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ENTRE.A NEGLIXÉNGIA DAS ADMIN_ISTRACIÓNS E OS-INTERESES DALGUNS ESPECULADORES 

A HORA NEGRA DA PESCA 
. A Administración esquece a pesca. O sector,-en plena crise dos caladoiros teri que facer frente 

. · ·ás importacións másivas de .terceiros paises. Alguns empresários -- · 
· c_omezan a buscar solucións especulativas 

aos seus graves problemas. 

·Farruco Sesto: 'A. A. cidái:Je-perdida, caderno sobre o 
polític~ é a roáis ' ·_, patrimónió arquite~tónico desaparecido 
a11a actividade (á ~enda .con 
intelectual' . este· número) 
Farruco Sesto Novas é un poeta 
;Jresente en libros de texto, 
antolm<ias e moitas outras 
publicacións pero do que non é 
posfüel atopar nos alzadoiros 
das librarías nen un só libro · 
desde hai décadas, case desque 
empezou a publicar. O autór de 
"Da estrela ~e a fouce" ou dos 

. "UPGpoemas" falounos· desde ,, 
unha profunda convícció,n / 
política das suas duas pátrias. . 

(Páx. 17) 

Celebrouse días pasados o 
Congreso da Arquitectura 
Institucional e con tal motivo · 
publicamos-un .caderno 
monográfico que. reflexiona · 
sobre unha das grandes 
responsabilidades que teñen ~s 
institucións: a conservación do· 
pafrimónio arquitectónico. En 
páxinas interiores, pedro de 
Llano desenrola alguns dos 
aspectos máis sinalados das 
conclusións deste Congreso. 

(Páx. 12 e 13) 

Divórcio entre a 
patronal do Porto 

, . 
e o.s empresanos 
galegas 

ANXO IGLÉSIAS 

Violación 
silenciada no 
Coléxio de 
Rodeiro 

O sentimento anti-Norte que os O 7 de Febreiro, a nena de sete 
lisboetas nutrem pelos seus aoos, Cristina Gil Jorge, viciña 
compatriotas dessa regiao, é de Rodeiro, via como cinco -
mais que conhecido e assumido nenos se botaban sobre ela, no 

· reciprocamente. Nem mes'mo · · próprio corredor do coléxio, 
nos ·meandros do partido que espiana e metianlle os dedos na 

- sul)órta o actual governo, vaxina. Os feitos, dos que existe 
sediado em Lisbqa," recoge a denúncia e parte médico, están 
este tipo de altercac;oes. a ser silenciados polo director 
Empresarios galegos estám do coléxio, ao mesmo tempo 
agora no meio deste fogo alcalde déi-vila. 
cruzado. 

(Páx, 15) (Páx. 8 o 9) 



A· esQeculación aQarece como factor agravante da crise _do $ector Qesgueiro · 

A administración· central e comunitária . 
~ . . .. \ . . . . . . . . 

descoidan a continuidade da frota conxeladora 
. -

. no · caladoiro de Nam íbia 
G. LUCA DE TENA-A. EIRÉ-M. VILAR 

. A Administración esquece a p~sca. O ·sector, ·en plena crise dos caladoiros ten 'que facer frente 
. ás importacións masivas de. ·terceiros paises. Aíguns empresários 

comezan a buscar solucións .especulativas. 
· ao$ seus graves problemas: 

1 .A HORA MÁIS 
BAIXA 'DA PESCA 

O que desde.a Galiza poderia parecer un recorte si.stemático e xeral 
do mapamundi da pesca non é tal se o tomamos desde a óptica 
doutros paises. Nengun sócio .do Mercado Comun viveu unha 
humill~ción coma o da Merchant Shipping Act, ou -Lei da. Mariña 
Mercante británica que negába aos barcos galegas abandeirados no 
Reino .Unido o direifo a faenar dentro das 200 millas (ver.ANT nº5

. 

382 e 403), despois que fose o próprio governo de Lanares o que 
invitara a nada sinxela operación de cámbio de riacionalidade dos , 
pesqueiros. A Lei da Mwiña Mercante, no 1 ·de Decembro de 1988, 
era a cuarta iniciativa británica para facer prácticamente imposíbel 
unha pesca que o Reino Unido non podia proibfr polas leis do 
Mercado Comun. . . . · · -· 

Xunto ás trampas legais para botar aos galegas do Gran Sol, 
estaban os cupos asinados por Madrid no docurnento de ingreso na 
CE!; para os nasos pesqueiros. En pesca deuse ~nha discriminación · 
formal ainda non explicada poi íticamente que proibia expresamente 
faenar en determinadas áreas, negaba a posibilidade de óbter -en 
caladoiros continentais .espécies só buscadas polos barcos galegas 
e mantiña un esperpéntico réxime doble sancionador que ainda . · 
permite multar por partida da CEE e do país sócio. 

Esta retranca entre sócios da CEE de. car:a aos usós comunitários 
. das· reservas de pesca, non era razón bastante para enteñder que a 
comisión de pesca de Bruxelas impedise o acceso ao caladeiro de 
Escote; en augas internacionais. Pero o Governo Central nunca , 
consideróu perxudicial para a pesca a actuación comunitária. Coa 
compla_céncia activa de Carlos Romero e Manuel Marín, os lugares 
do mundo en que pescar disminuian, meritres -un González Laxe 
sectário entregaba ao seu partido as decisións que lle terian · 
correspondido como cabeza do Governo Autónomo, 

A persecución aos· pesqueiros vaise da~ ainda naJrlanda, en 
Huelva (coa intervención activa duns barcos de guerra que nunca 
asistiron a mariños en perigo, como no caso do palangreiro gardés 
·Ve/asco) e nas Malvinas. E, por. fin, prodúces outravolta cando 
Namíbia proclama a sua independéncia. De nada valeu. que a _ . 
Asociación de Armadores chamase a atención de Bruxelas e·Madrid 
sobre a perda de virtualidade da Comisión Internacional de 
Pesqueirias. Cando pola desídia dos intermiários impostas periga o 
futuro de 115 barcos que faenan na Namíbia e máis d~ 50.000 
postas de traballo, os armadores añorari os dias en que negociaban 
coa total indiferéncia do Estado perante os governos de todo o 
mundo. . . · . . · 

-~ Pala primeira vez en moitos anos, ~esqueiros galegos pasan máis 
tempo amarrados ca no mar. O Governo Central e a comisión de 
Pesca da CEE poñen en perigo unha indústria fundamental de noso 
cp resultado á vista de seis importantes empresas de oonxelado. en 
creba e outras que estes d ías solicitan expec;fiénte de st.1spensión de 
pagos. Tamén é abrigado considerar que o único seitor industrial ·no · 
que o Estado está adiantado con relación ao 1rest10 da EulíOpa ·é a 
pesca. Pero a realidade inobxectábel é que o que hai só 'dpus anos 
era Unha adividade" con tradición, criaüva e cun futuro claro nun 
mundo no que medra exponencialmente ·a demanda de proteínas é 

.. polo de hoxe un seitor ao que nengun banoo daría creto. O rum 1t;>o 
regresivo maniféstase xa nas propostas de liquidar os barcos para 
pagar_ aos bancos ou nas suspensións de pagos que procuran-só 
pasar os pratos rotos '<;tas crebas á teroeJros c.orn ,grave perxuício 
para os traballadores. A responsabilidade pol.ítiica dá Administración 
hai que cargar famén que teñ¿i sonado xa a hora dos o portunistas, 
con ex.celentes negócios de liquidaC!ión pa~a alguns armadores que 
de tal tañen só o nome. · - · · 
~ ben certo que para superarmos ·esta hora negra da pesca só se 

. require vontade política e capacidatle de manobra. Duas condieións 
que tanto. a nosa representación en Bruxelas como a atribución 
marxinal da pesca, de sector condeado a server de contrapeso na . 
n~gociación do resto da indústria do li~tado coarta gravemente. o 
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No momento en qu.e os 
pesqueiros galegas ven en 
perigo os seus caladoiros 

/ . 
en todo o mundo, as " 

' ·UNHA CARTA DO 
PRESIDENTE ELEITO 
DA NAMÍBIA, SAM 
NUJOMA, ANUNCIABA 
QUE CONCEDERlA 
PRIORIDADE NO SEU 
PROTOCOLO DE 

. FROT/.\ DE 
ARRASTRE 

administracións española 
e comunitária descuidan a 
responsabilidade de 
negociar a permanéncia na 
zona de pesca máis 
tradicional da frota · 
conxeladora: a costa ·da 
Namíbia. Máis de 50.000 
postes de traballo 
dependen destas 
pesqueiriás que a . 
burocrácia do Estado e da 
CEE ignoran. 

· GOVERNO Á--- . - ~ A · §\~ 

O día 31 a Comisión Internacio
nal das Pesqueirias do Atlántico 
Sud-oriental (ICSEAF), constitui
da por acordo dos paises que 
faenan naquelas praias, deixará 
de administrar o caladoiro. Des
de hai 28 anos fopartia, máis que 
regulaba, .as capturas das augas 
da Namíbia, daquela colonizada 
por Pretoria. A frota conxeladora 
galega multiplicouse a partir do 
traballo intensivo nestas augas e 
despois da fundación da ICSEAF 
alugou as licéncias de paises 
que non estaban interesadas nas 
espécies básicas do mercado 
peninsular: a pescada, o cangro 
e a pescadilla. (O desenvolve
mento da indústria do conxelado 
dos partos gal egos ten al í a sua 
orixe). O caladoiro foi polo tanto 
de importáncia capital durante o 
último lustro, cunha breve baixa 
(1982-1987) por sobre-pesca 
que os conxeladores galegos 
compensaran nos caladoiros de 
América Sud-occidental. 

Proposta que non chega 
O responsábel da diplomácia es
pañola non fixo mención, des
pois de se entrevistar con Sam 
Nujoma, da necesária moratória 
para os conxeladores que faenan 

'/\ RESPOSTA DE 
MARíN FOI QUE A CEE 
NON PODIA ASINAR 
TRATO NENGUN CUN 
GOVERNO NON 
CONSTITUIDO' 

PROCLAMACIÓN DA 
EXCLUSIVA SOBRE 
AS 200 MILLAS DE 
P.ESCA1 

/ 

nos caladoiros de Namíbia, ain
da que os armadores manifesta
ran en vésperas da entrevista 
confianza na sua xestión. Madrid 
e Bruxelas coñecian a data na 
que Namíbia comezaria a regular 
a pesca nas 200 millas. Teria de 
ser o primeiro acto de sob~rania 
do governo da Swapo no solar 
da antiga colonia. Os armadores 
galegas dirixíronse á CEE e ao 
ministério de Agricultura e Pesca 
para encarecer un acordo que 
prevese as consecuéncias da 
nova situación. 

