditaminará o informe de criación de· No caso de Socioloxi.a, pero non só con campus ·galegas sempre que se queiran . 
centro_s. Estes critérios -son os ·seguintes: esta titulación, estase previlexiando a polí- criar pólos de exceléncia a tono co que 
dados. demográficos {avaliación aa povoa- tica interesada, corporativa e lbcalista do se. fai polo mundo adiante {por exemplo, 

· ción concernida polo centro, demanda reparto froRte a unha rigorosa planifica- en . Ourense unha Agrópole -Enoloxia, 
universitária "-€migración estudantil, pre- ción 1,.miversitária que p_oña o acento ·no Cooperativismo, Economia Social, etc ... -
visións de demanda, estudo.s afins exis- desenrólo global da Galiza, que ·dofe a A · , na liña de Montpelli~r; na Coruña unha 
tentes na mesma. universida-de, comexión . Coruña, Lugo, Our~se e Pontevedra dos base universitária con pólos de excelén-
dos esti.Jdos a criar con outros ciclos de centros e titula<;;ións universitárias preci.: cia, na liña de Grenoble; en Pontevedra, 
estudos impartidos na mesma universida- sas para o "seu desenrolo económico, _ xunto con Vigo, un pólo de exceléncia nos 
de, etc ... ); .dados infraestruturais .{estudos científico, cultural e social, de todas e de estudos e na investigación do forestal e·a 
relacionados coa actividade predominante cada unha das partes dá Gal iza, e nori- · . madeira, na liña de Quebec; en LJ,Jgo un 
da zona ou do ~ntorno. xeográfico, reper- para que alguns, con tal de porse circuns- pólo de exceléncia na liña do agro-alimen-
cusión da criación do centro, etc ... ); j:Ja- tancialmente unh~ medaUas, hipotéque-· tário, como en tantos campus dos Esta-
dos,académico-xeográficos {demanda so- - no gravemente. - dos Unitjós; en Vigo un polo de exceléncia 
cial de"graduados e oferta actual, taxas de ·Dise,. como por exemplo no caso de centrado no mar, na pesca, sen descoidar 
paro. e previsións de demanda, distáncia -ourense, que se non se lle dá Socioloxia, o industrial · e as telecomunicación_s; en 
xeográfica con outros .centms que· impar- _ tamén non haberia. que darlle o.utrps titula- Ferrol unha base de estudos técnico-in-
ten os mesmos estudos etc . .'.); :meios ma- cións. lsto 'non se ten en pé á lus dó mapa dustriais que fagan frente á selvaxe recon-
teriais e humanos con que cqnta a Univer- _de tiíulacións do Consello ·de Universida.: versión que sofreu, etc ... E en todos, estu-
sidade ao servício do centro a criar (in- · des, e, sobretodo, das posibilidades que dos básicos que forman parte da nova "al-
fraestrutura material -edificios~ bibliote- oferecé a a:utonomia" unTversitária, ao que · fabetiza~ión" que esixe a terceira revolu-
cas, etc .. -, estrutura departamental ao n·on se está recorrendo, ·cando 0 fixeron e ción industrial: a informática, os idiomas e 
s~rvício . de dita _centro, profesorado por están facéndoo cataláns e bascas. _ r unha base xurídico..,económica, sen es-
áreas de. coñecirnento e departamentos, Póios DE EXCELÉNCIA quecer outras titalacións coerentes cóa 
posibilidades de-contratación de profeso- zona, todo iso a-teor da demanda, claro 
rada, capacidade materjal -aulas, equi- b que se fixo en Sociolox;ia supón rachar · está. Xunto con Pedro Árias, vimos publi- -
pamentos, espácios recriativos,- etc ... ) . cos princípios máis ele11,1entais da planifi- cando e realizando estudos e propostas 

O Consello de Universidádes estabele- cación l!niversitária, qu.e se veñen aplican- ás instituciós -universitárias, autonómicas 
ce e·n dita artigo que será considerado es- · do· no mundo ocidental desde hai perta de e estatais, neste senso, desde 19Z3). 
pecialm.ente relevante o que concerne ao vinte anos. Rematar co polinqmio de un 
pgnto de demanda universitária {estudos edifício-unha titu/ación-u_n negóciado
afins, conexión con oüfros-estudos, pr.evi- - unha bibiotec~-unha · cafetaria-._.., parp 
sións de demanda, etc ... ), ao relativo aos criar ·complexos universitáros, interdisci
d.ados económico-xeogr;j.ficos e aos plinários e integrados, · que xeren efeitos 

- ·meios materiais e humanos nos apartados multiplicadores e sinérxias, ao impartir r:io-
de infraestrutura material, estrutura depar- . vas titulacións, ao posibilitar a criación de 
tamen_tal e profesorado.- potentes equipas e institutos de investiga-

No seu dia, 'O Reiterado e a Xunta de ción, _que se apro~eíten ao máximo os re-
Governo, sen realii:ar os informes precep- cursos escasos e eviten d_uplicid.ades, en· 
tivos que incluan as esixéncias das dispó- definitiva, que posibiliten a criéJ,ción de po-
sicións legais que vimos de citar, sen rea.. los de exceléncia. Criárórise asi comple-
lizarse unha análise· comparátiva entre os xos universitários qe integrarán,_ como no 
diferentes cer:iár:ios valorando os .pros e os caso · que nos ocupa,. a Socioloxia e a 
contras, fixeron un "informe" que sobre a Cién.cia Polítíca,' pero tamén a Antropolo-
criación de Soci9loxia r:ion superu o fólio xia, a História, a Economía Estrutural, 
{outro tanto súcedeu· cb Consello Soc'ial. etc ... en faculdades e/ou universidades de 
O da Xunta de Galicia desc9ñécese), no Ciéncias Sóciais e na nova Universidadé 
qu~ se dixo que ·por razóns Científicas .e que se criou én Madrid e a ques.e·vai criar 
académicas, por afinídade 9on oútros es- en Cataluña. · · 
tudos, a titulación de . Socioloxia .debería ·Como é posíbel que se separe Sociolo-· 
implantarse en Santiago, pero como ·a_ou- xia de Políticas e se intente partir de cero, 
rense hai que lle dar algo, se non aplica- antes en Ourense, agora .en Vigo, Coru-

-'-SOBRAN TITULACIONS 
PARA OS CAMPUS 

GALEGOS SEMPRE QUE 
.SE QUEIRAf\! CRIAR POLOS 

DE EXCELENCIA A TONO 
CO QUE SE FAI POLO 

MUNDO ADIANTE' 

·En Fráncia ven de se facer público e de
bater amplamente o informe Poly -Jac
ques Poly foi presidente do Instituto Na
cional da · Investigación Agronómica 
{INRA}- encarregado polo actual ministro 
francés de Agricultura e Montes. Este in-

-forme propón concentrar nun estabeleci
mento, nun complexo único, cinco gran
des escalas agronómicas e de Veterinária, 
que estaban separadas e dispersas, para 

mcs este critério quedaría sen titulacións. 
lncríbel · pero certo: os · órg~nos máximos 
da Universidade; óbrigados ao rigor cien
tífico e universitário, _ que é ou debe ser 
xustificación prioritária, utilizan esta espé; 
cie de cri1érios de planificacióri universitá
ri'a, que -non teñen precedentes. O' piar é 
que nun Claustro capitidismi_nuido referen
dáronse estes criterios, n·on de· planifica ... 
ción universitária, senón de · reparto, · de 
desfeita universitária, de espir un santo 

MAPA COMPARA1'.IVO D~ LOCALIZACIÓN DE SOCIOLOXIA 

-mal . véstido para vestir oútros moitísimo. 
pior. . -

O _camp.!JS de Ourense-realizoú un.-ver
dadeiro informe de _répfica ao do Reitora
do e Xunta de Governo, que fixo público, 
éon abundante material · estadístico, bi-

. bliográfico e comparativo, onde 'demos
trou que os-estudos de Socioloxia tiñan -
bastante pouco a ver coa réalidade sócio- · 
económica de Ourense, figuraban entre os 
r:nenos demandado$ na província e.habia 
outros moito máis prioritários para o seu 

, desenroló e moi por diante .na demanda 
e·studantil. . · - · 

Con Socioloxia estase cometéndo un · 
grave erro con -, tal de levar· a · bon -fin un 

' 

Santiágo ' Coruña Vigo Ourense 
Nº de Profesores de Socioloxia .9 4 3 2 
Nº de Profesores de Ciéncia Política 4 2 1 .... -
Becarios de Investigación • 4 - - - ' 

Nº de _asignaturas de Socioloxia vinculadas ' 
ao Departamento -de Socioloxia e 

12 . 2 + 1c 2 + 1c Ciéncia Política 2 + 1c 
_ Nº de Asignaturas de Ciéncia Política 

vinculadas ao departamento de Socioloxia·e· 
Ciéncia Política 4 1 1 --
Departamento de Socíoloxia e Ciéncía -- -
Política .- .1 - - -
Outros departamentós afins 4 - - -
Facultádes e Centros afins - 4 rae .. 2fac. 1 faé. 

2E.U. f E.U. 1 E.U. 1 E.U. 
1 sec. 2 sec. ' 

. . deC.U. deC.U. 
Institutos Uni11ersitários <;le Investigación 5 - ~ - - -
lmpartición do Ooutorado -Terceiro Ciclcr- '. 

Sí · No No · No 
Asociación Galega d~ Socioloxia $í - - -
Coléxio de-Ooutores e Licenciados en 
Socioloxia e Ciér:tcia Política sí - - I - ' -

-O .e significa asignatura cuatrimestral Fac significa Faculdadé E.U. sígnifica Escala lJriiversltária 
Se.e. de CU significa Sección do Colt?xio Universitário. ' 

As Faculdades afins son: en Compost~I~. Econornia, Direito, Psiéoloxia, Filosofía e Ciéncias da Educa~ 
ción, Xeog~afia e História. As Escolas Urriversitári'a de Graduados Sociais-e .a de Asistentes Sociais (non 
esquenzamos a recén criada Escala Galega da Función P(lblica). Na Coruña,~ Facuídades de recente 
criación de Economía e Direito, a Escala Universitária de Empresariais e a sección do CU de Psi~oloxia 
e Peda~oxia. En Vigo, a Faculdade de Economia de reente criación e a EU de Empresariais. En Ourense, 
2 secc'ions do CU de Psicoloxia e Xeografia e. His_tória e a EU de Empresariais. . 

I• 

l 

,. 

fomentar efectos multiplicadores coa sua 
unión, criar unha gran biblioteca, banco 
de dados e laboratórios ben dotados, fa
vorecer a convivéncia e interacción dos 
estudantes, investigadores, profisionais e 
expertos de diferentes áreas, de Fráncia e 
outros países e, ·sobretodo, para criar o 
gran Instituto de Ciéncias e Tecnoloxia do 
Vivinte, co fin de competir internacional
mente no sector agro-alimentário. Di Henri 
Nallet, ministro de Agricultura e Montes, 
ao apresentar as· conclusións deste infor-

,me: "Propuxen o reagrupamento destas 
escalas por razóns científicas. Estes estu
dos apóianse nunha sólida formación de 
base que . esixe meios materiais moito 
máis importantes do que poden oferecer 
escolas por separado. Fráncia converteu
se na principal produtora agrícola europea 
e ocupa unha das primeiras posicións do 
mundo no sector agrícola e agroalimentá
rio. Para asumir esfa posición énos preci-· 
so criar un pólo de exceléncia capaz de 
formar xente de moi alto nível, franceses 
pero tamén extranxeiros e en particular 

. - europeus. Ten chegado o momento de 
criar un gran instituto de ciéncias do vivo 
que reagrupe non só as nasas grandes 
escolas senón tamén os nasos institutos 
de . investigación. A constitución deste 
vasto estabelecimento, á medida da nasa 
agricultura, participa dunha ambición na
cional. Non se trata, en absoluto, de pór 
en cuestión as ensinanzas actuais, senón 
de lles dar novas meios. Equipas coma bi
bliotecas prestixiosas, laboratórios e ban
cos de dados de calida,de non poden exis
tir por quintuplicado. E preciso favorecer 
as economias de escala e as sinérxias. Do 
contrário, os estudantes reprocharannos 
dentro de cinco anos o non ter antecipado 
as evolucións". 

Na Galiza estamos facendo xustamente 
o contrario cando podiamos tentar xerar, 
partindo do que hai, diferentes pólos de 
exceléncia: en Santiago un de Ciéncias 
Sociais, Literárias e Artísticas, cuxo em
prazamento idóneo poderia ser o Campus 
do Burgo; outro de Cíéncias Naturais, Bá
sicas e lnstrumentais, cuxo emprazamen
to poderia ser ·a Cidade Universitária e, 
outro de Ciéncias Médicas, Sanitárias e 
Farmacolóxicas, cuxo emprazamento teria 
que estudarse xunto coas necesidades de 
laboratórios hospitalário-asistenciais. En 
todos os casos potenciaríase a investiga
ción e a criación de institutos universitá
rios. Ao igual para o resto dos campus. 

No mapa comparativo da localización 
de Socioloxia na Galiza, de acorde cos 
critérios legais requeridos, ponse de mani
festo a desproporción que hai entre San
tiago e o resto dos Campus. 