Unha carta do presidente elec
to da Namíbia, Sam Nujoma, diri- .· 
xida á ICSEAF, anunciaba que 
concedería prioridade no seu 
protocolo de govemo a procla
.mación da exclusiva sobre as 
200 millas costeira. A regulación 
internacional deste direito tarda
ría en se realizar pero o govemo 

' da SWAPO ten o propósito de 
deixar sen efecto a regulación da 
ICSEAF ·no caladoiro a partir do 
31 de Marzo. Pero ainda antes, 
na segunda semana de Decem
bro de 1988, os membros da IC
SEAF reunidos en Palma de Ma- .. 
llorca recebian unha carta da 
SWAPO na que como partido 
gañador das eleicións adiantaba 
a data que, agora aparece nos ti
tulares dos diários. No mesmo 
escrito indicaban que ficaba 
aberta a negociación para seguir 
tendo acceso a esta pesqueiria.-

De feíto só compria a leitura 
das notícias de axéncia para es
tar advertido do cambio político 
que tiña que modificar a regula
ción do caladoiro. Pero a asam-
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blea última do ICSEAF seria o si
nal de alarma para iniciar nego:
ciacións. Nun informe sobre a 
problemática da frota. conxelado
ra realizado pola Asociación de _ 
Armadores de Buques Con?<ela
dores- da Pesca da Merluza· 
(ANAM ER) con data de Febreiro, 
coméntase que "a independén
cia de Nam íbia en data próxima 
pode supor unha reducción im
portante na preséncia da nosa 
frota naquelas augás, pola ins
tauración da zona económica 
das 200 millas. A grande impor
táncia que ten este caladoirn 
para a · pesca conxelada (pesca
da, principalmente), require unha 
actuación ·decidida por parte . da 

'INTG ADVERTIU 
CONTRA A 
PROPOSTA DE 
CAMBIAR DE -
BANDEIRA A FROTA 
DE NAMÍBIA E A 
CONSEGUINTE . 
DEGRADACIÓ,-=N~D___,,A-=-s-
CONDICIÓNS DE 
TRABALLO ABORDO' . 

PEPE CARREIRO 

Unha praia de -o·uro 
Os caladoiros do Atlántico 

~ Sud-oriental foron a orixe da 
frota conxeladora galega des
pois que: no 62 o Andrade ca
lara as redes por primeira vez 
naquelas praias. A combina
ción positiva de pesca a dis
táncia e conxelación abordo 
foi unha solución orixinal que · 
fixo trunfar o Grupo da FAO 
(p,ersoas relacionadas ca Gru
po Fernandez coma Alvaro 
Gil, Valentín Paz Andrade e 
Bibiano Fernández Osario). 
Até que non se constitue no 
ano 67 a Cómisión lnter:nácio-· 
nal das Pesqueirias do Atlánti
co Sud-oriental, as augas de 
Namíbia non tiveron nengun
ha caste de regulación. Os 
profisionais da pesca lembran 
mareas de brevidade inusita
da pola riqueza dos caladoi
ros. A ICSEAF impuxo certas 
normas de rexistro e censo de 
capturas asi como limitacións 

, de mallas que nunca se cum
priron. Ainda que en todo o 
mundo se talaba xa de regu11a
ción biolóxica dos <;aladoiros, 
na Namibia colonizada polo 
gov~rno racis!a · de Suláfrica 

non se adoptaria o sistema de 
cuotas até 1978. Antes dese 
ano, o número de barcos que 
podía acudir a ~quela praia dé 
ouro non tiña limitación .. 

Pero mentres unha média 
de cen conxeladores galegos 
pescaba só espécies de máxi
mo aprécio · no mercado, ou
. tros paises extraían utilidade 
industrial de todo o que entra
se en rede. O agotamento 
biolóxico do caladeiro mani
festouse no ano -82 cunha bai
xa · en picado das capturas 
pero a circunstáncia non pa
saría a titulares porque cadr_a
ra co descobremento dos ca
ladeiros do Atlántico Sud-oc
cidental. A m'edida que as li
mitacións de cupos aumenta
ron ·nas Malvinas, os barcos 
regresaron á Namibia.onde as 
reservas · recuperáraranse 
considerabelmente para o ano 
87. O regreso masivo de bar
cos galegas á Namíbia, fai 
cwe novamente a indústria. do 
conxelado dependa na sua 
meirande parte do ·'recén ele
xido governo deste· país. _ o 

Namíbia: o difícil camiño da independén~ia 
AS derrotas militares en 
Angola e a situación 
económica interna levaron 
ao réxime da África do Sul, 
primeiro, a negociar con 
Angola e Cuba e, segundo., 
a aceitar a resolución 435 
da O.N.U. sobre Namíbia 
e a elaboración dunha 
constitución no camiño da 
independéncia. 
Ainda que África do Sul tivo que 
aceitar a resolución 435 conti
nuou mantendo unha presenza 
ilegal en Nam íbia e levando a 
cabo unha campaña de desesta
bilización e intimidación, nun in
tento de freqr o trinfo da SWAPO 
e potenciar aos partidos apoia
dos polo réxime do apartheid. Se 

· as Nacións Unidas estaban reco
ñecídas como a' lexítima autori
dade no_ territór:io o poder real 
seguía estando nas mans do Ad
. ministrador Xeral e ilegal da qd-
ministración, que foi a encarre- : 
gada do proceso de descoloni:
zación; quedando as NU como . 
meros supervisores. Oeste xeito 
mentres moitos empregados de 

granxeiros brancas eran amea
zados se votaban· á SWUAPO. 
Outros foron despedidos dos 
seus traballos por só participar 

·no proceso eleitoral. 

O réxime racista conqueriu, ta-

media ocidentais so gómitaron 
as cálúnias elaboradas polos su
lafricanos de ataque á SWAPO. 

Unha economia da 
oportunidade . · 

mén, manter intacta a sua forza Namíbia-camiña cara a sua inde-
militar e paramilitar. Os Loevoet, pendéncia, mais a .economía se-
forza · especialr.:nente dedicada á guirá · dependendo, en moi boa 

minaría (que aportarán en vários 
anos os maiores ingresos para o 
país)! os intereses d_as compa~ 

Piniano Salgado de Etosha 

T:omeb 

ñias sulafricanas e a criación 
dunha indústria de manufacturas 
básicas. · D 

caza e asasinato de membros da parte, do seu· viciño do sul. Polo- · . 
SWAPO, forma parte da policia de agora estáse a vivir un boom - E::::==::::=~ 
existenté e os seus numerosos . pre-independéncia. Numerosas 
crimes están sen xulgar..- Durante firmas sulafricanas estableceron
a campaña eleitoral estes esbi- . s~ aqui ao longo do último ano 
rros dedicároñse a atacar a to- co·a intención de beneficiarse 
dos aqueles que eles supuñan . dun posíbel boom post-indpen
membros ou simpatizantes da déncia ou _para evitar sanción iri

• Grootfontein 

SWAPO, sobretodo no Norte do ternacionais. 
país. ·As forzas das NU non inter- · Os dous grandes sectores con 
Viron contra esta guerra suxa, . peso na econorriia son: a mina
qeixando o campo aberto aos ria, en man~ das multinacionais, 
paramilitares. Hoxe a SWAPO e a pesca, que tamén fica en 
gañou as eleícións, mais estas mans álleas. Outr6 sector vitaJ, 
forzas seguen aí como unha perq con menos peso, é o sector 
ameaza que poden ser utilizados _ agrícola, que está en mans dos 
para comezar unha "guerra civil", . brancas e funciona como sumi
como a de UNITA en- Angola. , . nistrador de· matétias primas sen 

As SWAPO gañou as eleicións ' 
1 

elaborar para o mercado da vici-
cun 57%, e· para os media do ña república. _ 
Ocidente non foi un·triunfo. Pero - A SWAPO ten un difícil camiño 
nada s.e dixo. dás irregularidades por dlante, movéndose con coi
cor:netidas polos sulafrica~os. Os dado entre as tr~nsnacionais da 
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Seis ~ompañias galegas· relacionadas coa pesca 
suspendérdn pagos- nos últimos ·cinco meses. 

COMUNITÁ-R-IA __ _ 
DESCUIDAN A . 
RESPONSABILIDADE 
DE NEGOCIAR A 

Un ha· crise ·que •. Pode xerar gañáncias 
PERMANENCIA NA 
ZONA DE PESCA MÁTS 
TRADICIONAL -DA 
:FROTA 
CONXELADORA' 

CEE con vistas a acadar un acor
do bilateral que garanta a conti
nuidade da preséncia da frota en 
augas J do Atlánticó Sud-Orien
tal". 
. Os armadores esixiron á comi
sión de Pesca da CEE que abor
dase negociacións previas á 
constitución do governo da 
SWAPO, que poderian entrar en 
vigor a partir da toma .de pose
sión de Sam Nujoma. Pero a res
posta de Marín foi que a CEE: 
non podia asinar trato nengun 
cun góverno non· constituido. A 
mesma. resposta oficiosa foi a 
que os armadores r.ecibiron do 
ministro Romero. Asi, case a cin
co meses oe ter levantaao a voz 
de alarma sobre a situación des
te caladoiro vital pa(a a frota co-

. nxeladora, o governo en portas 
de Namíbia non recebeu nen se
quer unha carta das autoridades 
que se reser:van a representación 
internacional_ dos armadores ga
legqs. 

Unha crise· 
con ·várias frentes 
Sindicatos, organizacións· profi
sionais do mar, partidos e patro
nal perqueira están dacordo n'Un
ha preocupación repetida nos úl
timos méses: as condicións do 
sector pesqueiro están a erripio
rar dun mes a outro. Dél depeJl- · 
den 115 arrastreros conxelado
res que mo_ven toda unha indús
tria de máis de 50.000 pastos de 
traballo. Moitas ~mpresas pes-

. queiras afrontan nestes dias pa
gos dos barcos construidos no · 
84 e· ainda non amortizados. O 
efecto da, regresión dos caladoi..: 
ros poderia ser moito ·máis pro
fundo sobre o sector palas con
dicións críticas do seu finanza
mento. :Nunha proposición de Lei 
ao Parlamento, o PSG-EG enu
mera como causas da crise a so
bre-dimensión da frota; o recorte 
das praias de pesca e o compor-

. tamento negativo do mercádo in- . 
terior no que con base ao ano 85 · 
apréciase unha baixa dun 20 a 
un 60 por cento nos· précios das 
espécies pequenas .. O depütado · 
do BNG Francisco Trigo denúun
cia _en nome do seu grupo o tra
tado de adesion á CEE' e -ínter-· 
mediación deficiente de Bruxelas 

, na negociación de espácios de · 
pesca· asi como a política de im- . · 
portación de peixe. Pola sua 
banda, o Sindicato dos Traballo
dres do Mar da INTG. advertiu 
contra a proposta de cambiar de 
bandeira .a frota de Namibia e a 
conseguinté · dP.gradación das 
condicións de traballo abordo. o 

A empresa galega Pebsa, 
que posüe unha das frotas. 
máis importantes da 
Europa, acaba de anunciar 
a suspensión de pagos, ªº 
non dar chegado a un 
acorde cos seus credores. 
Únese asi a outras cinco 
(Alimentos do Atántico, 
Erala Gal ícia, Pesquerías . · 
del Atlántico, Bcemar e 
Mar) que se acollaron ao 

. mesmo procedimento· 
neste últime.meio ~no, a 
maioria delas con defectos 
de forma, .segundo pudo 
saber A NOSA TERRA. O 

1detonante ~a crise dos· 
caladeiros (ve.r .A NOSA 
TERRA número 403) ainda 
que, en sectores 
financeiros n9S que existe 
séria preocupación, 
afirmase .que "hai queri 
pretende pes9ar en ria 
revolto". 
A suspensión de pagos anuncia
da por Pebsa, pertencente ao 
Grupo Pleamar, sementou o de
sacougo'_ nos sectores financei
ros relacionados co mar. Os res-: 
ponsábeis da empresa ·reurííron
se o Martes dia 20 á tarde coas 
entidades financeiras .. credor.as, 
para atopar unha solución á crise 
que atravesa esta firma, cuxos 
activos suman , 17 mil millóns de 
pesetas, mentres que o pasivo é, 
aproximadamente de 1 O mil mi- . 
llóns. 