O Sr. Reitor da Universidade de Santia-
. go, D. Carlos Paja~es, nun debate en An

tena 3 con Pedro Arias, opúxose á ubica
ción de Socioloxia en Santiago dicindo: "É 
que Santiago non pode receber os estu
dantes desta carreira". Engadia outro exó
tico argumento, que continuaba na liña 
cos utilizados anteriormente para sortear 
a localización destes estudos ou of erece
los ao mellor postor. Pero, por que os de 
Socioloxia para Santiago non, e outras ti
tu lacións si? Acaso os estudantes de So
cioloxia son máis voluminosos? Este argu
mento non se sostén, porque coa criación 
das novas universidades e a implantación 
dé novas titulacións producirase unha re
distribución dos efectivos existentes, sen
do Santiago, nun futuro próximo, o cam
pus máis afectado. Curiosamente, Socio
loxia é a carreira máis interdisciplinária e 
que, como facilitamos no cadro estadísti-

. co e nos dados anexos aos mesmo, é a 
que meHor interacciona cos estudos exis
tentes .en Santiago, onde se· dan as maio
res posibilidades de·demanda e de renta
bilidade. de ditos .estudos, polas suas pe
culiaridades: cabeceira histórica do distri
to, meirandé base histórica dos estudos 
afins a Socioloxia e Ciéncja Política, mei
rande irifraestrutura e servícios e, sobreto
do, unha base institucional-profisional 
moito mellor '{Xunta da Galiza, Con~ella
rias, Parlamento, Escola de Función Públi
ca, centros de estadística e bases de da- · 
dos · sócio-económicos, institucións de 
servícios sociais, etc... o 
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CONTAMINACIÓN DO MAR 

CCOO di que_corren perigo os po~tos de·traballo 

Viciños ~, mariscadores acusan a unha fábrica de_ fariñas de peixe de contaminación 
• XOAN M. SANTIAGO I RIBEIÁA 

A fábrica de fariñas de 
peixe, CONRESA, situada . 

' no lugar do Tauro, Riveira 
ven de sufrir unha 
paralización nas suas 
actividades desde· o 
pasado sabado por mor 
da atitude dun grande 
grupo de· veciños e 
mariscadores, que se 
manifestaron na porta da 
factoria impedindo a 
entrada dun novo túnel de 
pescado, que segundo o 
xerente da empresa 
pretendía substituir aos 
catro antiguos, e non 
aumentar a producción. 
A manifestación veciñal estuvo a 
piques de provocar vários inci
dentes entre os mesmos veciños 
e traballadores da fábrica. A ten
sión disminueu notabelmente 
coa preséncia entre os concen
trados do concelle1ro de Sanida
de do Concello de Riveira, o na
cionalista Mariano Vidal Rial, que 
descubreu a inexisténcia da ne
cesária licéncia municipal para 
as obras a realizar. Diante desto 
o alcalde dispuxo a paralización 
destas. 

Coa desaparición do transpor
te fóronse indo pouco a pouco 
os concentrados, e a cousa que
dou para millor dia. 

O luns seguinte un dos sócios, 
Jesús Alonso, entregaba no Re
xisto do Concello a solicitude da 
preceptiva licéncia municipal 
para instalación do novo túnel de 
secado. Amais en declaracións á 
prensa o señor Alonso desmen-

tia a contamínación da sua fábri·
ca, e os malos cheiros dos que 
protestaban os viciños. 

O presidente da agrupación de 
mariscadores de Riveira Don 
José Sampedro Dios terciaba na 
polémica factoría, asegurando 
que desde o seu funcionamento 
os bancos marisqueiros do T ou-

, ro perderan perto dun 75% da 
sua riqueza, e ainda mais, ase-

A GRESIÓNS SEXUAIS 

guraba que as ameixas recollidas 
'ali, eran · dunha calidade sensi
belmente inferior, e necesitaban. 
un meirande tempo de depura- · 
ción pra poderse pór á venda. 
Coincidía cos veciños no que 
unha das solucións lóxicas seria 
o traslado da fábrica ao poi ígono 
de desenvolvimento industrial de 
Xarás. · -

A comiSión de governo munici
pal optaba·pola prudenci~, epa-

sáballe a· pat~ca quente dá con
cesión da licéhcia ao pleno, que 
posibelmente sexa extraordiná
rio, e só co punto de CONRESA 
na orde do dia. · 

En canto aos veciños protes
tan, amén da desfeita que supón 
para unha das máis belas praias 
da zona; polo intenso cheira que 
segundo eles, sopor:tan, e piden 
o alonxamento dunha fábrica ca
lificada como de actividades mo-

Contra as violacións. Máis dun milleiro de persoas, entre elas un numeroso grupo de viciños. de 
Candeán -de onde era natural a vítima- e doutras parróquias do concello vigués, asistiron á man1festai::ión 
feminista celebrada o pasado martes en protesta pala violación e asesinato da nena de 12 anos, Alícia Rauco. 
A manifestación estaba convocada pala totaliáade de grupos e colectivos feministas de Vigo: 

testas e nocivas dentro da sua 
vecindade, coñecida como a "fa
brica do cheiro" en toda Riveira. 
Os veciños, argumentan, . n~n 
queren acabar coma aqueles ou
tros de Escarabote, onde está si
tuada outra fábrica semellante 
·qu_e segundo opinión xeral teñen 
a pituitaria tan destragada que 
nen cheiran, n.en arrecenden. 

. Ao fin sorprenoentemente tér
cia a Unión Comarcal ·de Comi
sións Obreiras., que cal_ificando 
de irreflexivas e demagóxicas as 
intervencións de Mariano Vidal, e 
Sampedro Dios, reflexiona sobre 
do perigo que corré a empresa, 
caso de non dárselle a licéncia, . 
de quebrar e asi verse abocada . 
ao peche e a perda do seu posto · 
de traballo pra os 21 emprega
dos da CONRESA. Entre as ma
nifestacións de CC.00. de-sta
can as de botarlle a culpa ao al
calqe Pérez Queiruga por permi
tir verquer a empresa as sua 
águas residuais na praia a em
presa sen facerllas depurar de- . 
nantes. · Tamén aseguran que a 

, denegación da licéncia obedece 
a presuntas manobra_s especula
tivas urbanísticas, xa que coa 
·desapárición da fábrica din, os 
case 1 o.ooo metros cadrados de 
terreo verianse f ortemente reva-
"lorizados. · 

'No dia de -hoxe as cousas es
~ tán como seguen. Por unha ban
.fil da os veciños preocupados de 
a ter que seguir cos cheiros, os tu
~ ristas . coa praia ch ea _de lixos e 
~ e.rnporcallada, as ameixas sa-

bendo a aceites vários, os em-
. presarios seguen falando, os tra
balladores tramén seguen, pero 
na corda floxa, e · os de CC.00 
COnS9QUiron Satr nos periódiCOS0 

D · cioi1ari0 Escolar Galego 
NOVIDADE 

Normativo, útil. 
Feito para estudiantes de E.X.B. e B. U.P. 

Unha nova aportación de Galaxia. 
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• Galego-Galego 
• 20.000 entradas 
• 560 páxinas 
• Láminas ilustradas 
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• Apéndice· ortográfic9 e gramatical 
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C -ARTAS 

. ' 
ROMENIA 

As reaccións que os sucesos nos 
países do Leste produce en cer
tos lectores de ANT, a xulgar po
las cartas ~or alguns artigas de 
colaboradores pon habituais, evi
déncian a c.andorosa inxenuida
de desa esquerda cuxa capaci
dade crítica nunca pasou da in
versión dos valores positivo-ne-

. gativb nas ·persoaxes do canto. 
. Do mesmo xeito en que o 

· nome Romenia é ridiculizado por · 
-ser o que utiliza a TVG, ~n bene
fício do español Rumania que, . 
loxicamente, soa máis familiar, 
esta mesma lei do menor esforzo 
argumental vale tamén para opor 
reformismo e estado burgués a 
libertades e direitos democráti
cos, A amnésia, que non a dia-
léctica, permítelles superar -as 
contradicións: o réxiníe de Ceau.: 
cescu que f_ixera o seu próprio 
xogo no pacto de Varsóvia, que 
condeara a invasión de Checos
lovaquia; o lider que por non or
todoxo, tiver:a · os parabéns · qo 
Papa, do -Marechal De Gaulle e a 
arde de Cabaleiro da Coroa Bri
tánica das mans da raíña Isabel, 
fica transformado no paladín do 
sacro dogma, polo que morreu 
martirizado co só apoio dun pu-
ñado de fidefss. · 

Anteriormente xa me sorpren-
. dera que desde o naso pequeno 
país sen ventura, e o que ainda 
é piar, desde b nacionalismo, se 
ergueran· voces en defensa dos 
pactos xermano-soviét icos. O 
estalinismo limitouse a negar a 
existéncia dos protocolos -mais 
comprometidos e hoxe qu~ .son 
de público coñecimento, cala .· 
prudentemente. Daquela atribuin 
a o espíritu cavaleiresco, a esas 
formas tan arraigadas na Galiza 
do idealismo cristián·que nos le
van a estar do lado do caído, do 
derrotado, -.-tamén eu vibrei de 
noxa cando vin que batian nos 
mortos-. Mais agora toda esta 
inxenuidade dogmática calle tin
tes menos naif e máis perigosos, 
cando a preocupáción pola sorte 
do Partido e as verdades de Fé 
se poñrn moi por enriba do direi
to· á existénc;;ia da nación polaca, 
da lituana e por que non, da- ga-
lega. . 

Cando o discurrir é sempre 
pequenoburgués na medida que 
non se limita a contrarrestar a 
propaganda do enemigo, nunha 
espécie de superposición de slo
gans, é inútil todo estarzo dialéc
tiéo. Para confirmar aquelo que 
di Borges de que . un fica seme
llándose a o seu enemígo, limita
rei o meu esforzo á nada laica 
exhortación d8' que troquen o 
nome de Daniel para facer apolo
xía de autocrácia e o terrorismo 
de estado, Nicolau que é o nome 
do tirano asasinado é máis- pró
prio dos ob~ectivos. O 

ENRIQUE ALBOR 
(Madrid) 

IV CONGRESSO DA INTG 

A pretensom, ao parecer irrever
sível, de celebrar o.IV Congresso 
da INTG o vindeiro Abril limitado 
tam só ·a 200 delegados e dele
gadas de eleic;om directa obriga
nos a encabec;ar esta carta do 
jéito anterior. 

Nóm é a nossa intenc;om cen
trar o debate do processo con
gressual na questom do número 

XOSÉ LOIS 

mos a trabalhar nisso, que hai 
outras questons de interesse vi
tal para a nossa cla~se · e na9om 
que se vam dilucidar neste mo
mento. Mas tampouco nos pare-

. ,ce um tema baladí o feito de que 
se queira furtar um debate o 
mais amplo e aberto possível 
quando o que se está a diluci~ar 
é a continuidade mesma da nos-
sa Central Sindical. · 

A decissom tomada pala Di
rec9om Nacional de reduzir a 
200 o número, quando no ante
rior Congreso foram 250 e tendo. 
em canta que a afilia9om á INTG 
aumentou em algo mais,- do 80% 
(dados reais segum Rartes de fi
'nan·c;as) desde o ano · 1987 a 
1990, revela umha determinada 
·disposi9om e talante. 

Desde o ponto de vista "técni
ca" é óbvio que esta redu9om 
Cqresce de qualquer lógica. Por
tanto os motivos devem ser dou
tra .índole, fundamentalmente um 
mui determinado jeito de conce
ber o sindicalismo. Curioso pode 
resultar tamén o feito de que se 
argumente a redu9om nun ab
sentismo á hora da assisténcia 
ao anterior Congresso e, ao tem
po, se ·translada a c·elebrac;om do 
mesmo . precisamente á zona 
(Ponte-Vedra) que mais se ca
racterizou por isto. Prémio ou 
castigo? 

Para qualquer observador ou 
observadora ter'n que quedar 

constáncia de que o que se pre
tende nom é buscar as melhores 
fórmuías para fomentar isso que 
debera ser tam importante como 
o debate ea participa9óm. Tudo 
o esquema de convocatória do 
Congresso (lugar; ñº de assisten
tes, jeito de eli9om .. . ) está pen
sado para favorecer a umha de
terminada corrente, hoje maiori
tária. 

_ Pero o mais rechamante é que 
· isto se fai, precisamente, ao tem
po que circulam declara9oh1 de 
boas inten9ons para conseguir 
umha central-sindical mais ampla 
e mais heterogénea. Em definiti
va, umha , central mais ~'plural" 
em termo ao usso. 

Outro aspecto preocupante é 
o da escassa. importáncia qu~ se 
lhe concede a um congresso 
como foro de análise,' 0rgao má
ximo de· decissom e mesmo es
cola de forma9om e aprendiza-

. gem, procurandq reducir a parti
cipa9om da gente interessada 
em fun9om dos que nom tenhem 

_ ganhas de ir e "passam". Afirma
se que os congressos som mero 
trámite e que o realmente impor
tante é o debate nas zonas, o 
debate pre-congresual ·das pro
postas e ponencias. Já veremos 
o .que tem isto de certo. 

I . 

Em fim, que congressos da 
INTG em etapas cruciais como a 
p~esente, convertem-se em foros 

r 

Esta ~ección ~~tá a berta a ·todas as infor~acións, opi
nións, ou críticas que desexe formular o leitor-

Os asinantes deberan incluir o seu nome compléto e 
end-erezo, ainda que -se asi o tan constar- serán publi
cadas unicamente.as iniciais. 

· A redacción resérvase o direito a resur:nir aquela~ car-
tas cuxo texto exceda as 30 liñas mecanografiadas. 

paré;l minorías posicion;:idas: pro
clamando ao tempo o sindicalis
mo de massas e hegemónico. 
Mal princípio que esperamos, 
com o esfor90 de todas e todos, 
éorregir, para melhor fazer o sin
dicalismo que a Classe Trabalha
dora Galega precisa, O sindica
lismo que nos faga avan9ar na 
unidade e no espírito reivindicati
vo e polo que em princípio esta
mos todas as partes. O 

IGNÁCIO MARTiNEZ ORERO 
MANUEL CARNEIRO GONZÁLEZ 

(Membros da Direc~om Nac ional da 
INTG) 

AUTODETERMINACIÓN 
Despois de escoitar moi diversos 

· comentários e definicións de pa
labras, nestas últimas datas, eu 
quereria aportar a miña modest.a 
opinión, usando como base o D1-
cionário Xerais da Língua (reim
presión de 1987). 