'NA GRIS.E INFLUEN 
OUTROS ASPECTOS 
.A MAIORES DA 
REDUCIÓ-N=-D.=..;E:_::_ __ 
LICÉNCIAS' 

Nunha nota desta sociedade, 
difundida o Venres 16, afirmaba 
que '.'a empresa marcha moi ben 
e ten unha ampla marxe de tran
quilidade a partir do momento no 
que . algunha entidade credora 
deixe de presionar cos seus pra-

. zos perentóriosi•. 

Esa "entidade credora", a que 
se retire o comunicado de Pebsa 
é Caixavigo, á que ·lle achacan o 
ter que chegar á actual situación 
ao ter interposto un executivo 
por un valor de 500 millóns de 
pesetas, ainda que a entioade 
creditícia afirma que ''.xa habia 
un exeéutivo anterior por parte 
~~n estaleiro vigués:'. · .·· 

Caix~vigo pistinguiuse sempre 
precisam~nte pola facilidade na 
concesión de créditos.ás ·empre
sas relaciondas co sector naval 
interpretándose a sua postur~ 
drástica de agora como o intento 
de non verse abocada á perda 
de miles .de · millóns nunha crises 

·. na que non só influen, nen se- · 
· quer son moitas· veces ·os facto-

' Q-:-G•O·· •v•E•R-N•O-DlllÍllA-lll[mlll res máis importantes, a redución 
de licénciás, -a imp9rtación de 

SWAPO TEN o peixe e a baixa de.précios, senón 

PROPO
, SITO DE . tamén outros de carácter interno 

. das próprias empresas e o afán 
DEIXAR SEN EFECTO espec{Jlativo dalguns dos accio-
A RE.GULACIÓN ,QA _· nistas maioritários. 

ICSEAF NO , Asi, a INTG pede no caso de 

CAlADOIRO A PARTIR 
Pebsa que "antes de concederlle 
axuda algunha se cíie unha co- · 

DO 31 DE MARZO' misión, na que.deberá estar toda 
a xente implicada, para estudar 

po Pebsa son. Pebsa con 7 bu
ques de bandeira española, Pes
quera del Estre9ho con 3 buques 
de bandeira chilena, Fishing Ex
p,lorer Limited con 4 . buques de 
bandeira inglesa e La Miquelón
naise con 2 buques de bandeira 
francesa. Outras empresa do 
grupo son lfisa, radicada en Cá
diz e dedicada á actividade co
mercial, 9 mesmo que Supermar, 
situada en Valencia e Alisur con 

· sede en Sevilla. Ademais están 
os estaleiros Cerca Grande en A 
Coruña. O persóal que traballa 
nesta empresa é de 1500, distin
guíndose sempre pola sua opo
sición a firmar convénio algun 
cos sindicatos, polo que estes ti
veron que ocupar o ano pasado 
as suas oficinas para obrigalos a 
negociar o convénio do bacallao. 

Recentemente Pebsa decidiu 
venderlle a Pescanova dous bar
cos que tiña no Canadá por 1000 
millóns de pesetas. 

Traballadores do Grupo Mola
res afirman que non entenden "o 
funcionamento empresarial de 
Pebsa. Non comprendemos, se é 
que queren ser armadores, como 
venden dous barcos perf eita-

. mente rendábeis, ou como hai 
dous anos, cando xa se via o dos 
caladeiros, construiron catre bar
cos, os Arosa, nen como é que 
afirman ter perdas cando nunca 
nengun buque trouxo un capote 
(vir con pouca pesca); cando os 
mariñeiros traballan nas · condi
cións que traballan ... " 

Para un mariñeiro o problema 
está en que "non son armadores, 
son especuladores. Cando saca
ban os cartas coas ganchas in
vestían neste sector, agora fanno 
neutros que lles dan máis ganán
cias". 

Pebsa ten admitido a contrata
ción bursátil todo o seu capital 
s9cial (4.450 millóns de pesetasO 
cotizando na última sesión a 120 
por cento, praticamente a meta
de de hai dez meses. A caída do 
précio das suas accións obsta
culizou a saída ao mercado bur
sátil de Londres. 

Executivos financeiros riegócian a 'suspensión de pagos na sede 
do Grupo Pleamar 

Nos meios financeiros témese 
que a crise do sector sexa apro
veitada por alguns para, median
te a suspensión de pagos reali
zar magníficas operacións finan
ceiras, teméndose que, nos pró
ximos · meses outras moitas em
presas sigan o camiño empren
dido por estas seis. 

a . fondo toda a· situación e os 
movimentos de capital dentro do · 
próprio grupo Pleamar". . 

Pesquerías Españolas de Ba
calao S.A. (Pebsa) é unha empre
sa líder do sector do bacallau 
tendo diversificado as suas acti~ 
vidades nos últimos anos cara a 
v_e_nda e o armacenamento frigo
nf1co, estendendo as suas activi
dades cara a co.mercialización 
tri.o, reparacións navais-, servíci~ 
de descarga, etc. 

Pero non se pode aliar a Peb-
. sa en solitário, senón integrada 
no grupo do que forma parte: · 
Pleamar que, ademais do sector 
pesqueiro ten unha preséncia 
activa no sector naval, con esta-' 
leiros ~ transporte de gas íicua
do; no imobiliário, fundamental
mente através da sociedade Me
ridional; e financeiro, con socie
dades de carteira, fondos de in
vestimento, etc.. · 

Este grupo é o que pretende 
construir unha urbanización nos 
antigos estaleiros de Vulca:no, 
trasladando estes. para Ascon-

. Meira. Asimesmo propiciaban a 
criación dun casino en Vigo, pro
xecto que levantou numerosas 
especulación con intervencións 
no próprio parlamento, e outras 
urbanización. no centro da cidade 
olívica. 

'f\ INTG QUER QUE 
SE INVESTIGUE A 
FONDO ANTES DE 
CONCEDER 
SUBVENCIÓ_N_S_' ~-- A revista Industrias Pesque

ras(Xaneiro de 1990), vinculada a 
intereses do sector marítimo, 
afirmaba que "se. o govemo es
pañol habilitase, através do Crise real ou fictícia? 

As empresas armadoras do gru-
B.C.I, ou doutra entidade de cré
dito oficial, unha operación de 
governo a governo con alguns 
dos países que necesitan reno
var a sua frota, podia facerse cun 
lote de 20 ou 25 barcos a bon 

· précio, ben petrechados e listos 
para emprender as suas faenas 
imediatamente". 

Para IP as entidades bancárias 
que están a financiar estes bar
cos verían o ceu aberto, ao subs
tituir as garantías que agora te
ñen ut:is armadores, polas que 
pudese oferecer o governo dou
tro país, através incluso d~ ban-

' ca oficial española. -
Esta operación calificada de 

bdllante. . , por Industrias Pes
queras, -suporia non só que o 
Govetno español finánciase es-

cn~ tes barcos e a sua venda, senón 
·w deixar na estacada aos mariñei
~ ros que faenan nestes pesqueig ros, sen ter par:a nada en 'conta 
..... a sua·sítuación. · ·O 
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1 NABILIT ACIÓN DO ALCALDE DE NOIA E LEICIÓNS MUNICUJAIS 
. , 

Reafirmas~ na importáncia da unidade eleiforal cara fóra 

O BNG considera que 
as eleicións deben_ reflexar -
· as dife.réncias políticas 

A Permanente do Bloque Nacio
nalistá Galego · contestoulle á 
carta enviada polo PSG"-EG na 
que lle · propuñan unha coalición 
para os comícios municipais, 

· reafirmándose nas decisións to
madas pola .Asemblea Nacional 
celebrada hai un ano en Lugo .e 
no Consello Nacional do pasado 
22 de Febreiro: concorrer en soli
tário- aos comícios locais, jgual 
que fi:Xo en todos os procesos 
anteriores ·de tal caste. 

b BNG considera importante a 
unidade eleitoral -de todo o na
cionálismo cara fora, quer dicer 
"cando o que estexa en xogo 
sexa conquerir preséncia para 

ternativas". 
Por -último o BNG faílle unha 

chamada ao PSG-EG para que 
· se "defina a pral do fortalecimen
to do nacionalismo, na sua diver
sidade e no respeito mútuo". 

.. ,;. (2 Galíza nas institucións do Estado 
,. § e da CEE. Cun- acordo prévio nos 

<( pontos programáticos r:nínimos e 
~ · de actuación consecuente dos 

1..-....:.:~m. ....... _..... ________ __::..__ _____________ ___..:'---:-_:__ __ ~:___~~<( · membros eleitos". 

Ademais desta contestación á 
misiva do PSG-EG, ce.lebrouse 
reunión entre meinbros das duas 
organizacións, na que o BNG 
deu unha explicación máis por
menorizada e exaustiva -da sua 
posición, tentando deixar zanxa
do "dunha vez e por todas o 
asunto", éoñsiderarido que, de 
non ser asi, a postur~ do PSG
EG, deberia" ser tomada como 
eleitoralista e entorpecedo~a· do 
.fortalecimento das posicións na
cional ista, tentando boicotear a 
din.árnica do BNG. 

O Consello Nacional .do BNG, 
en reunión celebrada' o 22 de Fe
breiro, considerou que os acor
des deben de darse despois das 
própria·s e!eicíóns, e qú~ é · aí, 
ca~do se lle pode pechar o paso 
ás forzas estatais. Recórda ta
mén comó hai concellos que, xa 
en anteriores eleicións, levaron 
unha dinámica próprÍa, pala· sua , 
peculiaridade polítiqa, podendo 

Pastor Alonso, no centro, durante un pleno celebrado no Pavillón de Deportes. 

Un maxistrado -lembra como brutais cargas policiais na Coruña 
non motivaron a actuación do Fiscal 

Pastor Alonso recorrerá -a· senténcia 
de condena ante o Tribunal Supremo 
.F.DJNOIA 

A Audiéncia Provincial da 
Coruña condenou o dia 8 
de Marzo ao alcalde da 
Vila de Noia por un 
presunto delito de 
prevaricación e coacción 
a unha pena de un mes e 
un dia de arresto maior e 
multa de trinta mil pesetas, 
asi como a seis anos de 
inabilitación para exercer 
ou desempeñar cago , 
público. Esta senténcia foi 
recorrida en Casación ante 
o Tribunal Supremo. 
b motivo que deu lugar a es.te 
xuício nasceu do desaloxo dun
ha família das Vivencias Sociais 
San Bartoiomé de Barro. Os víci
ños do lugar solicitaron do Alcal
de ·o desaloxo da citada família 
polps transtornos e distúrbios 
·que presuntamente causaban na 
zona, ante o cal Pastor Alonso 
comunicoulle á ·devandifa familia, 
que ocupaban ilegalmente a vi
vencia, xa que esta pertence a 
outro proprietário, Sr. Teira, que 
debian abandonala. Ante o clima 
de tensión que se vivía na zona, 
e ante o cariz que tomaba o 
asunto, Pastor Alonso, segundo 
fontes municipais, enviou a Poli
cia Municipal a fin de evitar en-. 
frontamentos que pudesen dar 
lugar a graves incidentes. · Ese 
mesmo· día os próprios viciños, 
segundo os seus próprios teste
mut)os no xuíc10 desaloxaron · a 
vivencia que estaba ocupada 
pala família Dos Santos. · 

Na senténcia dit~da,. o Alcalde 

noíés f oi condenado polos ma
xistrados Martín Otero Fernán
dez e Xoán Luís Pia Iglesias, 
mentres que o maxistrado Xavier 
García Cambón emitíu un voto 
particular de absolución no que 
sinala a existéncia de feítos moi
to mais graves noutros conce
llos, como o da Coruña, onde se 
desaloxou amáis de 60 famílias 
de chabolistas en meio dunha 
brutal carga policial, sen que 
dese lugar a nengun tipo de ac
tuación por parte do Ministério 
Fiscal. 

Unha vez coñecida a sentén
cia, que causou surpresa e ex
pectación na víla de Noia, espe
rábase un iminente recurso de 
casación, que foi apresentado 
polo Grupo do BNG. O,Deputado 
nacionalista Bautista Alvarez si
nalou que de non ser estimado o 
devandito 'recurso estaban dis- · 
postas a chegar ao Tribunal 
Constitucional "para que triunfe 
a Xustícia, se é que queda al1gun
~a neste país". Tanto Bautista 
Alvarez como Pastor Alonso criti
caron a "intrumentalización' da 
Xustícia polo PSOE e con:ipara
ron a senténcia . Có· "roubo ' do 
Deputado que nun principio co
rrespondera ao BNG por Ouren
se e que finalmente foi adxudica
do ao PSOE. 

.Para o Qeputado nacionalista 
Bautista Alvarez existe unha 

. "manipulación'~ nos feitos,, ao 
omitirse que a familia. .DQs San
tos cometera unha violación de 
morada ao ocupar sen título 
unha vivenda pertencente a ou
tro proprietário, o Sr. Teira. Se
gundo Pastor Alcmso ''non era a 

sua vivencia, dispuñan doutra, e 
non houbo desaloxo". lndicou 
que as lesión~ mencionadas na 
senténcia eran simples escoria
cións na pel, o. que contrasta 
coas imaxes mostradas nos bai
·rros coruñeses, ~· nas que se veu 
a Policías Municipais pegándolle 
patadas na cabeza aos ocupan
tes das- vivencias" aludindo aos 
feítos mentados polo maxistrado 
que emitiu o seu voto particular 
de absolución. 

Diáz Fornas detrás 
O Alcalde noiés acusou ao nú
mero 1 do PSOE en Noía,. e De
putado en Cortes, Xesús Díaz. 
Fornas de estar detrás do confli
to. Ehgadiu que os próprios ocu
pantes da vivenda, a família Dos 
Santos, manifestaran que aceae
ran á mesma por consello do ci
tado político socialista cando era 
A1lcalde de Noia, afirmando ási
mesmo que estaba tamén detrás 
do desprazamento de dous xu í
ces, un dos cales denunciara na 
T.V.E. da Galiza a pósíbel exis
téncia de membros da Garda Ci
vil que vivian moi por riba das 
suas posibilidades, nun progra
ma dedicado ao. narco-contra
bando na zoná. Asimesmo este 
político, en todo o tempo que es- . 
tivo no Congreso, só fixo unha 
intervención parlamentar -para 
perguntar ao Ministro do Interior 
o porqué do traslado de vários 
Gardas Civis da zoa, alguns dos 
cales faran sinalados polo A,lcal
de de Noia,. Pastor Alonso. como 
presuntos part1icipantes nunha . 

· rede de corrupción con poslqeis 
impticacións no narco-cont(a
bando. O 

O BNG afirma que "partindo 
do suposto de que BNG e EG re
presentan opci<;)ns políticas dife
rentes, lexítimas e necesárias, · 
para o bon facer na Galiza: é
congruente que cada unha delas 
teña actividade política diferen
ciada, pois do contrário significa
ría un ocultamente · artificiat e 
fraudulento cara o pavo das pe
culiaridades -e proxectos políti
cos le?<ítimos das respecti~as al-

·producirse diversos acordos, 
''.pero nesta situación nunca en-

·trarian as cídades". D 

Almúnia ·afirma que non hai tempo para eleicións 

O_ PSOE propiciará a· criaciór:t 
dunha xestora en Cangas . 
O PSOE está decidido a que non 
haxa comícios adiantados · en · 
_Cangas. Esta posición, mantida 
polo partido na Galiza, é agora 
compartida en Madrid, despoís 
dun· pactó co PP ao máis alto ni:
vel, pola ~.irección socialista. 

Os argumentos esgrimidos 
agora polo Governo central é 
que non hai tempo niatérial para 
que se· celebren novas eleícións. 
O Ministro de Administracións 
Públicas, _Joaquín · Almunia, era 
terminante rieste ' senso nunhas 

. declaracións efectuadas a "Faro 
de Vi.ge": "o prazo de tramitación 
para poder aplicar ao artigo 61 
da Lei de Bases de Réxime Local 
non vái ser inferior a tres meses, 
co que entramos no último ano 
de mandato". · · 

A Xunta - instou ao governo 
central o pasado 16. de Febreiro 
para que tomase as d~cisióris 
que permitisen a disolución da 
corporación canguesa. · 

O cinco de Marzo Franciso 
Peña, Secretáíio de E'stado pa.ra 
as Administracións Territoriais, 
reeebia o enGargo de abrir un ex- . 
pediente a_dministrativo. 

O sete de Marzo, o Secretário 
de Estado pediulle á Xun,ta o en
v1iQ do .'expediente iniciado e co- . 

municciu _ a abertura do- período 
de alegacións, reniesándolle ta
mén a notificación ao Presidente 
da Depi.Jtación de Pontevedra, 
ao . alcalde de. Cangas e, dous 
pias máis tarde, aos 21 -conce
lleiros da corporación canguesa. 

O ·períqdo de alegacións pode 
pecharse no prazo de 20 dias, 
pero Almunia afirma que o trámi
te do proceso non vai ser lnf erior 

· a tres meses, polo que a xestora 
nomeada pola Deputación · de 

· Pontevedra, que non ten que 
responder con numérica exact i

. .tude a correlación de forzas ago
·. ra existente, é para o PSOE a 

única saída. 

· Esta formula é tot~imeAte des
botada pola oposición municipal, 
afirmando que nuAca a admiti
rán, estando en estudo a cele
bración de mobilizacióris fórá de 
:cangas. Pero para isto existe un 
problema, ñon poden ir contra a 
Xünta por medo a que se des
marque o PP local. 

Pota . sua banda o PSOE non 
quer uns comícios adiantados; 
aos que nen sequer poderia 
apresentar candidatura tal oomo 

. está .a situación, -pero tampouco 
que se chegue asi ás eleicións, 
pois s:eria ca..se o mesmo._ DI 

.-
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E STRATÉXIAS NAC.IONA_llSTAS 

UNIDADE NACIONALISTA OU UNIDADE 
DA ESQUERDA 

/· •Os Conselleiros nas 
suas comparecéncia·s · por 
primeira vez desconcertan 
á oposición. Os concelleiros 
do Governo de Fraga desconcer
tan á oposición na cámara. Pri
meiramente f9i Guiña empecina
do en consensuar o "Plan de Au
tovias", lago Aniceto Núñez, res
ponsábel de prresidéncia que 
anunciou a constitución dunha 
policia autonómica, algo que cri
ticaron a G. Mariñas, e ao que se 
opuxera o PSOE. Pero o poi ítico 
do PP foi má[s alá e declarou 
que séria semellante á catalana. 

j. 

XOHÁN M. BARROS-FERNADO DIAZ-B. LOUREN~O FONDEVILA-LOIS ANTÓN TORRES 

. De novo se abeiran eleicións, de novo se es:. 
pallan propostas diverxentes de unidadé . . o 
condicionamento eleitoral 19 máis as motiva
cións- té'i.cticas do momento non-son as me
.llores recomendacións para .un debate acou
gado e sério dás alternativas. · As considera
cións que a continuación se expoñen están 
feitas desde un compromiso permanénte co 
nacionalismo, mais desde fóra das polémi
cas e das urxéncias partidárias ou u fraccio
nais. Tencionan contribuir a un debate xerai 
sobre o sentido e estratéxia do nacionalismo 
nunha situación histórica na que algo empe-

' zou a se mover no naso campo mas está por 
ver se a un ritmo superior ao que se move o 
cenário mundial ,que cada vez IJOS condicio
na mais directamente. 

Ternos en primeiro lugar a proposta do 
B.N.G., permanente e coerente cunha estra
téxia (a qule deriva de dexergar "Centro- Peri~ 
féria" como contradición principal, coa con
ciéncia .de- que o Centro xa non é o Estado 
Español reducido á condición de xendarme): 
Unidade de. todo o nacionalismo sen exclu
sións a priori (en razór:i de identidades ic;Jeo
lóxicas, -teóricas) sobre a base dun programa 
de mínimos. Ternos as referéndas á necesá
ria únidade pouco concretas e que parecen 

_ a algúns moi condicionadas polos fracasos 
próprios e pouco por l)n proxecto c!aro de 
cooperación nacionalista, do P.N.G.-P.G. e, 
menos insistentes, as de C.G. 

E ternos a proposta, tamén permanente e 
coerente coa sua política, de E.G. para unha 
unidade da esquerda nacionalista nun único· -
partido, ·cte prática esencialmente parlamen
tária, identificado como nacionalista e mais 
como socialista: Quer dicer, a unidade se
gundo o modelo e coa política de E.G. É'no
tório que nesta atitude subxace o critério da 
independéncia teórica entre nacionalismo e 
esquerda, e menos claramente dexérgase a 
prioridade do segundo. A recente proposta 
de unidade de cara ás municipais a E.U. e 

'. mais ao B.N.G. adiantando que cos primei
ros será máis doada, pon de manifesto esta 
prioridade (xa tiña habido negociacións 
avanzadas cara a converxéhcia co P.C.G. 
nun único partido) sen que isto desbote a lei
tura de que a maior flexibilidade a respeito 
da esquerda estatal é un efeito do ' relativo 
retroceso eleitoral, especialmente no "feudo" 
de Vigo. 

O asentirilento de E.U: · a esta proposta 
está garantido, xa que é a sua de sempre. O 
co~ceito de esquerda que aqui se-man'exa é 
o. mesmo que serve a Santiago Carrillo para 
se ·por ao servício explícito do P.S.O.E. (me
nos explícitamente e$tao désde non s_e sabe 
cand~). e o mesmo que inspira o abeiramen
to de. l.lJ: á Internacional Socialista. Que isto 
sexa riloi conforme cos eflúvios que chegan 
do Leste pode impresionar aos q_rfos da "Pá- . 
tria da · Revolución", mas os q_ue nunca tive
mos mais Patria que .a Gáliza e o que nos 
interesa é a sua revolución (quer dic,w: a su_a 
~iberación) non acadamos a ver que por esa 
via se anúncie cámbio nengun. na situación 

. periférica da Galiza, nen tampouco na situa
ción periférica, inda que doutra forma, de 
todo o Estado español. O que= dese conceito 
de esquerda ,podemos esperar sabémolo, 
inda que non teñ~mos---aprendido nada ·da 
História, e do rol histórico da Internacional 
Socialista, polos oito anos de govemo da es-
querda en España~ · 

Mas o c~rto é_ que o B.N.G·. é vulnerável, 
. en parte ·da sua militáncia, especialmente a 

qu13 se -ten por mais prep~rada téoricame~te, 
a este planteamento opaco, duntia esquerda 
eterna oposta a Linha direita eterna, sen refe
réncias estratéxic'as (sen discurso propria
menté político, sen referéncias xeo-estratéxi
cas pésia á conciéncia da internacionaliza
ción eéonómica e o crecimento da depen-. 
déncta), ~orno se o conceitó -funcionar aqui 
igual -que en calquer outra parte do mundo, . 
aupen do mundo europeu "normalizado". De
non ser asi non se daría o caso de aparecer 
movimentos. derivados d7se es-quematismo 
pseudo-ideolóxico, precisamente no intre en 
que o B.N.G., .pola sua' atitude frentista, deu 
uri paso adiante, recollendo en parte o apoio 
que perdeu a desacreditada "di_reita naciona
lista", quer dicer: Superando a E.G. social
me,nte pola direita, sen deixar de es~ar clara-

Nesta semana compareceron 
Xan Fernández de lndústria. Des
pois de afirmar que Galiza debe
rá gastar máis de 100 mil millóns 
de pesetas para suplir as carén
cias industriais, infraestrutura 
que o Estado lle pagou a outras 
comunidades autónomas, decla
rou que conincidia en boa parte 
cos diagnósticos que fai o BNG 
sobre este sector. 