O outro día D. Manuel Fraga 
talaba da Galiza como Rexión; 
Diccionario.: Extensión xeográfica 
caracterizada por certas peculia
ridades de clima, topografia, 
economía, administración, cos
tumes, etc., tamén é unha cir-

. cunscrip'ción mi litar. 

É corrente escoitar dos beizos 
de D. Felipe González o término 
Nación española; Diccionário: 
Com'unidade de individuos, cun
ha lingua, un território, vida eco
nómica, e idiosincrásia colecti
vos, con vínculos culturais e 
cunha história comun. Nas ob
servacións de uso di: É inexacta 
a pretendida identificación de 
Nación con Estado independen
te, políticamente organizado; en 
poucos casos se dá actualmente 
esta coincidéncia, sendo o co
rrente que várias Nacións formen 
un Estado (lugoslavia, a URSS), 
que unha Nación se extenda por 
vários Estados (Euskadi, Catalu
ña, Armenia, Lapónia) ou que es
texa integrada nun Estado (Gali
za, Bretaña). Houbo estados 
conformados préviamente á Na
ción (Portugal) e Nacións que se 
mantiveron durante séculos sen 
território (Israel). 

De todo isto deduzco que tan
to Don Manuel Fraga como o.· 
Felipe Gonzal·ez, usan inapro
priadamente destas expresións. 

Galiza tamén pode ser deno
minada Nacionalidade histórica, 
xa que segundo a f0nte de infor
mación é a "especial denomina
ción política" que a Constitución 
Española de 1978 reservou para 
Galiza, Euskadi e Cataluña, den
tro da Reestruturación de Espa:.. 
ña como Estado das Autono
mías. 

España é un Estado, do que se 
di que é o ·carpo poHtico dunha 
Nación, ou-de várias Nacións fe
deradas ou unidas a forza: Esta
do autonómico ·é un réxime poi í
tico no que algunhas nacións ou 
nacionalidades e rexións, gozan 
dun certo grau de autogober
no(Autonomia) con Leis próprias; 
o Governo Central resérvase o 
poder decisório para os asuntos 
de interese (España é un Estado 
AutonómiGO). 

colectividade humana dentro 
dun marco territorial de decidir li 
bremente o seu destino poi ítico 
por sufráxio universal, en espe
cial para constituirse en ertidade 
estatal autónoma ou indepen
dente (direito de autodetermina
ción dos Pavos), eu engado, 
cando a un pavo se lle impede o 
direito de Autodeterminación, o 
Estado ao que pertence pasa a 
chamarse imperialista e os pavos 
asoballados Colónias. O 

XOSE MANUEL PUENTE 
Membro do S. Nacional . 
do S.G.M. (C.X.T.G.-1.N.) 

DIREITO AO VOTO 

Envíolle a presente por se ten a 
ben darlle acollida nas páxinas 
de ANT a ista miña denúncia re
lacionada coas pasadas elei
cións autonómicas para o Parla
mento da Galiza e o voto dos 
eleitores emigrados. 

No meu caso non puden exer
cer o meu direito ao voto. Coido 
que seria desexábel investigar se 
se trata dunha situación illada ou 
se a mesma afectou tamén a ou
tros eleitores galegos que sexan 
residentes no extranxeiro. Ocorre 
que a documentación eleitoral 
oficial non me chegou até o día 
de onte 23 de Decembro de 
1989. Quer dicer seis dias des
pois de que se efectuaran as 
eleicións. Pala razón devandita o 
meu direito ao voto quedou efec
tiva e automaticamente elimina
do. lso é asi por canto nas instru
cións oficiais que acompañan á 
mencionada documentación, ven 
a adve_rtencia de que para que o 
voto teña validez, este debería 
ser depositado no correio non 
máis tarde da data do 16 de De
cembro de 1989. lso teria que 
acreditarse mostrando o sobre 
un carimbo oficial con aquela 
data. 

Desa maneira, xa está. Voto 
eliminado e perdido. Orabén, foi 
só o meu? Foron outros máis 
que se perderon do mesmo xei
to? Seria interesante facer un in
quérito sobre o asunto. 

Por outra banda, tamén seria 
interesante averiguar se esa eli
minación de voto débese á negli
xéncia e nugalla dos funcionários 
de Censo Eleitoral ou dos co
rreios (ou dos dous servicios co
nxuntados). Ou, o que xa seria 
máis grave e constituiria delin
cúencia, se nos atopamos diante 
dunha nova instáncia de práticas 
eleitorais fraudulentas. Eu non o 
podo afirmar porque non dispo
ño de información interna. O úni
co que podo dicer e denúncio 
desde aqui é que a min entregá
rorime as papeletas eleitorais 
unha semana despois de que se 
fixesen as eleicións. E desde as 
eleicións xerais do pasado 29 de 
Outubro fálase moito de "puchei
razos" ·ou intentos de "pucheira-
zo". · ' 
· Pala miña parte e a meio des
tas liñ·as denunciadoras, quera 
exercer a miña responsabilidade 
como cidadán galega ao que, 
por unha razón ou outra, se lle 
p~iyou de exercer o seu direito ao 
voto. 

Un direito que, por outra parte, 
tanto se afanan en ventear os 
detentadores do poder na "de
mocrácia" post-franquista. 

Saúdos cordiais desde a emi-
gración e Que viva Galiza! O 

"'> de a~sistentes . Saber;nos, e esta-

E expoño como derradeira o 
Anticristo de tres Govérnadores 
Militares e do próprio D. Felipe 
González: a Autodeterminadón, 
que non é outra causa que o de
reito e . facultade que ten unha 

XESUS CAMBRE MARIÑO 
(Sa!! Juan, Porto-Rico) 
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Siniestro .Total 
'Pero os Rolling non son un grupo folk?-
•xoÁNM. ESTévEZ 
Poden parecer gamberros 
cando cantan, pero alguns 
tei.mamos en ver na sua 
mensaxe certa 
transcendencia en forma. 
de rronia, de sarcasmo ou 
mesmo de nihilismo. 
Algun crítico de "rock" 
dixo deles que, a 
ctiferéncia dos 
"Resentidos", que si 
exercen de galegas, a 
estes simplesinente se lles 
nota a sua condición de 
tais, o cal non é pouco 
nuns rapaces que nunca 
alardean da menor 
reivindicación 
nacionalista. Coa idea de 
descifrar certas ·consignas 
que se escoitan nos seus 
discos, acercámonos a 
eles, reunidos en \ 
asemblea con "quorum", 
cunha botella de viño polo 
médio, e responderon 
como cabía de esperar. 
Cando comezastes, ao par 
que a década en curso, pen-

. sabades que Vigo ia ser pou
co despois unha sorte de Li
verpool, coa chea de gru~' s · 
que aqui xurdiron? 
Pensabamo~ gañar cartb~ ·c n 
eles, explotaros, mais non o co -
seguimos. Ademais, cando 'c9-
mezámos nós xa existian outró

1
:s 

grupos : "Bar", "Esea" ... 

Pero ,ses outros duraron 
pouco tempo. '. . · \ 
Si, inda que . moitos dos- seus 
músicos están noutras forma- . 
cións actuais. ·nos daq':!ela: épo- -
.ca os únicos que pervivimos so
mos nós. 

Pero vos que sOdes én reali
dade, irónicos, simplesmen
te lúdicos ... 
Lúdico-creativos, perdon (inte
rrompen) . 

Pero cancións como "Miña 
terra galega" teñen miga, 
non parece unha sinlples 
traducción do tema orixinal 
dos "Lynird Skynird". 
Era unha canción da que gosta
bamos moito. 

A letra da canción orixinal é 
roáis grandilocuente, mais apa
ñada; nós o que fixemos foi 
adaptar a idea; eles cantaban 
"doce fogar, Alabama". e claro, 
iso a nós non nos rimaba. · 

Pero a letra como xurdiu? 
Foi un pouco estraño; partiu de 
Pepe, que por aquel entón era o · 
naso "manager", pero despois 
non lembramos como se escre
biu ... 
Pero ledes dos periódicos, 
procurades documentación 
para escreber con tino. 
A verdade é que ultirnamente 
non. (o comentário é unánime 
entre .os cinco) . -

Os tópicos 
O de "Te quiero, te quiero" 
é unha sátira verbo dos ·can
tantes romantiéóns, cursis ..• 
Quixemos facer unha canció.n 
con ese título porque como hai . 
tantas, nós non queremos ser 
menos; tarnén estamos por fa
cer outra dedicada a "Cristina" 
pola mesma razón, ao igual que . 
outra que titularíamos "Nun por
to italiano", dedica~a a Marco. 

. Sodes nihili~s? 
· O rtoso non é un nihilismo mili
tante; o que 'acontece~ que non 
hai nengun tema que nos pare
za .. o suficientemente ~teresan-

te como para non tocar calquera 
que se nos antolle. Se hai algo 
que nos atrai non soemos cor
tarnos un pelo á ·hora de escre
ber a letra. Poucas veces ríos 
quedamos coas ganas . 

Porque entón tamén funcio
na a auto~-censura ... 
Home, orxias de sangue e sexo 
na Catedral de Santiago ainda 
non o tocamos . 

Actualmente estamos centra
dos no tema do pus do fígado . 
Por qué non queriades "se'r 
de Monforte"? ¿Non vos ser
vía Lalín, por exemplo? 
E que rimaba con "importe" ; se 
fose Lalín teriamos que pór "ta
rarih". 

E o de que queríades "ser 
Emilio Cao" ~ 
Baseámonos nunha canción dQs 
"Kinks" na que µician que que
rian ser David Wp.ts , .que para 
eles viña senda un ídolo ; entón 
nós pensamos que a persoa que 
reunia esas características den
tro do "pop" naCional galega era 
Emilio; a el encantoull& e somos 
amigos; chegamos a gravar con 
el é el con nós. · , · 

· A todo isto, un pouco ácraUi 
si sodes... · 

Eu son da, rama anarquista· do 
CDS (Miguel) 

E da corrent.e crítica. 
Adoito a levar un brazalete 

negro cunha A de Ávila grande. 
Teño un autógrafo que me fir
mou Suárez cando ~ndol+ "'por 
aquí, ' tatuado·; puña . ''Amor ·de 
Adolfo" . 

~s _ .~elos discográfiobs 

·Xulián; que é de "Baterías 
Tapona_das"? 

· Isto é u~a idea, ou mái.s ben· 
unha enteléquia. Ouixemos· fa- . 

cer en Vigo unha casa de discos 
pequena, con orzamento baixó. 
De .. momento só se -publicaron 
un par de singles .. 
E estará restrinxido aó ám
bito rockeir:o? 
E log_o, queres publicar un disco 
de "jazz"? 

Por exemplo~ Ou se un gru
po de gaiteiros pede-gravar, 
faríadelo? · 

Depende ; se tocan as gaitas con· 
. "flanger", seguramente si . 

Por certo que . nunha oca-
. sión, en· Madrid, saíchedes 

ao cenário tocando a gaita, 
pénsades . gravar algun dia . 
con este instrumento? 
Home , algo xa ternos feito con · 
gaita. O que ·. 'pasa é que é un 

·instrumento moi potente e moi 
· 'determinado, dá un carácter ful

minante ;. pode qetermina a cán-. 
ción. 
Pero volvendo ás grava
dóns., Non sodes ·un grupo 
apetecíbel para as multina
cionais? 
E que · isa das cifras d.e .venda é 

- moí relativo; resulta c:iilicil d.e 
precis'll o límite entre o que se 
considera índice "alto" ou "bai-

· xo". 
Pero un ~esmo produto 

'~LGO XA TEMOS 
FEITO COA GAITA. 
O' QUE PASA OUE·É-

-UN INSTRUMENTO
MOI POTENTE E DUN 
CARÁCTER · 
FULMINANTE QUE . 
PODE DETERMINAR 
UNHA CANCIÓN' 

!o<>'.~··ü~· 
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como pode s~r calquera dos 
vosós elepés, pode producir 
uns resultados- comerciais 
meÍloí:es. ou piores segundó 
quén-o edite. 
s·egue a ser ,rnoi relativo. O rrte
llor nunha compañia pequena es . 
o artista ou grupo protexido, 
mentres que nunha multinacio- · 
nal es un roáis . 

O que si é lamentábel ·é que 
unha· casá descobre a "La Guar
dia", ·por exemplo , e entón xa 
saca a riéstra de grupos na mé¡:¡
ma onda; d~berían procur91 
rriáis vanedaqe. 

~'Non somos locaíistas" 
Seguidas ásúmindo esa mili
táncia VÍguista dos primei
ros anos? Non vos preoCU.pa 
a competéncia de Ler.i ~ese 
terreo? -

Non militamos ·cte "viguismo", o 
úriico que nos preocupa neste 
sentido é a rua Marqués de Va~ 
lladares número seis, onde está 

, unha coñecida barra americana; 
ao igual que. por idéntico motivo 
López de Neira, ou a ·Vía de la 
Hispanidad .. . orabén, o localis

. mo por si mesmo témolo utiliza.: 
do pero simplesmente .como re- · 

. CU:ESO. ·, 

Que opinades entón da de
claración :dé" Re~a: "Vigo é 
unha nación'~? 
Parécenos mellor ; é · unha men-
saxe exi:)ansiva, cara fóra. . 

Pero.riós cando ·irnos A Coru
ña e pq.se.amos pala rua, facé
molo tranquilamente, non nos 
tiran pedras. 

Os textos das candóns . \ 

· Falemos agora ·sobre·os tex
tos. Se tiyésedes que esco
ller algun poeta galego ou 
español par¡¡-musicar ... 
maria Fuertes (inter¡upción) . 