Lago seria Xosé António Orza, 
Conselleiro de Economia quen 
recoñoceria as limitacións ao de

~ senrolo dunha auténtica política 

-
§Z financieira desde a Xunta, pois 
~ sen autonomia económica non é 
~ factibel a existéncia dunha políti 

~=~'--.;;__-~-~~---__..;_-__;'-------'-----'----'--_;;_...; -.;;_.........___....._._._< ca autonómica, mostrándose a 

mente á sua esquerda. 
Que o inimigo principal dos obreiros e la

bregos galegas non ~ unha burguesía, ape
nas existente, oemisionária, ou gravemente ' 
ameazada, ou ben ~ inda emerxente, con gran
des dificu/dades, a partir'das' camadas popu
lares inferiores enténdeo ·moi ben o cidadán 
médio, sen ter sido un reve>luciónario do 68. 
E polo ·tanto entende que ser de esquerda 
(se isto ten inda algo a· ver coa defensa dos 
intereses do.s mais explotados) hoxe na Gali-

.za, é ser- frentista. E ser na_cionalista tamén, 
· inda que non intere_sen as etiquetas ideolóxi
cas, ou, como é o noso caso, se desboten 
explicitamente por anacrónicas, descontéx
tualizantes e mistificadoras, ao servício do 
poder ·transnacional. 

Se cadra esta vulnerabilidada ideolóxica a 
razóns puramente .clasificatórias ("E.G. e na
cionalista de esquerda, nós tamén", en lugar 

. de "E.G. quer facer política de esquerda 
csmo se isto fose Alemaña Federal; mas é a 
Gal iza") se ·explica en meios-"cultos" (na-uni
versidade, por exemplo) por uriha necesida
de de reforzar o carácter auto-xustificatório 
da identidade "de esquerda" ("non somos 
cómpliQes da inxustícia") ·unha vez q~e os . 
supostos revolucionários estudantis de ou
trora comprobaron que a Revolución que da
quela coidaban próxima fica aprazada sine 
die, Os yuppies e afins que inda se non re
converteran totalmente nuRha das moitas 
ocasións oferecidas polo Partido da Recon
versión (do's ex-esquerdistas, sobretodo), ne
cesitan facer aceitável a sua insistente identi
fiQación de esquerda (subxe9tivamente ne
cesária) engadíndolle, ·como proba de mo
dernidade (= domesticaciqn) o calificativo de 

. "europea" ou "normalizada". 

' ,ÚSASE ESQUERDA COMO 
UNHA ETIQUETA SEN. 

DISCURSO E QUE DISCULPA 
DA OBRIGA DO DISCURSO' 

· Úsase esqúerda como unha. etiqueta sen 
discurso e que disculpa. da _obriga do ,discur
so; o mesmo se fai coa direita. O próprio 
B.N.G. utiliza esta categqria para se referir ao 
que poderia ou debería ser o "espácio" -de 
C.G. e P.N.~.-P.G. (ninguén admite que haxa· 
'!lugar" par3 c;:lovs partidos). Mas, a quen tén 
que· representar esa direita ou_ ese 'centro ga
leguista? A unha burguesia nacional inexis- · 
tente? E caso de existir, e de estar dísposta 
a defender políticamente a sua independén
cia económica, o seu programa non poderia · 
ser clasificado ho~e de direifa (como non o -
podia ser o rexeneracionismo republicano 
español, en 1931-1936) inda .que evidente
mente tampouco podia ser de esquerda, no 
sentido' definido por un· proxecto socialista. 

Mas a cuestión é que non existe, -senón 
que compre· a inventar. Non existe non só 
porque a burguesia da Galiza sempre foi dé
bil, culturalmente anti-galega por conipie~o 
de inferioridade revertido, p~rasitária, . psico-

culturalmente dependente ... senón porque o 
que ·queda dela está en proceso de saldo por 
traspaso a algunha multinacional ou ao 1.N.1-., 
que ao caso ven senda o mesmo. -

Non hai lugar para un nacionalismo de "di
reita" ou ''centro" (a mais estúpida das ho
mologacións políticas) e todos os intentos 
nesa dirección son disparates que só poden 
r.ematar, como está empiricamente compro
bado, no mais estrepito~o fracaso ou na sa
telitización por un partido estatal. Mas pen
sar que· un próxecto socialista, por moderado 
e gradualista que se presente, pode entu
siasmar a un povo coá complexidade social 
do galego,· e is~o ao mesmo tempo que se 
desperta á conciéncia nacional· como pro-
· xecto político e histórico, superando o com
plexo de inferioridade, o "auto-odio'', é dificil 
de en'tender inda supoñendo un elevadísimo 
grau de ,inxenuidade. Mais ben parece que 
resposta á idea de que pasto que mobilizar 
á maioria nunca o irnos facer, a cuestión é 
ver qu13n ten o programa mais "estético". 

O que necesita a Galiza é un proxecto in-
. terclasista de proceso (gradual e complexo) 
de .autodeterminación política económica e 
cultural, dentro do cal teñan cabida distintos 
"modelos de sociedade" ao longo prazo. 
Que ese proxecto poda xurdir hoxe como re
formulación asisada a partir d.a esquerda na
cionalista que se decatou nos ar)os sesenta, 
despois do esnaquizamento do que entón se 
chamaba galeguis-mo, é consecuéncia dunha 
história que xa é história e que polo tanto 
ternos que asumir, tratando de lle a.topar o 
lado bon (inda que non sexa certamente moi 
grande). Que a partir de isto a única esquer
da posível na Galiza é a nacionalista e tren-

- tista, é unha consecuéncia da perifericidade 
da nosa Nación. Mas o que ten que vir a 
completar,esa esquerda dentro dun proxecto 
comun non é unha direita nen centro, senón 
unha identidade política que "pase" de es
quema direita-esquerda, interclasista e po
pular ·non só estratexicamente senón como 
idea reguladora dunha sociedade equilibrada 
(a fin de cont~s o que compre mopilizar e 
mais ben promover é a neoburguesía emer-· 
xente, imprescjndível para o desenvolvimen
to ~coriómico nas actuais e próximas cir
cunstáncias)· que non ten outro antecedente 
posível que o partido galeguista da- xeira re
publicana. Aquel precisamente_ que cando 
tomou l_!nha decisión audaz e exitosa (ir coa 
Frente ·Popúlar para acadar a aprobación do 
E;statuto) sofreu a escisión, ideoloxícamente 
COf!Secuente, da E>ereita Galeguista.-

Por iso mesmo entendemos' que a forma 
máis operativa de ar.tellar a unidade do na
cionalismo é nunha Frente orgánica, que non 
se · reduza a unha suma de partidos ou gru- .. 
pos. A suá viabilidade, a cuestión .de se xa a · 
é o . B.N.G., e en que medida, depende de 
cuestións formais e estruturais, da democrá- . 
cia interna, do pluralis'mo, pa transparéncia 
cara fara dese pluralismo, das garanti_as dos 
direitos das minorías ... O que (por evitar acu: 
mulamento conceitual) entendemos asisado 
deixar para un artigo específico. . O 

favor de que se consituia, como 
pede o BNG, un sector bancário 
público galega, ainda que, en re
feréncia a fusión das Caixas, non 
se· quixo compometer a que a 
Xunta sexa quen impulse esta fu
sión. O 

•Na Fábrica de Armas de 
A Coruña s~ quedan os xe
fes. A Empresa Nacional Santa 
Bárbara anunciou unha regula
ción de plantilla na factória de A 
Coruña, coñecida popularmente 
como Fábrica de Armas, que 
produce material lixeiro parq. os 
exércitos. Dos 340 traballadores 
entran na regulación 320, os que 
quedan son .16 vixiantes o xefe 
de seguridade, o xefe de perso
nal e o director. 

A regulación será desde o 1 de 
Abril até o 31 de Nada!, opoñén
dose a ela todos os sindicatos 
que teñen aprobado un calendá
rio de mobilízacións que lncluen 
paros, peches e manifestacións. 

•Orzamentos da Xunta. O 
Secretariado do Sindicato Nacio
nal de CC.00. de Galicia, pasa
do xa máis de un mes desde a 
investidura de Manuel Fraga lri
barne como Presidente da Xunta 
e da constitución do Goberno 
Autonómico, manifesta que pe
sie ás reiteradas afirmacións de 
"contar cos axentes sociais" de 
"modelo· baseado na concerta
ción", a realidade indica que os 
feitos van por outro lado. "O Go
berno dispense a presentar os 
orzamentos e non tivo a ben de
batilos qos sindicatos, nin tan si
quera informarnos sobre os mes-: 
mas", sinala CC.00. O 

•Cátedra de lingua galega 
·en Euskadi. Os· emigrantes 
galegas en Euskadi, agrupatlos . 
nas lrmandades Galegas, que 
agrupan a·12 entidades, pediron
lle ao presidente da Xunta duran
te a sua recente visita a esta na
ción que faga o posíbel para que 
na universidade Basca haxa 
unha cátedra de língua galegq e, 
qpe, ademais, Euskal Telebista, 
contemple a posibílidade de emi
tir algun _espácio na língua pró
pria da Galiza. 

·A petición é formulada .dado o 
número de galegas residentes 
nas Bascongadas: 74 mil gale
gas,_ 54 mil na provincia de Viz
~aia, con· bairros enteiros . case 
totalmente de galegas como é o 
caso de Trintxerpe. O . 
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CRISÉ DO SECTOR LÁCTEO 

SfftDICATO 
LAIRtCO 

CAL ECO 
con1s1ons 
LA BRECAS 

-COMUNICACIÓNS POR MAR 

Ribadeo mobilizarase, 
. _- polo porto ~xterior · 

• HERNÁN NAVAÍ.JvlVEIRO . _ 

Segundó afirmou o' alcalde 
de Ribadeo, Eduar.do 
Gutiérrez, en rolda de 
prensa celebrada na· vila 
noróriental ·O pasado 
Venres, na que o 
acompañaba o ·deputado 
do BNG por Lugo Alberte 
X. Rodríguez Feixóo, a 
povoación de Ribadeo 
será chamada á 
mobilización se a 

· disposición dos 
organismos oficiais do 
poder relacionados coa 
construción dun porto 
exterior na ria non varia, 
logb de o. titular da 
COTOP., C~iña Crespo, 
afirmar no último pleno do 
Parlamento galego, en 
resposta a unha ·pergunta 
do BNG, que existían 
"dificuldades gravísimas" 
para .tal realización. 
"Derrúbase antes un · directo xe
ral que as rocas que din atapar 
na ria~·, declarou Gutiérrez·. Alu
dia- asi, coa sua habitual irónia 
fina, a Jain:te Arriandiaga, direc
tor Xeral de Partos da Consella
ria de Obré\S Públicas desde o 
governó de_ Fernández Albor até 
a actualidade, ininterrompida
mente. Tanto o alcalde ribadés 
como a com.isión viéiñal pro-por
t6 exterior, formada polos g-ru--

- pos políticos municipais, a con
traria de pescadores e SE?Ctores 
corrierciais, que se reuniu o Sá-

.bado para analisar a resposta 
~ parlamentar do consellelro, res
g ponsabilizan a Arrinadiaga _ dos 
~ informes d~sfavorábeis á cons
~ trución do porto . que" observan· 
~ únha suposta , preséncia de pe- -
~ nas na ·zona da ria donde se ubi-: 
~ caria e que dificultarian económi-. 
x ca ·e materi~lmente _o proxecto. 

a viabilidade. do proxecto de 
constn.Jción dun porto exterior 
de carácter comercial perante a 
insuficiéncia de· superficie e in
fraestrutural do vello peirao e o -
aumento da actividade comercia~ 
e do tráfico marítimo en Riba-
deo. · 

"Gastán máis en estúdios · 
que en obrás" -
Na mesma comparecéncia dian-. 
te dos xorrlalistas na que Eduar
<;io Gutié_rrez estin::iou a posibili- " 

. dade de próximas mobilizacións, 
o parlamentário nacionali.sta ·e 
avogado laboralista Alberte 
Rdgz. Feixóo dixo, comentando 
a pasaxe da resposta de- Guiña 
na que este prometía a elabora-

~.ción dun outro estudo _ao respei
to, que a nova administración 
autonó1J1ica semella querer gas- . 
tar máis cartas -en estudos que 
en obra~. 

Pala _sua banda, Ramón Acu
ña, voceiro do PSOE no concello 
ribadés aprestouse a manifestar 
á prensa diária o seu "temor" de 
que centos de millóns prometi
dos pola Xunta de L?xe para Ri
badeo, alguns destinados á fi
nanciación do porto •. vaian agora· -
parar á vila mariñeira de Celeir9 , 
(Viveiro); . por influéncia do alca1-
de "popular" César Aja, que re
cebe en Viveiro ~ un conselleiro 
por s~mana.· 

As Delegaclóns de AgricuHura das catro capltals provlnclais foron o obxectivó das extensas mobillzaclóns de gandeiros, 
0 pasado 15 de Marzo, convocados polo Sindicato Labrego Galego. Aspecto da concentración de Lu_go. 

O governo municipal ·de Riba
deo e a comisión viciñal peden á 
Xunta a consignación orzamental 
dunha partida económica que 
ásegure a realización. A Cámara 

A propósito destas visitas ins
titucionais, Gutiérrez e a comi
sión viciña[ tratarán de compro- · 
meter firmemente -a Guiña e ao 
presidente da Deputación pró
vincial Cacharro Pardo (e por ex
tensión a Manuel Fraga) aprovei
tando o percorrido que estes-fa
rán da Mariña a primeiros de 
AbriL (Un subtil . "aviso para nave
gantes" .que pecha o último nú.: 
mero de "Parladoiro", voceiro dó 
BNG de Ribadeo, lembra a públi
ca aceitación por Fraga e por 
~cuiña do critério de obxectivida
de plural que ha presidir o repar
to <;:ie fondos públicos ·da autono
mia entre os concellos, contra a 
prática habitual da anterior Xun
ta ... ) De non conseguilo, elabora
rán o calendário de mobiliza.., 
ció ns. O 

O 1 de Abril nova mobilizaciór:i en Compostela 

Os delegados de agricultura 
pediranlle ao ministrci Romero 
que veña a Galiza para negociar 
As mobilizacións realizadas po
los gadeiros o 15 de Marzo, con 
manifestacións nas catre capitais 
provinciais e ocupación das De
legacións de Agricultura, trouxo 
a. promesa por parte dos delega
dos, espeeialmente de Benxamin 
Casal, que ocupa o pasto en 
Lugo, de que instarian ao Minis
tro de Agricultura, Carlos Rome
ro a vir á Galiza nun prazo de 15 
dias para participa( nas negocia
cións entre Administración, sindi
catos e empresas. Para abrigar 
á Administración- a que tome 
unha atitude positiva á hora de 
resolver a crises pola que pasa o 
sector lácteo o Sindicato Labre
go Galego ten -convocada unha 
gran manifestación nacion~I para 
ó dia 1 de Abril en Compostela·. 

cións de "vergoñenta", e "aliada 
da empresas na agresión contra 
_o naso meio de vida". 

De momento as Comisións La
bregas, que afirman estaren dis
postas a seguir coas mobiliza
cións "o tempo que faga falta", 
teñen convocada unha gran ma
nifest¡:ición en Compostela para 
o 1 de Abril, para tratar "de rom
per o cerco ao que nos están so:.. 

· metendo tanto as indústrias 
como as Administracións"; ainda 
que non descartan~ outras medi
das de forzas como as xa famo-
sas tractoradas. · 

sedes foron ocupadas polos ga
deiros nas mobilizacións do dia 
15, comprometéronse a deman
dar .a preséncia do Ministro en 
Compostela. 

Ainda asi os repre.sentantes 
das CC.LL. que calificaron as 
níobilizacións comó "un grande 
éxitp",, móstranse cépticos dian
te da posíbel- intermediación de 
Romero, besta negra tamén para 

-os marifieiros. · 
É por iso polo que o dia 1 de . 

Abri l queren forzar a toma -de 
psotura a prol· de solucionar os 
problemas das duas administra
cións, nunha manifestación qué · 
terá como lema central en defen-:. 
sa dos nasos produtos, deman
dando . uns précios xustos, ga
rantia de recollida e garantia de 
cc:>bro1 entre outras reivindica
cións. 

- de Comércio de Ribadeo elabo
rara no seu dia un informe sobre 

XULGADO DE MONDOÑEDO 

Alúmi.na:. 
carpetazo provisório ... 
• H. NAVALNIVEIRO . 

, _, sentantes dos traballadores é 
que estes non poden ser decla
rado~ culpábeis dos· danos na 
sección de electrolise, que non 
foran tais. 

Pésie a e_ste sobreseimento, o 
Comité de Empresa continua -
despedido como tal (c_on alguhs 
CJos seus membros, dos perten
centes á UGT, recolocados neu
tras alonxadas empres~s do INI), 
toda vez qGe. o Tribunal Supremo · 
estimara procedente o seu des
pido. 

A .pasada semana fíxose público 
o sobreseimento ditadq polo Xul
gado · de Mondoñedo hai máis 
dun mes do caso aberto en De
cembro de. 1987 · pala fiscalia 
provincial de Lugo sobre·presun
tas "responsabilidades huma
nas" nos sucesos luctuosos 
acaecidos na factoria de Alúmi
na-Alúminio de San Cibrán (Cer-. · 
vo) pala introdución nela dos bi
dóns tóxicos do -"Casón". Suce- · 
sos .que, como se !emprará, re
mátaran co despedimento do 
Comité.' de Empresa da FábriGa De non ser re-aberto o caso (o 

"Ainda ternos preparados os 
tractores e a~ motos_erras para 
bloquear, se fa1 falta, Galiza por 
terra mar e aire'.', afirmou Emílio 
López Pérez, ao rematar a mani-· 
testación de l~bregos na capital 
lugues.a o 15 de Febreiro. O líder 
das Comisións Labregas califi
cou ~ postura das A9ministra-

Para tratar de que as Adminis
tracións tomen cartas no asunto 
e se comprometan a solucionar 
a grave crise pala que atravesa 
o sector lácteo, os agricultores 
pretenden lograr que o Ministro 
de Agricultura, Carlos Romero, 
participe como intermediário nas 
conversas entre Administración, _ 
sjndicatos e empresas. O prazo 
dado é de 15 dias~ 

Nesta manifestación non esta
rán sós os produtores de leite; , . 

·por instar aos operários a deter que segundo sindicalistas des
ª produción entanto os bidóns pedidós é pouco probábel que 
-permanecesen nas. instalacións. non acorra, dado que esta nova 
O expedente por danos valoraba ampara ás compañías asegura
as perdas ocasionadas á empre- doras de . AA na teima de non 
sa en 16.000 millóns de pesetas. pagar, por desacorde coa em
Tras as dilixéncias efectuadas presa na valoración de danos e 
polo · xúlgado mindonés, . que nas respon~abilidades dos mes
conlevaroñ numerosas testemu- mos), a provisoriedade desta 
ñas, resólvese agora en que "non · suspensión prescreberá aos cin
hai delito" por parte dos repre- co anos. D 

. Os delegados ¡jrovineiais .do 
Ministério de- Ágricultµra, cuxas 

· senón que verán incirementado o 
seu número con agricultores de 
doutros sectores, entre eles o 
cárnico, que tamén tomou o 
acordo qe mobilizarse. O . 
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. AS.ZONAS ESCURAS DA DEMOCRÁCIA , 

·o director e alcalde ·da vila negá os feitos denunciados pala-r}Hi de Cristina Gi·I 

A agresión sexual contra unha nena de s0te anos, por parte 
doutros alunas, · trae á luz o estado d0 deterioro. do centro de EXB <l 
• M~NUEL VEIGA ,-

__ Q mércóles 7 de Febreiro, a 
nena de segun.do de EXB, 
Cristina Gil Jorge, viciña· do 
lugar de Farán no cdncello 
de Rodeiro, via como cinco 
nenos, do seu mesmo 
curso, se botaban sobre ela,; 
espiana e metianlle os 
dedos na vaxina, 
causáridolle várias lesións. 
o médico que a atendeu, 
António Calde~ón, deu parte 
ao Xvlgado de .lnstrución de 
Lalin, onde tamén 
apresentou denúncia a nai 
da: nena agredida. Manuel 
Lamazares Pardo, director 
do coléxio desde hai 16 · 
anos e alcalde de Rodeiro 
desdé hai 24, negou a A 

· Nasa Terra os-feitos, ". 
sinaland6 que "ese dia aqui 
non pasou nada"; Non é un 
suceso aillado, senón, 
unicamente, a parte máls 
chamativa dunha situación 
grave e extendida en moitós 
aspectos que os seus 
responsábeis teiman por - · 

·- agachar. 
Farán pertence á parróquia de Ar
nego. Todo o concello está ente
rado do suceso e por is.o non é· di
fícil dar coa casa. Xa é a tardiña. 
Quen primeiro nos sae é a própria 
Cristina. Perguntáníoslle P<?la sua 
nai, viuva, Maria Qlga Jorge Areán, 

Coléxi~ de EXB, onde tiveron lugár os sucesos. Á direlta Xosé Vence, concellal socialista 

e a néna vaina ·buscar á ·earte. 
Apr-eséntanse xuntas e contés

tan de. contado, sen chisco de dú
biqa, con calma e unha absoluta 
naturalidad~·- r'Espírona no corre
dor, diante da sua clase -di a nai. 
Botáronse sobre· ela vá~ios rapa
ces, catre --cinco corrixe de -in
mediato .a nena-, e metéronlle os 
de.dos nas partes'~ 

"Cando me taparon a boca para 

non talar, di a nena, p.eguei coa 
·cabeza no radiador. Fíxenmé un 
chichón e trilleime a língua". 