Polo engado infantil?·. 
Non, . por ela- mesmp.; é erótica, 
ten morbo . · 

Un <lía . comentaba Miguel 
Rios con Serrat que o iinpac-. 
to dos cantautores reperctiti
ra nós grupos "pop" verbo 
·do· coidado dos textos ... -
Con Miguel Ríos comentou iso 
este Dutro ~guel, o "regatos 
pequenos" . 

As letras xa · as- c;:oidabarnos 
dénantes de que os cantautores 

._ se apontasen ao f ollo . 
Tan seguros estadas? Os 
cantautores son cronoloxica· 
mente anteriores a vós. 

. Falo (Xulián) do · "boom" dos 
cantautores : cando o PSOE ga
ñou as eleccións; refírome ao 
éxito masivo , de tréscentas. mil · 
pers.oas nun · recítal e cifras de 
venda de ceñ mil cópia:s; isa an
tes ocorria unicamente · en cir
cu~stáncias políticas concretas. 

E isto ·que estadas a dicer é 
unha acusación velada ... 
Non . dicimos que coincide ero- -
nolo~icamente . 
E non será unha casualidade 
sosp~itosa ... . 
Hai moitísn'.nas casualidades; o 
mesmo que Lola Flores benefi
ciábase nos anos sesenta 'su
ponse que do franquismo ... 

O certo é que desde e~ta épo
ca que coment?JTIOS non ·coida
mos máis as letras : seguirnos a 
facelas igual de guarras . 

De todas formas, é difícil pre·
. cisar se tes. a ver, ou non neste 
caso cos cantautores ... talvez si, 
pero eQ todo · caso: nos textos. 

· (pasa é páxina 19) 
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de ,políti~a 

cultural 
de A Estrada 

• X. CASTELLANOS/A ESTRADA 

Xoán C. Garrido, vice-presiden
te da Asociación Cultural "A Es~ · 
trada", califica a actual política 
cult{.ual do Concello como d~ 
delincuéncia comun. en base á . 
negativa por parte da Cojpora
ción dunha subyención .solicita
da recentemente. · 

Nun escrito enviado aos 
. méios de . comunicación; X:oán 
· c. Garrido fai unha exposición 
do que entende por política cul
tural de base , ·e dos distintos ní
veis de actuación que neste te
rreo se debe ria aplicar. 

Solicita que a nula preocupa- · 
ción p~r parte·. das autoridad_es 
municipais en cultura se tradu--· 
za nunha xestión para que A 
Estrada se integre de_fit;i.itiva, 

_-

·QuÍ'airQ· 
CULTURAL 

~~~~~~....,--~ 

· l:,.uis Seoane,, 
poc. C. Fernandez Mazas 

\ 

. mente-· has circuítos teatrais, ' 
musicais e outras mostq1s arüs- ·· 
ticas e foTclóricas, adquirindo 
infraestrutura da que a_ctual- . 
mente carece; noutro ' apartado 

.da sua reflexión contempla 
como medida urxente a pronta 
axilizaciÓn e reforma _da Gasa da · 
Cultilra. Terna este que · conti- · 
nuá paralizado desde hai v_ários · 

· arios. Facendo un uso democrá
tico e racional das suas instala
cións, recopilando asirnesrno a 
documentación hoxe en rnans 
de · particulares das edicións de 

LUIS SEOANE, RUTH ANDERSON 
E-A NENA DE NOIA-

obras, e xomais históricos corrio 
, "E1. Estradense". e "Él Emigra

do". 
Este debate sobre o estado da Colocada rente dunha parede, 

cultura no Concello Estradense unha leiteiriña de Noia posa 
retoma o fin a outrn conflito que para o fot0grafo : 1~24 . A foto-
vivP. a Asociación estradense de grafia durrniria -durante rnoitos_ 
Fútbol Sala. Esta aso~iación po- anos nun arquivo americano an-
pulai ten apresentado uh con- tes de poder ollarse nas páxinas 
tencioso conti:-a a administra- dun libro que sairia na cidade 
ción Local en base á decisión da de Nova York no áno 1939.. ' · 
equipa de govemo de cobrar' un Ese mesmo ana Gqliza sobre-
importe superior ás tarifas co- Vivia a unha etapa dura e coine-
rrespondentes no aluguer do pa- zaba outra, .tamén <;iura e longa, 

. villón deportivo. _sÓmida' na perda du-nha espe-
Cando a AKF .. S. solicitou -o ranza. , 

polideportiv.o as taxas vixentes Igualmente nesas datas, Luís . 
. nesa datn (xuñci do 89) era de ' Seoane iniciaba no ·seu eXílio en 
450 ptas. hora con luz artificial BueTI;OS. Aires un: labor cultural 
e 100 ptas. sen luz .. No caso des- extraordinário que viña ser a 

- tf? aluguer o ·concello cobrou-lles continuación dos seus anceíos 
rnais de trinta mil pesetas en estéticos e -políticos desenvolvi-
conceito de limpeza e segurida- dos na · Universidad ·cornposte-
de, cando segundo o r4esponsá- lán e · da intervención artística 
vel desta asociación que" agrupa .no seo de grupos ésquerc:tlstas 
rnáis de 20 equipas, Rendo e autonomistas. Desde as si.Ílxe-
Lern~. considera que os gastps . las hojiJJas volanderas. para el 
ocasionados polo anterior con- pueblo, ás publicacións Ser e . 
ceito na utilización do pavillon Universitarios. as primeirizas vi-
non poden recair na organiZa- · ñetas na prensa diária. as cápas· 
Ción que fai uso del, xa qu-e es- dos máis anovadóres libros . ~e · 

-tán incluidos nos prezos estabe- · po~sia até os carteis da campa-" 
lecidos por 'tarifa. Segundo Ren- . ña estatutá¡ia: viran as pegadas 
do Lemg., que tamén é coricellal vangardistas 'do xoven · Seoane 
polo BNG, a actual dirección do que iniciaba deste xeito Únha 
deporte na Estrada que · ten ·das mál.s apaxionantes . biogra-
corno concellal ao Sr. Sornoza fias que, veu o noso-séclllo, ihci- . 
Carbón: carece de políticq. de- . ·dente nos mundos .da literatura. 
portiva. A Comisión só se reu- -· a · arte, a política, o ·periodismo 
nía 2 v.eces no anci Non-se con- ,e mesmo na iniciativa . ~nd1:1s-· . 
sulta nada á Corporación. Pro~ trial. 
rnociona-se a política de espec- Na capital arxentina, Seoa_ne 
tác-ul6. en detrirn.ento do deporte traballou desde moi cedo no 
basé-_ Esqueces-se notoriamente eido editorial plantexando . hovi..: .. 

.l o rurál e .beneficia-se práctica- dosos proxectos xunto ~o tam~n 
: rri~nt~ ao · Clube -Deportivo Es- exiliado Arturo Cuadrado cofun-
úadense, . sen desmerece-lo; dador co_n el de non poucas co-
mais observa,ndo-estas deficién- leccións e editaríais. -
cías. Ligado ao_ sector emigrante. 

Segundo· a política depo[tiva ·con clara conciéncia republica-
deste · concellal o rumo qlie de- na, teimciu por dotar;· aos máis 

' bería tomar sería unha revisión de 400.000 galegas residente~ 
total de criterios e formás para _ · 1 naque! país dun "órgao de expre
a· concesión de subvencións e sión ben diferente dos que q.té 

. u:ns criterios mais democráti- i ese intre existían. Conseguino 
cos. . O . ao botar a andar en 1954 a revis-

XOSÉ ENRIQUE ACUÑA 

ta Galicia Emigrante. 
A¡::ioiado na r~d¡_icción por Al

berto Vilanova e Xosé Núñez 
Búa nos seis anos e trinta e sete 
números que ·publicou até 1959, 
contoú con colci.boradores na co
lónia de emigrados ou exiliados 
na América do Sul e con algun-

- has plumas rexas da Galiza sob 
- rexirne .ditatorial. Lorenzo Vare-
-1a, Arturo Cuadraáo, -Rafael 
Dieste, Blanco Amor eran habi
tuais xunto con nomes como 
Isaac -Díaz Pardo, Ben-Cho
Shey, Ramón Piñeiro, Ánxel 
Fole, Manuel Torres e - espe
cialmente- Francisco Fernán-

. dez del Riego, compañeiro seu 
·nas loitas estudantis itnersas na 
F.U.E santiaguesa. 

As preséncias ·gráficas na re
vista éran coidadas persoalmen
te polo próprio Seoane,. El reali
'zou todas as capas á vez que . 
ilustrabq. ao lado doutros artistas 
como Xohán Ledo, Novoa, Ma
side ou recuperando debuxos do 
próprio Castelao. Deu entrada 
significativa á fotografía de man 
'-Sobretodo-- cre Suárez, .. O ar
xentino C. Moneo Sariz e do 
emigrado galega ·Pedro .Otero. 

De Suárez publicou fotos das 
séries etnográficas -=-a malla, os 
oleiros, a feira, etc.- realizadas 
:poro alaricano. nos anos trinta ·á 
vez que . apresentou o seu novi
doso traballo sobre Xapón. De 
Moneo Sanz, tamén director de 
cine, e Pedro Otero séries costu
mistas moi similares ao que por 
aqueles ·anos estaba a facer ha 
Galiza Xosé Veiga Roel, · con 
quen ·de Jeito chegaron a . expor 
en Buenos Aires. 

Pero houbo outras fotografias 
que de xeito anónimo tiñan pre
s~ncia en . Galicia Emigrante. 
Aparecen espalladas· através de 
toda a colección agrupándose 
cilgunhas delas en torno aos arti
gas dun home, prematuramente 
desapareddo que fara éompa-:_ · 

ñeiro de Seoane ·e máis Cuadra
do nos anos da República. Tra
tábase de Luís Manteiga, perso
naxe de grande cultura e ideais 
socializantes a quen se lle publi
can post mortem sete ensaios 

-doutras tantas viaxes por terras 
de Muxia, O Pindo, Camariñas, 
Oca, Fisterra, Corcubión e Vi
rnianzo. 

'BEN PODERIA SER 
UHA MENINA DE 
VELÁZOUEZ. OU 
TAMÉNUNHA 

DESAS RAPAZAS 
PRESENTES NA 

FOTOGRAF1A 
PICTORIALIST A 

INGLESA, PERO O 
XERRO DE LEITE 

DIFERÉNCIAA 
SOCIAL E 

ESTETICAMENTE 
DAS RETRATADAS 
POR L. CARROLL' 

· Como ilustración a estes tra
ballos acompáñanse fotografías 
inicialmente publicadas no libro 
Pontevedra and La Córu.ña. Ga
JJegan Provinces oí Spain que 
recollia .a investigación e os tra
ballos de campo realizados por 
Ruth ·Matiloá Anderson na Gali
z.a dos , anos .1924 e 1925. Etnó
grafa. norte-americana de orixe 
irlandesa publicou· o libro en 
1939 e ela, precisamente: tora 
quén plasmara, como outros 
centos de fotografías de particu
lar beleza. a meniña leiteira de 
Noia que deixa a un home·_ da 
sertsibilidade qe Seoane profun-

. <lamente impr.esionado. . · 
Eran 'poucos. os artigas e· tra·· 

ballos que firmaba ria sua -~evis~ 
ta-. Nen sequer as extraordiná-

rías notas a xeito de editaríais 
que escrebia baixo o título de 

. "Bestiario fuera del alma". A 
maioria dos textos marcábanlle 
a sua responsabilidade semente 
baixo as iniciais L. S 

Asinando con estas duas le
tras redactou para o número 8, 
saído en Xaneiro de 1955. un 
pequeno traballo, A Pequena 
Leiteira, no que glosa cheo de 
emoción o retrato da nena de 
Noia realizado no 1924 pola An
derson e no que Seoane adivi
ñou a forza poética e máx:ica da 
fotografia . 

Escrébeo empregando un 
tono lírico e saudoso ben alon
xado da crítica académica e pe
riodística. Tenta máJ.s compren
der a mirada, os pes espidos, o 
mundo real e fantástico que ro
dea á neniña que buscarlle lei
turas de feitura fotográfica . Ben 
podepa ser unha meniña de Ve
lázquez. Ou tarnén unha desas 
rapazas presentes na fotografia 
pictoralista inglesa, pero o xarro 
de leite diferénciaa social e es
teticarnente das retratadas por 
LeWis Carroll no século pasado, 
ocasionais modelos para unha 
paixón no país das maravillas. 

Recorda Seoane, no artigo 
que hoxe recuperamos, que a 
cántara ten exactamente a ter:. 

. ceira parte do seu tamaño e que
os pes descalzos sentan a reali
éiade social. Non coñece outro 
pracer, despois do duro traballo, 
que soñar coas boas fada~ e en
tabuar conversas coa moneca 
que endexamaís terá. De seguro 
que a tenrura da nena axudou 
un pouco máis a Ruth Anderson 
a . comprénder esta terra e as 
suas xentes ·de igual modo que 
a visión das .suas fotografías por 
Luís Seoane significou. o desco
brimento dunha obra .extraordi
nária e quizá taméh lle. servira . 

. para aplacar a di13táncia abriga~ 
da _coá sua pátria. O 

• 
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A liberdade em~za 1 

por un mesmo ou 
Camilo Otero, 
escultor 
A Galeria Soloarte de A Coruña. 
a presenta . durante o mes de 
Xaneiro debuxos e obra en 
bronce do escultor compostela
no Camilo Otero. 

Trinta e dous debuxos realiza 
dos en tinta e a aguada, dan 
contado desbordante e polimór
tico mundo de cousas e sucesos 
que povoan a imaxinación do 
artista. Unha sorte de trastenda 
onde se atopan lembranzas e 
proxectos. onde o desinibido es
cultor retrátase. pinta á sua 
compañe1ra e ao que ama ou 
ben aquilo que zune e fíreo. Non 
hru preocupación polo estilo, 
nen tensión por agradar ou con
vencer, só unha narración direc
ta e case monocroma que con
fronta imaxes tensas. 

O traballo escultórico está re
presentado por vintecatro pezas 
onxinais (série de seis exempla
res) , fundidos en bronce e enca
drados no que convencional
mente se entende por pequeno 
e mediano formato Apesar cliso. 
mo1tas das obras de reducidas 
d1mens1óns teñen unha clara 
vocación monumentaJ que evo
can a principal atención de Ca
milo Otero, a redefinición de es
pác1os urbanos con magníficas 
intervencións escultóricas 
ch as de emoción e razón 

É un lugar comun ao falar 
desta obra. refenrse a ela como 
mol ben considerada na Europa 
e recoñecida con importantes 
prémios intem acionais e pota 
contra ignorada no noso pais . 
Asi é e non é extrano, dada a 
monumental miopia da crítica 
dominante e o desnorte da 
maioria das institucións, preo
cupados os primeiros -en estar 
ao tanto 'do último suceso in
trascendente que ocorra nas ca
pítais da arte e os segundos en 
conseguir o meirande relum
brón co menor esforzo económi
co e intelectual. 

Tamén sucede que esta es
cultura difícilmente pode porse 
de moda porque non entronca 
con nengunha -ds corren tes for
mais que hexemonizan as páxi
nas das revistas e as pantallas 
de televisión . Asi que cando se 
fuxe da imitación, o camiño ten 
de facerse en solitário, Camilo 
Otero sábeo e déixase levar .por
que hái obras como a sua que 
se impoñen á própria vontade 
do artista . 

As pezas de¡;¡ta exposición 
poden ser agrupadás de 'xeito 
sumário en dous capítulos, os 
obxectos-totem dominados pola 
quietude, figuras que están e as 
'esculturas de acción, todo movi
mento, figuras ·que sqn. En to
das elas o terna comun e único 
é o trazo d~ hu~ano volto cara 

si próprio ou en relación con 
elementos xeométricos elemen
tais carregados de simbolismo. 

O peculiar tratamento das ca
bezas-caras, con faccións ener
xicamente definidas e bocas 
ocultas, dá ás figuras un carác
ter hermético como de cons
trucción biónica onde máquina 
e home confúndense. Tamén 
son aspectos destacábeis os ri
cos tratamentos superficiais 
arrincadas ao bronce e os coida
dos cromatismos das pátinas. 
Os problemas estruturais das 
pezas están resaltos con patróns 
clásicos, equilibrio e ritmo ·ar
mónico. e ás veces botando 
man da necesária simetría que 
tantas disquisicións gratuitas 
zarixa . 

En resumo, unha exposición 
de visita abrigada para os que 

' queiran ter notícia dun dos no
sos máis sólidos e universais es
cultores, e unha chamada de 
atención para as nosas institu
cións que han recuperar para 
Gqliza algo que nos pertence , 
quizais sexa un J uxo excesivo 
para este país sobre tan abulta
do dispéndio .*l Aviso para 
navegantes : o Museu do Povo 
Galega posue unha das máis 
belas e humildes obras desta ar
tista e á Faculdade de Económi
cas de Compostela accédese 
tras a visión entrañábel e signi
ficativa dunha escultura, fundi
da en bronce e de gran tamaño, 
á que Cainuo Otero, con moi 
bon critério, titulou "A Pasioná
ria" O 

FERNANDO FERRO 

As botadoras de 
cartas radiofónicas 

Botar as cartas ou ler a bola de 
cristal é un vello oficio que esi
xe, coma todos. moita profisio
nalidade. Pero esta debe ser po
sibelmente maior cando· a con
sulta se realiza através dun mé
dio como é. rádio. 

A razón é doada. Cando al
guén se apresenta diante dunl:ta 
sabia que promete albiscar o 
seu futuro leva inevitabelrnente 
consigo unha série de inforrna
cións, irrelevantes para el mes
mo pero altamente indicativas 
para o observador. tanto máis se . 
é perspicaz, como debe selo 
neste caso. A roupa dá idea da 
clase social, dos gustos perso
nais, mesmo do. estado de áni
mo, segundo a· forma de levala, 
logo convén ter en canta a ex
presión e o feito . de que' ªº se 
realizar nun mesmo cuarto, o in
tercámbio, diálogo, etc, posíbel, 
é moito maior. 

A habilidade dunhá carto
manceira radiofónica, Adela 
Cano na Rádio G!J.}ega ou Lola 
en Antena 3, pÓña;nos por. ·casG, 
radica na auséncia en vivo da 
· persoa que ~eclarna a léctura do 

' 

GuieirQ·". 
CULTURAL 

seu ·tuturo -na redución polo 
tanto de posíbe1s elementos .in
terpretábeis-:- e na necesidade 
de respostar con suma rapidez. 

As claves da res~osta 
, En todo caso o problema é reso- . 
lúbeÍ. como pemostran os resul
tados, e as predicións factíbeis, 
para unha boa-profisionaJ, por 
unha razón fundamental e clási
ca: case todas as perguntas le