Non me contara nada, di Maria 
Olg~ Jorg~. ate a noite que foi ori
nar e non puido, choraba, entón 
díxomo": 

"Eu, resposta a_ nena, pensei 
que me fixeran isa, pero que non 
me manc~ran, pero non daba feíto 

pis" 
Maria Oiga Jorge permaneceu 

durante dous diás internada nun 
hospital de Pontevedra ao enterar
se do sucedido á sua filia. "Púxen-

.. me mal dos nérvios. O médico que 
a viu dixo que a rasgaran un pou
co". 

Ante a pergunta de como puide
ron suceder eses feítos, nas pró
prias in~talaéións dün centro edu-

cativo, a nai sinala que "non vi
xian, marchan para os cafés e de 
compras e non vixian". 

António Calderón, o médico que 
atendeu a Cristina, deu parte no 
Xulgado de lnstrución de Lal ín, nel 
sinala a existéncia dunha "rotura 
de himen aguda e recente, así 
como unha mordedura na língua". 
A calificación dos feitos seria a de 

Manuel Lamazares124 ~ríos á frente da alcaldia e 16 de director do coléxio 
Manuel Lamazares Pardo e, ade
mais de director do centro de 
EXB de Rodeiro desde hai 16 
anos; alcálde dq vila, desde hai . 
24, onde governa cunha maioria 
c;to PP de 7 concellais _sobre-11. 
E tamén deputado provincral, en
cargado de cultura. lsto últirnb re
sulta ünha paradoxa, · ·segundo 
Xosé Vence, concellal socialista, 
"porque ·aquí nunca fixo nada 
pala cultura, senón máis ben todo 
o contrário". Efectivamente, xa en 
anos democráticos, en 1981 con
cretamente, un mozo de Rodeiro, 
hoxe profesor de. faculdade, era 
cor)deado, como presidente da 
Asociación da Mocedade "O Fia
<;leiro", por ''propaganda ilegal" é 
"difusión de folletos clandesti
nos". "Hoxe é o dia en q·ue .r:ton 
presta locais a a&ociacións que 
queren .constituirse", sinala Ven
ce. 

Lámazarés Pardo respostou a 
A Nasa Terra sobre os cámbios 
habidos desde Abril de 1966, 
data na que foi nomeado alcalde. 
"Case non notei diteréncia, por
que eu. sempre utilicei métodos 
democráticos. s\,,,llpre fixen todo . 
consultando ·cos v.iciños". Xosé 

. Vence define, sen embargo, a ~ua 
·actuación doutra maneira: ·"E o 
que. se pode chamar un cacique, 
un gran· conqúistador da xente .. 
Cando lle van pedir algo é moi 
raro qu,e diga que non, e lago, se 
non o fai, busca as escus.as. per-

' fectas". 
Manuel Lamazares destaca as 

millÓréis habidas no concello n:es:. 
tes anos: electrificación, ace.iras, 

... _ 

vados, . con cartos municípais, 
ainda que no'n teño probas, por
que non .hai informació'n nengun
ha". 

Coma se estivese a ouvir estas 
palabras, Lamazares sinala, como 
unha das características da sua 
política, "os investimentos equita
tivos en todo o município". 

Un coléxio desatendido 
1 

Outra fonte de críticas para Ma
nuel Lamazares é precisamente o 
Coléxio. A Nosa Teffa pudo reca
bar . opinións, · que sinalan a sua 
desatención do centro, o que in-
directamente facilita o caldo de 
cultivo para un baixó nível de en
sino ou desordes. O mesmo día 
dos abusos sexuais sobre Cristi
na Gil, que segundo a própria 
alumna, non era un suceso aillado 
dese tipo, un nena tivo que ser 
·atendido polo médico a causa 
dunha forte patada na brilla. 

Manuel Lamazares asegüraba a 
A Nasa Terra a sua preocupación 
polo centro e polos ·alumnos: 
"Son o primeiro en entrar e o últi
mo_ en sair. Levántome todos os 

· dias ás 7 d~ñá e hor~ é média 
· antes de empezar estou no colé-

. · a: Xio para recebir aos do transporte 
, ·- j ~ escolar. Sei que senón os nenos 

. ,J ~ pasan trio fara. Antes que alcalde, 
' '\ ~ son ensinan'te". 

-"" <( 

traída de augas,. accesos ás pa- · do nunha parróquia foi cambiado 
rróquias, - teléfono ... · Para X osé para que non ile tocarán pontos. 
Vence a sua política "é a de favo- de luz a. dous que se apresenta-

. recer a familiares, parentes ou rán nas listas socialistas. Teño 
xente que traballou por ·el na . constáncia . de que · se fixeron 
. campaña. 'o prqxecto de aJuma- obras de ~$faltado en lugares pri-

Sen embargo, ~egundo ou~ras 
fontes,. amplaménte · constrasta
da$, Manuel Lamazares utiliza ás 
dependéncias do centro ~scolar e 
os horários lectivos para despa
char asuntos do concello. No co- -
léxío recibe a xuntas de viciños, 

concellais e contratistas de obras 
e durante a campaña eleitoral 
convirte o coléxio na sua base de 
~eracións, ainda que el di que o 
que fai é recebir a pais de alum
nos . 

No coléxio non existe Asocia
ción de País e o Consello Escolar 
é de designación dixital. A com
patíbilización dos seus tres car
gos, director, alcalde e deputado 
provincial , provoca, segundo es
tas fontes, a desatención das 
suas responsabilidades, algo que 
ven de antigo. Só nos anos 83 e 
84 fóronlle contabilizadas 42 fal
tas ao coléxio, aproximadamente 
a metade · constituían auséncia 
durante toda a xornada. 

Outras numerosas irregularida
des son detalladas: alumnos que 
quedan sós sen vixiáncia, faltas 
de asisténcia de profesores, mes
tres que venden libros aos alum
nos, etc. O transporte escolar, 
por outra parte, realiza tamén ser
vício discrecional de viaxeiros, 
téndose dado casos ,de alumnos 

· que quedaron en terra por ir os 
coches cheos. 

A situación prolóngase no tem
po para este alcalde, un dos r'náis 
antigos de Galiza. O presidente 
da Cámara Agrária é seu irmán 
Xesús, e do xuiz de paz, Primo 
Celso, dise que leva as papeletas 
do PP na faltriqueira, cando ve
ñen campañas eleitotais. Ten 
boas amistades en -Pontevedra e 
Santiago e aos viciños "véndelle 
sempre o favor, ainda que sexa 
algo que ten obrigación de cum
~?. . _· o 
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abusos deshonestos contra a li
berdade sexual, dado que segun
do a lei actual, amplamente criti
cada, para que , exista violación 
debe darse a penetración co pene. 

"Eu denunciei, di a nai. Fumos 
a declarar xa a pequena e máis eu. 
T amén foron vários rapaces e ra
pazas que presenciaran os feítos". 
"As nenas decian que si, e os ne
nes que non, interrumpe Cristina, 
menos un que deCia que el só tora 
un pouco. O máis pequeñajo de
cia: eu non fun. O máis gordo non 
decia nada. Duas nenas dixeron 
que escaparan, para que non llo 
fixeran a elas tamén. Xa lle baixa
ran os pantis outras veces. Tamén 
en primeiro nolo facian, pero non 
o dixen, porque pensaba que non 
era nada". 

A nai pide agora o castigo que 
merecen. "Eu quedeime espanta
da e o médico igoal. Unha das 
mestras estivo chorando despois 
no comedor". Afirma a sua deci
sión de non calar, para que cau
sas destas non lle sucedan a ou
tros, ainda que prefire que.non fa
gamos fotografías: "xa p~samos 
por bastantes". 

O director do centro non 
ten coñecimento dos feítos 
Todos coñecen en Rodeiro os fei
tos e mesmo vários periódicos de
dicaron algunha información, ain
da que breve, ao tema. Por certo 
que nos bares do centro da vila as 
páxinas correspondentes apare
cian cortadas desde primeira hora 
da mañá. 

A Nasa Terra entrevistouse co 
director do coléxio, Manuel Lama
zares Pardo, tamén alcalde da lo
calidade polo PP, no seu despa
cho do próprio centro. "Ese dia 
estaba eu aquí. Non ternos coñe
cimento de que isa se producira, 
porque non o saben os mestres 
que estaban de vixiáncia". 

A resposta é tallante e non qui
xo dicer nada máis. Surprende sa
ber, sen embargo, que tras o su
ceso se convocase con urxéncia 
unha reunión do claustro e outra 
do Consello Escolar. Segundo pui
do saber A Nosa Terra, Manuel 
Lamazares, asi como unha mestra 
do centro, prestaron declaración 
no xulgado de Lalín. 

A escuridade, polo demais é to
tal. E'4ste un gran temor a facer 
declaracións ou a cair baixo a sos
peita do alcalde e director escolar, 
quen, pésie a existir testemuñas 
da agredida, un parte médico e 
coñecimento dos feitos no xulga
do, non tomou medidas, nen reali
zou unha investigación, negando 
absolutamente o que está en boca 
de todos e contén unha inescusa
bef gravedade. 

No tocante ao concello, Xosé 
Vence, membro do grupo socialis
ta na oposición, sinala que "pedin 
información no pleno sobre 'O caso 
desta pequena, o alcalde dixo que 
non ma podia dar. Logo dixo que 
ma ia dar máis adiante, estou 
agardando. Creo que un feito asi 
pode pasar tamén nun centro que 
funcione . ben, pero o grave é que 
o director non queira dar nengun
ha información sobre o asunto". 

Por 'part~ do BNG, o diputado 
·Bautista Alvarez presentou, en 
días pasados, uríha interpelación. 
ao .Parlamento sobre a "presunta 
v~olación e- agresións físicas dun-- · 
ha nena no grupo .escolar de 
EXB", criticando ademais o "dete
rioro que sofre o coléxio e o ab~n- : 
dono de funcións do seu ~~~r". · 

MONTES VICIÑAIS 

Campo de Gotf do Aeroclube 

Utíxio entre viciños, Aeroporto, Concello e Clube de-Golf en . Cabral 

A Administración negouse . 
a devolver alguns montes en man comun 
.A.EIRÉ 

A recuperación da 
füularidade dos montes 
viciñais pelas parróquias 
está a xerar diversos 
conflitos, aéentuados _ 
cando hai outros intereses 
que os do próprio terreo 
de por meio. Cando é asi, 
por regra xeral as distintas 
administracións tratan de 
que o monte non revirta 
nos seus lexítimos 
proprietários. Agora están 
de actualidade os montes 
de Cobas na Ferrolterra e 
Coutogrande en Vigo. Aos 
primeiros, despois de 
dúcias de anos de litíxio 
co Exército, o Supremo 
outórgalles a titularidade, 
aos segundos dispútallela 
o Aeroporto, apoiado polo 
Concello. Por se fose 
pouco, un campo ~e golf 
anda polo meio ... 
O Xurado .Provincial de Montes 
de Pontevedra concedeulles aos 
viciños de Cabra! a titularidade 
do Monte Lodoso, na zona de 
Cotogrande. A decisión n~n teria
especial releváncia dentro da de
volución dos montes comunais 
aos seus lexítimos proprietários 
se non fose .que nestes terreas 
está asentado parte do Aeropor
to de Peinador. Pero ainda asi, a 
de"cisión non xeraria conflito se 
non se ·decidise ampliar a zona 
de seguridade do Aeroporto, o 
que leva consigo a desaparición 
de vários quratos do campo de 
golf do Aeroclube. 

A Xunta de Montes afirma que 
"se lles notificamos aos respon
sábeis do aeroporto a titularida
de dos terreas, non é para que 
desmantelen as instalacións e se ' 
vaian; _pero é evidente, que, 
como proprietários, teremos algo 
que dicer en toda esta história". 