van en si a resposta ou, p0lo 
menos, unhá parte esencial 
dela. 

Asi, á rapaza nova que per
gunta polp seu futuro sentimen
tal é doado resp(')starlle que qui- · 
zá teña que agardar rnentres 
non adquira, rnaior seguridade 
en si mesma, saiba máis o que 
desexa e acade unha maior ma
durez. Pala idade e ' polo próprio ' 
feíto de perguntar é bastante 
probabel acertar cunha resposta 
deste tipo. 

Á rnuller que pergunta sobre 
a resolución dun caso xudicial 
pendente pode moi ben aventu
rárselle que sairá ben, pero que 
ainda tardará . Resposta fóxica 
cando se fala .da xustícia. 

Á persoa dunha idade cerca
na aos cincuenta anos que per
gunta pala saude do seu pai é 
apropriado respostarlle que non 
se preocupe pero que debe 
comprender que a esa idade a 
solución total ·non a vai encon
trar . 

Á xoven que pergunta polo 
futuro do negócio da sua. nai 
débe contestárselle que ainda 
tardará meses en resolverse a 
situación, que é difíéil_ Está cla
ro ciue se o negócio andase beri 
ou tivese inmediáta solución 
non se daría a actitude de pedir 
que lle boten as cartas . 

Á que pretende saber se lle 
chegarán uns cartas que ten 
penden tes de cobro é' oportuno 
sinalarlle que o asunto está un 
poueo parado e recomendarlle -
que presione sobre a persoa que 
llo está levando para que -o 
mova un pouco. A naipeira su
pon ben que ante un problema 
dese tipo debe existir un avoga
do ou alguén que fai as suas 
funcións ; neses casos adÓita a 
suceder que este tenda a esque
cerse, senón se lle recorda e se 
nón se lle presiona. 

E así poderiamos continuar, 
con numerosos exemplos . É pre
ciso anotar un factor clave: esí
xese que a persoa que solicita 
que lle boten as ·cartas sexa a 
mesma que chama ou, como 
mínimo , que sexa pala sua indi
cación. Deste modo coñécese a 
atitude do que demanda a pre
dición sobre o seu futuro : o pró
prio feito de chamar é toda 
unha información. 

Maioria de mulleres 
A case totalidade de persoas· 
que chaman son mulleres e po-

.. demos supoñer ademais que de 
clase média bfilxa e coinciden
tes probabelrnente con· lectoras 
da vendidísima revista Pronto. 

Fragmento dun debuxo de Xosé Lois 

Cabe salientar tamén o alto gra
do de comunicación, confianza 
e respeto que se establece entre 
as que chaman e a bÓtadora de -
cartas. 'Isto é quizá debido a ne
cesidade de confiar -naquela 
persos:i. á que se lle están a· facer 
perguntas persoais de enorme 

. importanc~a . . É precisa ' a fe na 
sacerdotisa para demandar 
uriha resposta .. 

Tono t~anquilizador 
As respostas dadas tenden, .polo 
xeral, a ser positivas, agás can~ 

do a circunstáncia.impídeo cla
ramente. Isto é lóxico desde o, 
ponto de vista de que o progra, 
ma debe dar saida a fenómenos 
que preocupan as persoas ou 
que non teñen respos~ e que 
c;lebe,.facelo de maneira tranqui
lizadora e acomodadora. Debe 
tratar de proporcionar unha fu
xida, ainda que sexa falsa, ao 
confuto, do mesmo modo que 
sucede, en :r:noitos aspectos, coa 
-relixión. · 

Tamén pode ser que, pesie 
aos ánimos dados, a persoa se 
manteña ·na raiz do conflitü e 
aqui de novó encóntrase un pa
ralelismo coa relixión: a resigua-

. ción. Menciónase a sobérbia e 
o ~eito de que outros· están rháis 
mal, de que piar seria unha en
fennidade grave, etc. 

Tarnén é frecuente que a sá
bia radiofónica áp~le á vontade 
do demandante pa.ra solucionar 
o problema (é un auténtico re
curso á raciohalidade, pois, se 
algunha solución hai, esta err
cóntrase na própria atitude da 
·persoa ante o confuto). O 

M.VEIGA 

O último Blanco · 
Amor 
A vida literária galega, seica, 
·concentra-se en dous meses: 
Maio e Decembro. E neste últi
mo porque é cando aparecen os 
voluµies premiados ' cos do.us 
grandes (monetariamente falan
do) · galardóns • narrativos do 

'-
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país: o Xerá:is e o Blanco Amor. 
Da novela premiada neste que
remos falar . 

Ó · crime da rúa: da Moeda 
Vella, tal· é o título da .novela 

. gañadora. Román Raña Lama, o 
autor. Está publicado por Edi
cións Xerais de Galicia. A nove
la relatá as vicisitudes dun estu
dante-vioÍinista: Leopoldo La
mas. Un día escoita .unha inter
pretación dun músico soviético 
que chega a Compostela: Ser
g.uei Nuridin; o noso heroi ta
rnén executa diante do mestre. 
É louvado por el. E van xuntos, 
e van á rnáison de Poldo. O so
yiético ten-se de ir a Zaragoza. 
e deixa-lle un violino: un stradi
varius . Leopoldo toca con el no 
conservatório : grande trunfo. 
Mentres; introduce-~se a história 
de Marta, unha camelo.:droga
díctá. Necesita cartos. Enti:a na 
escala de música logo do con
certo, clamoroso, de ·Poldo, e 
í:ouba o estuche co ·stradivarius . 
O heroi fica derrotado, exJ)lica
llo á súa irmá, cega --o pai mo
rreu e a nai vive en Suíza, lonxe 
do doce fogar. Leopoldo quer 
resgatar o violino. Pon-se en 

· contacto cim xefe de segurida
de duns armacéns .. que está li
gado a Beltrán. un dos amos do 
narco-tráfico e outras belezas . Á . 
casa deste leva a Poldo. Fica o 
violinista abraiado: non Ue gasta 
Beltrán, e este cita a Hólderlfu, 
Donnes e -outros --e ama Ja mu
sique. O comp8.ñei.Io de· Marta, 
chama a Poldo. Dareiche o violi-· 
no se dás quince mil pesetas. 
Vale. · Quedan o dia tal, á hora 
tal, no lugar cual. MentrE?s. An
selmo, lacaio do compañeiro de 
Marta -Landra- vai á ·casa de 
Poldo. E ali ve unha estátua de 
ouro. Dillo ao xefe. Este prepara 
o golpe, mentres entrega o violi- . 
no Anselmo roubará - causa 
que fai- a estátua. Pero a ali 
estará a . irmá de Poldo. O naso · 
heroi, lago de esperar en vano 
- por acontecimentos que non 
veñen ao caso- toma a casa , 
no camiño topa a Anselmo, que 
leva o obxecto sob o brazo. Un 
golpe de vento levanta o papel 
que agacha a estatuíña. Aó la
drón , di Poldo ao recoñece-lo 
obxecto. Calle-o, leva-o á poli
cía; vai correndo á casa: xaz a 
sua irÍná, sangrante e violada. 
Foi An$elrno quen a vicilou? 
non ; vera:.se que · non. O n'osó 
heroi medita a vinganza. Apare
ce o sóviético reclamandb o vio
lino. Explica Poldo o s~u duplo 
drama. Bágoas. Landra forna 
chamar por teléfone . Devolverá
lle o aparello: contra-reemboloso 
cen mil pesetas. E candó llo vB.i 
entregar , matan-o dous homes 
de Beltran, aporrean ao estu
dante-violinista e-lavan-se o vio
lino. Antes xa desc.ubrira Poldó 
quen vi.clara á irmá. E lago des
cobre que a sua nai non está en 
Suiza, senón en Galiza e en .~ . 
non o digamos , ainda qúe o lei
tor (se leu, corno -mínimo .unha, 
novela de ·intriga, xa o sabe 
quen é o violador antes de que 
o diga o autor). E . .afinru. Leopol-
do Larncas case é Rarnbo. 

Na novela acontecen muitas 
causas, demasiadas. E ao prota
gonista máis; polo que o conse
llo · da Highsmith --estirade ao 
máximo a credulidade o leitor, 
é rnui elástico, pero non a rorn
pades- falla .. A trama está colli
da con alfinetes, os. personaxes 
- agás, algo, o protagonista
nen . deseñados; as situacións, 
inverosímeis e incríves. O autor, 
parecera, non coido muito · o 
acontecer do que está a narra, 
xa que hai fallos que non se en
tenden. Nas páx. 17-18-19, o 
violin1sta-rambo pasa a Wtear 
ao soviético sen que se diga por 
que; neutro momento ,. en que 

. . . . 
(p.asa á páxina seguinte) 
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(ven da páxina anterior) 

Leopoldo está ingresado · nun 
hospital, un médico seu amigo 
di-lle : "Mira, veño con alguén 
que sei que odias", cando só o 
leitor sabe que ódia a ·ese perso
naxe, o médico - .como non Uo 
dixera o devandito personaxe, 
causa pouco provável- non. 
Lago, por exemplo, o 'noso heroi 
di a un personaxe, que .calle en 
renúncio: chamei aos hospitais 
de Zurich (a tÓdos?, e ás clíni
cas privadas?), e -despois -por· 
teléfone- nunha embaixada 

·dan-lle unha información sobre · 
persoas;_ todo mui verosímil. · 
. E se irnos á escrita, sentimos 
disentir con a:lguén a · qu_en te-
· mas en mmta consideración, 
mais o autor non usa dunha es
crita demodé; non; é unha es
crita manieirista , cheia de re- · 
cursos · e adxectivos que ·non 
adoÚan sair de boca humana ~ · 
como os _que , por outra banda, 
Román Raña usa na sua -poesia. 
Lohgo seria reseñar esas expre
sión e adxectivos -inzan o vo
lume-- mais o leitor -con lápiz 
n~ man-"- pode compraba~ que 
hai personaxes que visten con 
tecidos vaporosos; que pronún-

. cian palavras que se "indepen
dizan da tena como ·seres de ar 
perdéndose, nos labios"; que di
rixen miradas "azul intensísimo 
a altos lugares"; que pasan a 
man por "superficie aurisficen-

. te" ; que recobran "luminosa po
tencia" ou que "avistán lápidas 
indoloras" . Outros que pasan 
noites en "ardorosa vixilia", "an
dan con vasta precauci_ón", pre
cisan "picar os seus vasos san
guíneos", aman excedendo os 

. "límites do arder", posuen "ar
.dua pericia", miran por "xanelas 
trémulas", etcétera. E isto só é 
unha ínfima mostra. Non, non é 
linguaxe demodé, xa ~e para 
que asi fose teria-se necesitado 
todo iin exercicío irónico --e 
humorístico- que salientase a 
"exquisiteza" da linguaxe fronte 
ao mundo "cutre" que se está ·a 
narrar ; e is.o, aqui, brilla por au
séncia. 

E, aparte do que se leva dita, 
hai causas que compriria acla
rar . Intervén o narrador ou non, 
na novela? Poi~ se non, existen 
incongruéncié?-S -que hada te
ñen a ver coa acción- que hai 

que explicar. Verbigrácia, na . 
páx. 52, fectíando capítulo, le
se: "Ouvíu o ruído dun :t;notor 
aceso e os seus ollas. f~chados 
dixéronlle que non debía mirar 
.máis pleniluniós aquela noite 
prodixiosa", comeza outro capí
tulo na :?eguihte páxina e "Ama
ñeceu limpamente sobre os vi
dros do seu cuarto. Acordou 
máis cedo do previsto. Mal"dor
mira en toda quela noite sórdi
da:· ·(subliño eu, xgg); en que 
quedamos, noite prodixiosa ou 
sórdida? ou prodixiosa para o 
protagonista e sórdida para o· 
autqr? E, para acabar, os enga
nós que usa para ca leitor Ro
mán Raña Lama comezan na 
primeira páxina, cando sel~: "O 
gozo de Leopoldo Lamas sem
pres estaría asociado a ese ins
trumento· e acaso tamén a s.)la 
vida' ', se o leitor rem.ata a nove
la, verá que a frase do comezo é 
máis falsa ca un peso dun 
chumbo. 

E por hoxe, mais nada ; a es-
perar outro ano.(1> O 

XGG 

1) Poc!iB.nse falar de muitas cousas. 
mais dunha novela con mistério, non per
mete muitos máis, a pen·a de desvear o 
que non se debe . Con todo lembre o leitor 
o título (Pobre poeta Poe, que dicia Corta
zar) . . D 

O erro incesante 
No pasado ano publicouse un li.
bm de conversas con X.M. B.ei
ras no que o entrevistado expón 
no capítulo II o seu ponto de vis
ta sobre a cuestión nacional cA
ticando as · teorías de Stalin .que, 
segundo el, son "mecanicistas; 
a-hÍStóricas e descriptivas". 

Beiras di que Stalin concebe 
a nación "como unha suma de 
elementos xeográficos, étnicos, 
antropolóxicos, lingüísticos, cul
turais e económicos '.'. En pri
rneiro- lugar, Stalin, concebe a 
nación corno unha comunidade · 
humana e historicamente for
mada, non corno unha "surna rle 
elementos"!, e , -en segundo lu
gar, para que esta comU:nidade 
se conforme como nación, ten 
que ter unhas características 
cornuns para toda ela. Quer di
cer, prescindindo de · argumen
tacións de tipo racista (étnicas 

.QuieirQ· 
CULTURAL 

Xos~ M. Beiras 

e antropolóxicas) que Beiras fal
samente atribue a Stalin, este 
concebe a nación como "unha 
comunidade · humana . estábel, 
historicamente formada e xurdi
da dunha base comun territo
rial, idiomática, de '0-da econó
mica e psicoloxia manifestada 
nunha comunidade de cultura" , 
e polo tanto, como categoria 
histórica que é, nasce nun pe
ríodo concreto da história que é 
o do ascenso da burguesía e da 
desintegración das barreiras 
que impón o feudo. 

Onde se olla nidiamente que 
o sr. Beiras non comprende a 
definicióñ de Stalin é na cues
tión do idioma. Segundo Beiras, 
os rasgos que cita Stalion non é 
n~cesario que existan todos: 
" .. . nalguns casos hai nacións, 
que o son. evidentemente, e nas 
que incluso o idioma ... nen se
quer existe, e. contado son na
cións·: :· (pai. 86) . 1sto enténdeo 
corno que é necesário que para 
que unha nación sexa tal, teña 
que ter un idioma autóctono, 
próprie. Pero o plantexarnento 
de Stalin é radicalmente aposto: 
"un idioma comun - para cada 
nación, pero non obrigatoria
rnente diversos idiomas para di-

- vers.as nacións! Non hai nacióh 
que fale á vez diversos idiomas 
rná.is isto non quer dicer que 
non poda haber duas nacións 
qµe falen o mesmo idioma!" 
(Marxismo e cuestión nacional. 

NOVIDADES XER.AIS 
M~RLÍN: Para f ac~r na vos lectores 

0 ARMARIO NOVO DE RUBÉN 
Xabier P. Docampo 

CRONICAS DOS CATRO VIAXEIROS 
Xoán Babarro González 

A NENA DE AUGA 
Xabier P. Docampo 

, ·cap~ I) . A cuestión do idioma re
tírese á unidade lingüística den
tr.o do território da nación, e non 
a ter un idioma autóctono: c;a
nárias é unha nación e non ten 
idioma proprio, mais si ten no 
seu territorio unha unidade lin
güística, existe unha comunida-
de de idioma. . 

_ Outra cuestlón que parece 
· non entender o Sr. Beiras é a da 

relación entre a obxectividade/ 
subxectividade no feíto nacio
nal . Frente ao "mecanicismo, a
historicismo e descriptivismo" 
de Stalin, o sr. Beiras opón o seu 
idealismo subxectivo: · " ... é 
esencial para que exista unha 
nación que exista, cando menos 

. en xérmolo, unha consciéncia 
nacional" ¡sic! (pax. 86) . É evi
dente que o naso "teórico" erí
xese aqµi como discípulo avan
taxado do bispo inglés Berkeley, 
quen hai máis de dous séculas, 
no cap. 3 do seu "Tratados so
bre os fundamentos do coñeci
mento humano", xa afirmaba 
que para que algo exista ten 
que ser percibido : "Non pode 
falarse de existéncia absoluta 
das causas sen relacionalas con 
alguén que as perceba. Existir 
significa ser percibido"; quer di
cer, as causas existen cando te
rnos conciéncia de que existen. 
as nacións existen cando teñen 
conciéncia de seren unha na
ción : idealismo subxectivo da 
colleita de 1710. 

A FORMIGA COXA 
Marilar Aleixandre 

. CR-ÓNICA: As ··qousas. aue -JJasan arredoc de nós. "OS LIBROS VIVOS~' 

A nación é ur-1ha categoría 
histórica, e polo tanto un feíto 
obxectivq, independentemente 
de se ternos conciéncia ou non 
da existéncia dese feíto. Para 
que haxa 'conciéncia nacional 
compre que exista primeiro a · 
nación. Isto non é referente a 
unha arde temporal, non xurde 
primeiro a nación e ao cabo dun 
tempo a conciénc1a nacional, 
senón que esta pode xurdir no 
mesmo proceso de formación da 
nación, rnais é este último feito 
o que determina ao prirneiro; 
existe conciéncia porque existe 

·a nación . 
Mai'S, se para Beiras non exis

te nación mentres non haxa 
conciéncia nacional "cando me
nos en xérmolo", <;orno é posíbel 
que el mesmo afirme que Galiza 
era unha nación desde o s .X.V , 
pero que a conciéncia non apa
rece ata o S. XIX? 

Vexamos a realidade : as na
cións xurden na época na que a 
burguesía está nunha etapa as
censional e comézanse a esfare
lar as relacións feudais de pro
dución polo que podemos dicer 
que as nacións son un típico 
produto do capitalismo ; as rela
cións feudais de produción non 
ser trocaron en capitalistas na 
Galiza até a primeira metade do 
s . XIX. En todo o Estado espa
ñol, durante o primeiro tércio do 
século pasado. a burguesía es
pañola aliada coa das outras ca
tro nacións, fai a revolución bur
guesa. impón a Constitución 
burguesa-española do 1837 e 
desartella o modo de producción 
feudal. Esta revolución, que 
'aplica en todo o estado medidas 
económicas desamortizadoras e 
político-administrativas tais 
corno a unificación do sistema 
educacional, criación da Garda 
Civil, división territorial por pro
vincias, etc .. fai que se desinte
gren os feudos e as relacións 
feuda.is, e asi, sobre a base da 
"cornunidade territorial, idiomá
tica, de vida econórruca e psico
loxía manifestada nunha comu
nidade de cultura", fórmanse 
historicarnente cmco comuruda
des hu.manas estábeis: as na
cións do Estado español. das 
cales unha controla o estado, 
ten estado própno, España, e o 
impón sobre as outras catro, 
que nascen como nacións aso
balladas, sen estadc;> próprio, e · 
das que xurde por iso a con
ciéncia nacional 

E para rematar quedámonos 
coa pérola: " ... a nación española 
nunca existiu e que o único que 
existí u historicamen te foi o es
tado español que era a antítese 
das nacións" (páx.90-91). Para 
Beiras non haí nacións asobaUa
das e opresoras senón nacións 
asobaUadas e aparellos adminis
trativos, se cadra tamén haberá 
en vez de clases sociais, prole
tariado e burguesía, unha só 
clase social, o proletariado, e un 
aparello administrativo que a 
oprime! A ex:isténcia de nació ns 
asoballadas esixe e presupón a 
existéncia de nac1ons opreso
ras . Negando a existéncia .de 
España corno nación oprésora 
nega a existéncia da Galiza, Ca
nárias, Euskadi e Paises Cata
láns como nacións asoballadas, 
pondoas ao nível das rexións es
'pañolas como faria calquer auto
nomista . 

O problema nacional, no teó
rico , ainda ten moito camiño 
por aq.dar; hai que recoller e de-

. senvolver todas as apórtacións 
positivistas de Stalin nes~e eido 
teórico, e rexeitar os seus erras; 
rnais o sr. Beiras fai todo o con
trário, construindo asi unha,s 
teorías que non son .máis que 
un erro incesante: O 

FERNANDO .RAMÓN GARCIA 



ACTOS . · 

• A muller no cine- . 
Dentro dun ciclo organizado . 
polo .Cine Clube de Ponteve
dra, o próximo mes de Febrei
ro proxectaranse os seguintes 
filmes : · 
Dia 7. "Ouvin ·cantar as si
reas", de Patricia Rocema. 
Dia 8. "Bagdad Café", de Ma
rianne Sagevretch. 
Dia 9. "Catro aventuras de 
Reinette e Miravelle ... ae Eric 
Rohmer. 

• Aspectos actuais 
da economia 
española 

KRA·Comités Abertos de Fa
culdade organizan os próxi
mos dias 23. 24 e 25 deste 
mes unhas xomadas baixo o 

Siniestro Total 
(ven da pb:. 15) 

A música e o público 
Como homes cultos que so
des. Que vos atrae máis un 
rollo do que alguen cha
mou "rock-sinfónico-coña
zo" ou un concerto dunha 
Orquesta Sinfónica. 

Home. nos ambientes do "rock 
sínfómco". apesar do coñazo 
que é, sempre pode ligar 
máis, con alcool resulta máis 
doado 

Va1 saber. igual hru unhas 
marranadas que non nos intei· 
ramos, nos ambientes clási
cos 

Nos descansos fúmanse ci
garros. ha1 cortinas. cousas 
enrevesadas. 

Pero escoitades aos clási
cos? 
Home coa programación que 
hal palas tardes na t.ele é me
llor ver '"Tira de música" que 
o programa do Herrmda. 

O malo é .que ás veces po
ñen a un tal Grupo Folklónca 
Astunano 

Pero que tendes contra o 
folclore? 

Non nada en absoluto. 
O mao é que o rollo folclóri

co implica mochila, camping, 
barbas .. e nós preferimos ho
tets de cinco estrelas 

Pero é que na Gallza a mú
s~ca "folk" non está á altura da 
ulandesa, por exemplo (Se
gundo) 

Mllladouo son bons, e "Na 
Lúa" tamén, pero baséarise 
mo1to na música tradicional 
portuguesa. debenan centrar
se máls na galega (Segundo) 

se gráVIo compax-at1vo 
entre os "folkis" Qalegos e ex
tranxeuos tamén afecta ao 
noso colectivo. moitos preferi
rán aos "Ramones" ou "Rolling 
Stones" que a nós 

Pero os "Rolling Stones" non 
son un grupo "folk"? (Miguel) 

Cantar en galego 
Se vos parece, eu sigo a ta
lar en sério, e vos seguidos 
na vosa onda. 

Tranquilo. que nós cumpnrnos 
a nasa parte. 

Para cando un disco voso 
en galego? 

É que unha música imperialis
ta como a que facernos canta
da en galega ... 

O problema é que o noso 
idioma habitual na fala é o e.$
pañol. 
Tampouco cantamos en espa
ñol , en castrapo. 

Eu non falo exclusivamente 
en español: son disléxico (Se
gli_ndo) 
· Non distingue as cores das 

palabras. 
É uh pr'oblema moi comple

xo, de índole pdlitico-econó
mico: os cantautores cataláns 
venden "discos en todo o mun
do; en Euskadi "Kortatu'' ou 
Ruper Ordorika tarnén ~onse
guen cifras· de venda respeitá
beis. lso é debido a un prdce
so, ·a unha situación . social" 

.que aqui ·non se dá: Na Galiza · 
non te~os unha.bur~esia_ na- _ 

·Axe11·dA 
.ft;cuLTURAL~ 

_ A BOBA TEB.BA 19 
Nº 416-.18 DE XANEIRO DO 1990 

título xenérico de "aspectos 
actu¡:lis da economía_ españo
la" c'oa participación éle diver

. sos especialistas. Seguirase o 
seguirite programa: 
23 de ·xaneiro. Ás 17.15 h . 
cónferéncia "Situación ·do 

. mercado de traballo no Estado 
español". polo profesor Luis 
Toharia. da Úniversidade de 
Alcalá . · 
Ás 19 h . "Economía e ecolo- . 

-xia". por Joan Martínez Alier. 
da Autónoma de Barcelona. 
Dia 24 de Xaneiro. Ás 17 h . 
"A reforma da Seguridade So
cial" a cargo de Felipe Serra
no. da Universidade de Euzka
di. 
Ás 1Q h . "Historia recénte do 
IRPF: situación actual", polo 
inspector de Facenda Ramón -
Varela Suárez. 

ciorialista que apoie a cultura 
própria; o poder adquisitivo 
médio dos galegos non chega 
ao· do bascos e/ou catalái;ls, 
non hai tantos tocadiscos nas 
casas . é unha pescadilla que 
se morde a cola .. e nós, en si· 
tuac1óns como esta tamén te
rnos de procurar un ·mercado 
fóra . 

E non vos serve como 
exemplo o caso dos- "Re
sentidos", que si se fan es
coltar alén da Gudiña. 

"Os Resent1dos" custoulle o 
seu conseguilo. · 

Que opinadas do que dixo 
o compositor Luis de Pablo 
verbo do "rock", que res
pondia a instintos ani
mais? 

No noso caso é certo. Miguel 
fa1 a mona; Xulián fala como 
un lorp . 

Polo médio quedaron paten
t.es preocupacións como a do_ 
derrubarnent.o do muro de 
Berlin. que lamentarían se re
producJSe na muralla de Lugo. 
Ant.e a dúb1da de onde está o 
limite entre a "coña" e o sério, 
se é que · exist.e tal dicotomia, 
concluirnt>s "off the record" 
cun engadido de Xulián, que 
terma en facelo escoitar : 

--0 meu smcero desexo dun: 
has Felices Festas e Próspero 
ano novo a todos os naciona
listas de esquerdas 
-Dtlo en séno; pódese publi
car? 
-En sério, deséxolles que 
Papa Noel e os Reís Magos se 
porten ben con eles. D 

1 • Día 25 de Xaneiro. Ás 12 h . 
"A Balanza él~ pagos". a cargo 
de Juíián Salaveria, economis
ta do Banco de España. 
Ás 17 h. "Situación da indús
tria española e política tecno-· 

,, lóxica", , a c;;irgo de José Mole
- ro Zayas. profesor da Complu-

tense de Madrid . · 
Ás. 19 h. "Evolución da econo-

. rnia española: un ponto ·de 
vista sindical". a cargo de Jor
ge Aragón, responsábel dá 
área d_..e Economía de CCOO~ 

• Cincuenta 
aniversário de 
Freud 

O Ateneo de A Coruña e a 
Fundación Paidei? orgaizan co 
gallo do 'L Anive1sário da mor-

NOVAS SENSUAIS 
o 
"i 
6 
GI ,, 
o 
e 
GI ·-,! 

.• MC/A CORUÑA 
Rey de Viana. foi o protago
nista do Láparo cavileíro (Ta
xes/Sandoval) o pasado 1 i de 
Xaneiro, cando Francisco Ta
xes -por teléfono e en direc
tcr- t~ntaba conquerir certas 
respostas de tan ilustre perso
naxe. 

Desde o primeiro momento. 
o ex-responsábel -se a5 cou
sas non setrocan- do Ballet 
Galego situouse á defensiva. 

. suxerindo que "tratan de mo
lestarme". Alzou a voz e pre
surniu de enoxo cando o en~ 
trevistador pediu referéncias 
sobre dalgun bailarin ·con no
toriedade, a certo nível, forma
do no Ballet Galego. A sua res
posta foi dura e escura, subin
do o ton despois de sucesivas 
perguntas -todas elas recolli
das nas rúas- e colgando o 
teléfono, deixando coa palabra 
na boca aos compañeiros que 
dirixen o progtama, despois 
de expór de maneira pouco 
tranquilizadora, que "Galicia 

te de Freud, un c;iclo sobre a 
psj.canálise e o seu criador. No 
programa a desenv~lver · nas 
pr,óxirnas semana.S, estas - son 
as conferéncias previstas.: 
Dia 25 Mesa redonda, · "A psi
canálise fenómeno cultural eu
-ropeu ou universal". con David 
de Prado. Marcial Gondar e 
Valentin Corees, como pt:men
tes . 
Dia 31 Cónferéncia de Ernilce 
Dio Bleichmar. "Psicanálise e 
sexuajidade hoxe" · 

Dia·s de Febreiro. "Psicaná
Íise ·e pedagoxia". por Manue¡ 

· Femández Blanco. 
, Dia 8 "Porvír da psicanálise", 
por Miguel Bassols. 
Todas as conferéncias son ás 
20 h. no Centro Fonseca de A 
Con,ffia. 

me trata mal. Y me tienen en
vida". insistirido na sua "gene
rosidad y valía", e que o Ballet 
Galega "es un hijo mío. un'hijo 
de mis entrañas". do ·que -
airida que xa sexa adulto-, 
ao parecer, non quer ·deixar 
que fique ceive. _ 

Francisco Taxes lembrou 
que "é a segunda ve_z· que me 
caigan o teléfóno sen nengun
ha xustificación. A outra per~ 
sonaxe, e tarnén ben coñeci
da, destapou a.S suas eséncias 
de tenrura en Catro v.entos. · 
Fácil é imaxinar quen foi . Por
que, coma ti sabes, hai cousas 
que non se poden contar-aos 
catre ventas. 

Beatriz· Trillo, Expón nestes 
días no bar Objeto-A (Travesia 
Almirante Eulate, 4 I Ri.azor. 
tras a Tribuna) . Son pequenos 
cadros. Unha · série de cores 
referenciados na vaca. Vacas 
e máis vacas, presentidas des
de · diferent.es xeitos, desde o 
atisbo até o infin.do. d 

ANUNCIOS DE BALDE . 

·A Coral da . Aso~iación Espa- ·· ' 
fla-URSS de Vigo, que dirixe o 
profesor Vicente Rodríguez 

· Abeijón, · desexaria incre
mentar a mesma con máis 
voces. Os inteiresados en 

.. participar deben cham8.i
ª!l (986) 22 44 57, de .Vigo. 

Distribución de fanzines. ma- _ 
quetas. pegatas, camisétas. 
etc ... Bar Uf. Rua Pracer 19, 
Vigo. 

Merco -números atrasádo1 
das seguintes rnvistas: Natun 
(N05 l. 2, 3 . . 4 e 11) Periplo (N' 
1 ao 16 ou Tornos 1. 2 e 3) 
Vida Silvestre (N05 1. 2. 5 .. E 

·7. 8. 9 . 10, 11, 12, 14. 15, lE. 
30, 31 , 33. 34, ~6. 37, 39. 40 
42; ou Tomos 1 ao 10). Cha 
mar ao teléfono (986) 49 23 O! 
de Vigo . 

Véndese unidade de discos 
1541-II para Commodore 64. 
Chamar a Gerardo (986) 65 83 
72. . ' 

Poñerilos no seu' coñecemÉmto · 
que o Grupo. de Estúdios- so

. bre a Condición da Muller 
· "Alecrin" canta cunha Biblio

teca-Centro de Documen-

PUBLICACIONS 

• Adega 
Despois da expriéncia de Al.
badabrant:a, a · Asociación 
para a Defensa Ecolóxica de 
Galiza, edita un boletín que 

·-
, ,..._ . .,. .... _,.,. ·-... --..... .. ... . .. _. 

... . ... .. . ..... -................... .,.,, ~ ... ·-
~ . '~ .. ·-.. . ... .,. -· ·- - . 
. ~ ... --···· ... 

tación aberta ao público con 
hern~roteca, libros e dosiers 
relaciorn:~dos coa muller; asi- . 
mesmo contarnos cunha per
soa ·que poderá orientar aos 
alumnos que desexen.facer á.J. 
gún traballo . 
As horas en que está aberto 
ao público son de 10h. a 13.30 
h. e de 17 h . a 20 h . 
Lembramos. ·que o video feito 
por nós dentro da campaña de 
previsión do embarazo na 
ádolesc'éncia co título· "Por 
unha nova sexualidade" e que 
foí apresentado aos mestres 

- no auditório "Ciudad de Vigo". 
está a disposición . de calquor 
centro que o solicite. 
Sempre que ·a desexen; tamén 
poderán contar cunha persoa 
para o debáte ou apr_esenta
cl.ón aos alumnos . 
·Para máis información pode · 
chamar á Biblioteca sita en 
García Barbón, 30-5°, Tfno. 43 
94 59. (Vigo) 

Coleétivo Ecoloxista Xevale 
distribue papei · reciclado, 
artesania maya, camisetas 
contra o V Centenário, ma
terial da campaña Pro
Amazonia e Bicil::letas fei- . 
_!as a man. Interesados 'porse 
en contacto co Apartado 22 de 
Monforte ge Lemos. 

leva como título o da próprip.· 
organización, dedicado case 
rnonograficarnente ao monte e 
os seus problemas, irlcluindo o 
texto íntegr.o da Lei dé Patri
mónio Forestal. debatida, pqr 
iniciativa 1exislativa popular, 
no Parlamento galego na ·ante
rior lexislatura, e .a interven-

. Ción no mesmo de ramón Va
rela. Artigas de Qailos Vales , 
Xesus Pereira. J. F~ Leiceaga, 
Emilio López Pérez , entre ou
tros para unha publi.cación 
moi coidadá . e ben ilustrada 
que serve de vencello. entre os 
sócios de ADEGA e para pro- · 
.xectarse ao exterior. O ende
rezo de quen queira conseguir 

. a revista óu saber máis sobre 
ADEGA é no Apartado de. Co
rreos 1183 c!e. A Coruña. 

EXPOSICIONS - -

• Gabriel Cualladó 
Expo9ición deste clásico da 
fotografia valenciana, ria Sá 
dos Peiraos de Vigo: Organiza · 

· ·Centro de Estudos Fotográfi
cos. 

• Arquitectos de 
New York 

ExposiciÓn organizada poio 
COAG na .Casa .da Conga de 
Comprn~tela. Abert~. até o 30 
de XaJ).eiro. 

FESTA DA PALABRA SILENCIADA Ei 

PARA 
CREAR 

Revista galega de mulleres 

E RECREAR 
'GALIZA 

Distribue Edicions Xerais de Ga/icia Dr. Marañón , 12 36211 Vigo 

.; DELEGADO 

ENRIQUE MAGDALENA VILA 
VELÁZQUEZ MORENO, 34~1º - TELF.: (986) 22 ~:98 

CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMEN"l'.E 
_ ..-: O _S!_U __!EHICULO E A SUA VIVEN~~ _ ..:.... _ 
~'4M4ASUU U U. U V . W 4! U~ 

SEAT-VW 
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131 .. 38.490 
VW Golf ........ .... .... .......... ........ ........... .. . 44.757 
VW Polo .............. .... ... ....... .... ...... ., ....... 38.490 

CITROEN 
AX TRE. BX-14, GS, Visa 11-Super . ...... 38.490 
CX, BX-19, Visa .Eliesel ............... .... ...... _44.757 

RÉN~ULT 
Super 5 .............................................. ... 35.210 
H-9, lil-11 ········-·············' ···· ·············· .. ·· 38.490 
R-21, R-11 GTD, R-18 ···'·'··················· 44.757 

FORO 
Fiesta 1.1 : .... : ......... , .... ............... - ......... 35.210 
Fiesta 1.3, Escort, Taurrus-1600 ....... ::. 38.490 
Escort-1600, Orión-diesel , Sierra ... ..... 44.757 

.PEUGtOT-TALBOT 
Peugecit-205, 404, Talbot-150 38.490 
Peugeot-309 .... ······-··················· ········· 44.757 
Peugeot-~05 .; . ·· ········· ··-··· ······· ······ 38.49Ó 

OPEL 
·Corsa-TR, Kadett 1.3, Recqrd 1.5 .. ..... 38.490 · 
Corsa-O, Kadett- 0 ·······-······ ············: .... 44.757 

E ADEMAiS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA 
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR SOIO 2.11 O PTA. ANUAIS_ 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA GALIZA 

~ómos coñecidos 
ha Galiza ~nteira, 
pola nosa 
· ~speci~ización 
en libros· , 
gal egos. 
e portugueses 

Pram do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. S6 5812 
SANTIAGO 
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.IDEAS 

ESIXO RESPONSABILIDADES, 
.NA TERRA .E NO MAR· 
BERNARDO MAIZ 

A gora foi ó "Velasco" e antes o 
·~Nautilus", e máis a~tes ... E entre 
un e outro foron a pique no noso · 

mar un barco noruegués e...outro romanés; 
barcos de altur~. a.100 ou 1.000 millas da 
costa pátria, barcos grandes, embarca
cións de ir lonxe, con moitos homes, tele
fonía, sónar e máis radar, buques con .bal
sas e botes e chalec6s é bengalas. E aí 
está a baixura, a p"esca do día que ven . 
encher as lonxas, e nela hai tamén moitos 
·homes arriscando a pelexa no médiq do 
mar. Digan o que digan ninguén mirou 
nunca por eles. · 

Cañd.o eu era uri neno, aló -no paso aos 
sesenta, viña.n descansar a O Seixo os ho
mes .que andaban no Grand Sole á merlu
za e máis· en Terranova ao bacallau; mira
ba eu para Pepe de Fina e para Xan de · 
Clara como se fosen deuses, ou, nas mi- · 
ñas leituras, unha caste de Capitáns intré
pidos e Nemas recastizados. Eu non. sa
bia, na miña inocéncia, como eran aqueles 
barcos nos que ian"40 homes con· 10 lite
ras. para todos (pois, . loxicamente, como 
estaban a 40 gardas, só durmian 4 horas 
cada dous dias e médio)· e sen ·rádio; só 
via eu a aventura, a mesma aventura de 
Manolo 6 Canteir9 que gañara para meter -
un Solé de 6 HP (lean cabalas de vapor) 
no seu bote de 4 r:netros; p0rlle un pende
llo que chamaba ponte e ir á faneca, á ca
rioca, ao que fose, saindo coa maré ~ vol
vendo coa seguinte, 12 horas no mar polo 
pouco. 

Anos pespois-os da miña quinta, nadas · 
na beiramar· de Mugardos, de Cariño, Boi·
ro, Bueu ou A Guarda, fumos perder o 
tempo á Armada (e desculparán a expre
sión un pouco írtia). Eu, que era estud~do, 
botei · dezaoito · meses cunha vasoira na 

· man, cando non cun t$mero Cetme ou 
cun sachico,para arrincar herbas no Clube 
d·e Oficiais, e. comigo estaban en Cadiz 
máis ou menos-outros cinco mil rapaces 
máis perdendo tamén o tempo e o humor; 
e 01Jtros tantos en Cartaxeria e Ferrol, to- . 
dos de azul no inverno e de .branco no ve
rao, a maioria de nós "arrantzáles" de Ber..: 
meo, "pescadors" de .Cambrills, _pescado
res de Chiclana ou Castro Urdiales, mari
ñeiros das costas nasas. E falabamos do 
mar· e. dos seus tr_aballos e de que os in
gleses tiñan· un corpo de gardacostas e de 
que caralla faciamos nós ali cando o noso 
era andar ao mar e, se na Armada, pois 
salvando .xent~ nas nosás pátrlas e non 
limpando gambuzas oü marcando o paso 
mentres· os nasos arriscaban ·. a ,vida no 

~·; 

trabállo cotián da- pesca. 
Cando volvin á Galiza souben do garda

pescas "S~lvora", maq cando un barco 
está forc~ de fólio, bon cando un barco 
_está en _perigo; o "Sálvora", ·un pesqueiro 
pintado de gris e con cañóns, que, co 
"Mascato" e oufro· mais miran que• nin
guén pesque de-mais e procuran que nin- · 
gué~ afog~e. Coñeci~ un seu comandante 
que confesaba que (con quince anos de 
oficial da,:Armada) fora o seu servício nd 
"Salvara" o que lle perm!tia sentirse útil, 
por primeira,vez; e ali estaban rapaces de 
Goruxo, Tirán, Marín, Muros, Malpica, 
:A.res, Cedeira, Burela, ... ql!e -saltaban ás 
zodrac, trincaban o cabo, botaban o peito 
todo, pois sentian que estaban no seu, na 
defensa e-protección dos seus. Un deles 
e outros mais rían sardonicamente estes 
dias de ·paso de_ ano comentando que 

· mandaran na procura do Ve/asca uns de~-
trutores, · e para isa tardé; rían, en Mugar
_ dos, por non chorar, alcumando a quen 
din ten responsabilidades .e é un irrespon
sábél; riamos pens_and.o en. destrutores da 

FERNANDO ALONSO AMAT 

armada que non teñen capacidade para 
-salvar a ninguén (que xa o di o seu nome). 
e pensando que · o remolcador que tiña 

· , que estar en Gal iza está nas Baleares para 
gañar <&lrtos axuda.ndo a9~ balandros de 
luxo... Rían por non chorar saben do qo 
desacougo . das mulleres que teñen os fi
Llos-pais-homes-irmáns nas Malvinas ou 
Narníbia, ou -mais p~rto- nas Azores, 
ou -'-ao pé da porta:_ na Sisargas, e sen 
confianza nengunha neses que compran 
lanchas alucinantes para andar a correr 
atrás dos que meten tabaco rúbio pero 

· non nas que poden defender aos nasos 
mariñeiros; riamos coa coraxe e o pranto 
das viúvas dos tripulantes do "Nautilus" 
ou .do "Velasco" que ven que ~n ministro 
calquer mobiliza avións para ir de vaca
cións e non hai ninguén para buscar aos 
seus homes, cando botamos canta de 
cantos almirantes, capitáns de navío, 
idem. de fragata e corbeta, Tte. de navío, ' 

· alférec.es, sarxentos, estamos mantendo 
para causa (Jtil nengunha ... 

Vexo agora o mar desde a miña casa e 
decátome, ásisadamente, de que mal lle 
vai a un país que aproveita ó traballo dos 
seus mariñeiros e non é quen de protexe
los, un país qué pensa que desde Madrid
Estrasburgo van defender os intereses 
pesqueiros galegas nas águas do Cantá-

·--erico, un país que foi presidido por un 
Fernando González (ex-Director de Pesca} 
que non foi quen de armar gardapescas, 
un pajs que vai ser presidido por un Ma
nuel Fraga que (como moito) é tan pesca
dor como depredador... E non me abri
guen a falar máis. 

Eu quero aos meus viciños de vinte 
an_os facendo a "mili" (mentres haxa) se 
no' exército nos montes· para que non 
haxa lumes e se na Armada protexendo 
dos trebqns; éu quera embarcaciót:is gale
gas para protexer á pesca e que Bazán 
en vez de fragatas para a guerra construa 
salvavidas; eu quera que en vez dun par 
de áeronaves do SAR con tripulacións xa 
case sen folgos haxa unha chea de heli
cóptéros e avións c:ontraincéndios e sal
vanáufragos. E tamén quera que isto que 
escrebin sexa lido polos governadores ci
·vís e militares, polos Capitáns Xenerais de 
Terra e mar, polos responsábeis da Mari
ña Mercante e Protección Civil, polo Dele
gado do Governo na Galiza, polos Conse
lleiros saintes e entrantes. Que saiban que 

' moitos non irnos xa suportar mais lacaza
narias e. que pensamos que eles son os 
responsábeis reais dos incéndios, inunda.l 
cións e naufráxios, de non facer nada para . 
evitalos. · ' O 

.¡ bons. Outros non estaban nen estive~ron 
CARLOS NUNEZ nuncc;i, e a. outros o sol nacente quentou-

c onqcino a fins do 63. Chamoume a lles a cama. · 

- A sua chaqueta, sempre limpa, lucíaa 
_ con· esmero naquela entrevista en Paris 

_ - con Santiago Carrillo e Lister. Era a mes-
atención a sua p_ulcra talla e a sua Fernando correu o risco de perdelo 

· maneira de facer. Creino un fidalgo todo e renunciou ás mellors escaladas ad-
snobista que xogaba co gurrie da clan- ministrativas en Madrid. Xogou do lado 
destinidade. , dos oprimidos sen renundar ªº seu status 

A sua traxectória rnar:cou un rurrio ben social. Aquel home d~ refinado estar cau"' 
definido 'lun momento en que as organi- saba estupor . malévolq en quen se apro-
.zacións do Partido comezaban a estrutu- veita_ron da Ditadura para medrar. Era un 
rarse máis complexas e a fábrica no!') po- · · home incómodo para· mqitos que nunca . 
dia quedar soia ·na sua loita. Habia que so'speitaron da sua .militancia e entrega á 
conectala con outros ·estamentos so~iais. loita pola democrácia. . · 
Os traballadores tomaban contactos con A sua casa non tiña portas e deu solida-
aYogados, estúdantes, economistas .·ou_ riedade aos seu_s e a moitos máis. O seu 
sacerdotes de· ben. .. · · temple e dignidade erguiase na utopia fer-

Aquela reunión que ía celebrarse no masa da humanidage. 
· Delfín Azul de Samif na primavera c;1o 64 Onte á noite des'tie o Cine Clube metia-

. marcaria · va andainá . . Ap~sar do se na reviravolta dunha mensaxé que ca-
receo · _ tiRo.,. li ficarbn selados os laba na xente. Hoxe na carta denúncia 
seus _ es.t-:~·q.-!l.seti ompromiso militan- contra o en.carceramento de ,. dirixentes. 
t~. Er l..,¡ n Qós pñm~ s comités que fix~- · :obreiros. Mañán no peche nos Xesuitas ... 
mas ~a das fábri~ · . Ali estaQ.an Celso - · Non foi un vento de verán. A sua pase-
Emilio ~rreíro , Al\l!'6Jl Beiras, Alexandre .niña maneira daba confian¡Za e xogou o 
Cribe.ir v-terpqnfi~á\lqnso Amat e' este _papel que un home do seu talante tiña que 
cu(a q1,Je es-tala. Despois virian out ros .e xogar. 

. ma que portaba r:tª sua viaxe final a Perei
ró. E xuro que a levaba tan limpa coma o 
primeiro dia. A sua alma ficou aqui e ali, 
entre os seus amigos. 

Amél-nte do mar e da liberdade, quixo 
deixarnos a sua letra nalgun libro. Ese mar 
lito~al que tan ben coñecia evocaba nei 
·emocionantes lembranzas. O mar era 
máis ancho que"a socieqadé náutica, que 
Facenda e o Ministério. Era un home com
prometido cda loita da clase obreira que 
deixou patente a. sua calidade humana. 

Coñecia persoalm'erite aos comunist;;¡.s 
. dos estaleiros, reladonábase coa direc
ción do Partido ou pasaba no s~u veículo 
a froñteira con algun ·fuxido. 

Fernando Alonso Amat tamén ·se foi li
xeiro de equipaxe. O seu mellar herdrr é o 
exemplo de dignidade dun home que" -sou-

. po renunciar a maiores bens perso~is. O 
seu meHor exemplo é que nunca renun-· 
ciou a ser el mesmo nunha sociedade 
inxust_a p~ra cambiala. O 
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OS-ANIMAIS 
E·NÓS 
MANUEL RIVAS 

P or fin podo estar de acordo 
con Xoán Paulo 11 e algún día 
a historia tarase eco deste se-

creto concordato galega-polaco. A 
cuestión é que Wojtyla non descarta 
que os animais teñan alma e mesmo 
parece derivarse das suas palab~as 
que poderán ir ó ceo, nunha desas 
viaxes intergalácticas que organiza o 
Vaticano . . Que os burros, os melros, 
ou as troitas teñen un alma coma 
unha catedral é algo que non ofrece 
dúbida para calquera galega conse
cuente. ¿Pode imaxinarse alguén con 
dous dedos de frente un paraiso sen 
vacas que muxen e un paporroibo 
que cante mentras San Pedro mira 
polo buraco da porta?. 

Cando miramos ó pasado, decote 
fixámo-la memoria nas persoas que 
fo'ron importantes para nós, mais só 
circunstancialmente reparamos nos 
animais que marcaron a nosa vida. A 
miña infancia sería incomprensible, 
por exemplo, sen o Trotsky, o can 

- dos veci.ños, que me agardaba ó 
axexo na noite nos lugares máis in
sospeitados e a quen odiaba ata que 
descobrin que nos seus olios había 
ironía e non malicia. iE que dicir do 
Cotobelo! Era o can que tiveron 
meus país e que entendia de televi
sión máis ca Juan Gueto. Gustában
lle moito os telediarios e os anuncios 
de xoguetes. E tamén as historias de 
amor. Cando remataba a programa
ción, acobillábase na silla mellor si
tuada a carón do lume e pobre do 
que intentara desplazalo. Hai, claro, 
moitos máis animais na miña vida, 
mesmo inventados. Os meus nenos 
tratan con un, que eu nunca vin, e 
que disque foi enviado pola súa tia 
Chus, un becho que obedece ó nome 
de Mordecú. Con todo, a afección 
dos nenos vai agora cara os prehis
tóricos. 

Amigo Martiño, ¿deixáranos ir Woj
tyla ó ceo coa burra de Marüxa, as 
vacas do avó de Alexandro e o teu 
tiranodáctilo?. O 

VoLveR Ao REGo 

A Xunta d~ Gal iza decidiu apro_- · 
bar . no derradeiro intre o Plan 
Xeral de Ordeación Urbana de 

Vigo. O · escándalo foi maiúsculo, 
pero Soto sálvase de que lle vaian á 
chepa-'os construtores cos que esta-' 
ba comprometido . 

Npn foi a única impronta deixada 
polos socialistas. O nome de Feman-; 
do Gónzalez Laxe permanecerá gra
vado polos séculas dos séculas, se 
a 'tecnoloxia holandesa non falla, so
bre o bronce da nova campá da Be
renguela -pretendida, réplica exacta 
da . anterior- ante a surpr~sa dos 

' CQmposteláns. O 