A Xunta de Montes móstrase a 
favor de que se modernicen as , 
instalacións do campo de avia
ción, pero aoque non están dis- _ 

pastos a que non se teñan para 
nada en canta os int~reses dos 
viciños. 

Móstranse sobretodo contrá
rios á atitude de Manuel Onís, di
rector · do aeroporto, que afirma 
que hai miles. de metros que son 
propriedade do Estado e que 
"non hai nada que facer". "O Mi
nistério", di, "anulou xa a conce
sión polo que o Xurado de Mon
tes en Man Comun non ten nen
gun tipo de competéncia sobre 
estes terreas". 

Por se fose pouco, o conc~ello, 
que case nunca nestes pleitos . 
parece estar ao ladQ dos viciños, 
tamén recorreu a decisión da · 
Xunta Provincial de Montes. 

Un campo de golf 
Pero o conflito calle outra dimen-

sión, coa entrada ·de diversas 
· -sforzas vivas da cidade, país a 

ampliación da zona de segurida:... 
de do aeroporto entra en terreas 
do actual campo de Golf do Ae-

. roclube, estragando vários bura
cos do campo. 

Estes. terreas son tamén pro- -
pried~de dos viciños de Cabra!, 
pero non foron estes os que in
tentaron paralizar _as obras, se
nón os sócios desta entidade eli
tista, que protesta pola desapari
ción "do único campo de golf da 
cidade". -

· Pero no Aeroclube xa se tiñan 
_producidOdiverxéncias entre al= 
guns dos seus sócios, decidindo 
alguns abandonar a sociedéide. . 

Son precisamente estes 9s 
que pretenden construir- un novo 

campo de golf en-Corux'.o, tamén 
en monte comunal. ·A recente 
constitüción da Xunta de Montes 
desta parróquia deu tam~n ao 
traste - con este proxecto, por 
canto os viciños reclaman con
trapartidas, avogarido por que se 
construa un gran parqu~ de 
atraccións, e outras "aplicacións 
de maior beneficio social". 

Pero o Concello está empeña- _ 
do en construir campos de golf . 
e presiona aos viciños falándo
lles dos postas de_ traballo ql:Je 
van criar e dos benefícios que 
"recaerán sobre a zona". 

Asi, unha e outra vez, primeira
mente Ri.Jmasa e os bancos, 
despois a soxa, logo as celulo
sas, os concellos, o Estado ... to
dos buitrean sobre os montes 
comunais. O -

Festa rachada en Cobas (Ferrol) 
' . ' . 

pola .. deyolución .do monte Marmadeiro 
• E.SANFIZ/FERROL 
o champán correu palas go-

-rxas dos viciños da parróquia 
ferrolana de Cobas durante o 
pasado fin de semana, que 
deste xeito celebraban a sen..: 
téncia do Tribunal Supremo _ 
na que se confirma a proprie
dad.e comunal de arredor de 
23 hectáreas de mont~ que na 
actualidade ocupa un polígo
no de tiro do Exército de Te
rra. Os 200 comuneiros reuní~ 
ranse o próximo · Domingo 
para estudar o destino que se 
lle vai dar ao recuperado Mar
madeiro. 

':A senténcia comunicáron
nola na tarde do Xoves, e· o 
.Venres á mañá xa despertaron 
os foguetes a todas as casas 
do Prioiro" afirma un dos vici
ños que se xuntaron nas- ime
diacións do campo de tiro, 
festex~mdo con cava, bailes e. 
cantigas a senténcia do alto 
tribunal que desestima o re
. curso apresenta~o polo abo-

gado do Estado contra un fa
llo similar que xa emitira a Au
diéncia Provincial de A Coru
ña. "Xa nestes últimos dias re-

. cébemos moitas felicitacións 
de _xente do Ferro!, que se ale
gra-dé que, por raro que pare
za, o pequeno lle .gañara, ao 
grande" manifesta outro vici
ño que non oculta a sua ledí
cia pola xa famosa senténcia. 

Despois da festa inicial ~9 
Venres, o Domingo a ~bcia
ción de Viciños de Oobas, or
ganizou tamén a oportuna ce
lebración, realizando incluso. 
xestións diante da autoridade 
militar intentando que se per
mitise o aceso dos viciños ao 
monte que aogra áe deles. 
Non obstante, o Exér.cito ale- · · 
gou que ainda non tiña recebi:
do a comunicación oficial da 

_ senténcia para xustificar·a sua 
negativa. _ . . · 

"Os militares non acolleroo 
de_ boa gana a senténcia, pero 
van_ ter que cumprila, e a,dmitir 

que era unh~ inxustícia que~ 
tendo como teñen cen hecta
reas de monte, estiveran 
usando . para as práticas de 
tiro o noso terreo e a sµa par
cera a baldío" indica un xoven 
do lugar, que rapidamente é 
interrompido -pala sua avóa: 
"Agora o máis importante é 
que por fin .podaremos e~trar 
na nasa praia, sen ter medo 
aos tiros, nen aos gardiáns" . . 

O apego á propriedade da 
terra do mundo rural galega 
-denigrado como síntom~ de 
conservadurismo por algun
has fontes da ·esquerda tradi
cional- adquiriu na parróquia 
rural de Cobas uns tintes in- · 
sólitos, dado que a "liorta polo 
marco" non e.ra nesta ocasión 
entre viciños, senón da práti
ca totalidade du_nba comuni
dade contra unha poderosa 
·institución do Estado. E para 
colmo, sexa regra ou excep
ción, ·neste.caso-houbo xustí
cia. . O 
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CONTAMINACIÓN NO BARBANZA : 

Os irmáns Places contaminan o porto de Cabo de Cruz · 
,. X.M. SANnAGO/RIYEIRA 

· O nome dos irmáns Places 
estase facendo moi· · 
famoso pola zona· do 
Barbanza nestes dias de . 
verán' . en pleno mes de 

· Marzo. Primeiro foj a 
_agresiqn a un 
represeotante da UGT na 
fábrica que a empresa ten 
dedicada á fabricación de 
conservas na vila de Porto 
do Son. Uriha·agresión 
abondo estraña por canto 
a fábrica ten recebido unha 
subvención de 34 millóns 
de pesetas no ano 87 de 
fondos· estruturais da 
Comunidade Europea con 

.- cargo ao F_EOGA._ 
Os cartos serviron para amañar 
a fábrica situada no, Son, pero . 
Hnos. Places ten outra fábrica 
cunha-aboridosa história detrás 
situada en ·pleno · malecón de 
Cabo de Cruz. · 

Esta fábrica, • qrixinariamente 
ergueita como estaleiro para a 
construción e arran.xo de peque
nos barcos, foi logo trocada 
como Cocedeiro de mexillón e 
agrandada ~ori estruturas aleda
ñas, que incluen a vivenda dos 
proprietários. · 

da marca. 
As · histórias ,que circulan en 

Cabo de Cruz sobre o trato dado 
ás obreiras non son publicábeis 
debido a un sentimento de medo 
que hai !"!ª xente a talar con 
nome e apelidos de calquer cau
sa referida a Hnos. Places; os 
''cotilleos" multiplícanse por to
dos os cornechos de Cabo de 
Cruz,. pero ó que si é certo e 
doadamente.constatábel son por 
unha banda a existéncia dun ex
pedie.nte aberto no ano 84, polo 
entón . alcalde de Boiro Manuel 
Velo, por ocupación de ·terreas 
públicos sen licéncia municipal, 
actualmente no Xulgado. Tamén 

· hai polo menos duas denúncias 
da Contraria de Cabo de Cruz 
por ·danos ecolóxi.cos notábeis 

, diante do Grupo de Partos da 
Coruña-Su!. 

Danos á vista · 

despois bolándolle gasolina por 
riba plantarlle lumé, co cal os vi
ciños disfrutan do cheira do Co
cedeiro, do aceite e. grasas · do 
porto, e dos fumes da combus
tión dos resíduos. 

Maperlan. afuma aos 
viciños da·Rua Bao 
Os viciños da Rua Bao teñeri a 
desgrácia de ter as suas viven
cias detrás dunha fábrica do tex
til chamada Maperlan, cun gran
de éxito de vendas nun momento 
de expansión que a fai situar en
tre as líderes do sector. 

Maperlan ten a fábrica nun 
amplo terreno circundado pola 
rua do Cruceiro, que debido ao 
grande crecimento sofrido por 
Boiro nestes últimos anos que
dou en pleno casco urbano arro
deada de mazáns de edifícios 
por tódolos lados. A fábrica ten, 
debido ás funcións a realizar 
unha série de chemines polas 
que sa un fume espeso e negro. 

. Ate aqui nada de especial , só 
que debido á escasa altura que 
teñen estas cheminés cando o 
vento sopra do Sul-leste o fume 
métese nas vivendas palas xane
las, e fai a vida nelas praticamen
te imposíbel. 

O primeiro. que chama a aten
ción é a estraña curva_ que ten 
que dar a estrada do Porto pra 
arrodear a fábrica, e todas as Tuberia d~ deságue do basureiro do's lrmáns Places 

· .cantidaáes de causas raras que 

Os danos ecolóxicos n6tábeis 
está á vista de todo o mundo. En 
primeiro lugar a escasos 25 me
tros da factoría ten un tub0 ·de 
grosor estimábel que manda en 
pleno peirao do porto a porcalla
da que sai directamente, sen 
nengunha depuración prévia, de
bido ao cal as águas están co
bertas por unha perenne mancha 
de aceites e grasas, o que fai 
que os mariñeiros se emporca
llen cando van amarrar ou desa
marrar as suas gamelas, dornas, 
ou _ calquer outra embarcación 
que podan utilizar. 

Debido a isto un grupo de vici
ños puxo a semana pasada unha 
denúncia no Rexistro do Conce
llo contra Marpelán. Un dos vici
ños afectados1 Xosé Henrique 
Ouviña, comentou que a situa
ción é destas que hai que vivelas 
para crelas, e salientou a total in
defensión na que se atopan os 
viciños por parte da Administra
ción e· do Concello, o que fai pre
ver, se non se arranxan as cau
sas nun curto período, a toma en 
consideración por parte dos vici
ños doutras medidas máis enér
~ca~ O 

Hnos. Places foron acumulando pronto e vivo; presuntamente foi 
ao pé das suas inst?lacións, cai- o agresor do sindicalista, · e era 

O segundo irmán, Ricardo Pla
ces, é un home de carácter afa
ble que se dedica a labouras de 
mantimento, arranxos da maqui
nária·, etc. 

Inda máis, como o Concello de 
Boiro non debe ter recollida de 
lixo, ou á empresa non lle gosta 
a sua actuacjón, pois, resulta 
que enriba mesmo de onde _ver
ten a porcaria teñen un basureiro 
privado, o que consiste en botar 
todos os trastes, cartóns e simi
lares, facer un bon montón e 

xas, caixóns, cadeas, paquetes, un asíduo _asistente -as queima-
mesmo algun veículo abandona- das que o agora presid~nte da . 
do. __ Xunta Manuel Fraga facia duran-

A fábrica é propriedade de te as -suas visitas por Boiro no 
· doús irmáns, o primeiro, Xosé hostal Miramar, localizado no 
Places, ten sona de ser de -xénio $altiño, Avd~. de Barraña. 

FOLGA CONTRA A LOGSE 

Un tillo, Roberto Places, dedí
case á · xestión comercial e pro
moción dos excelentes produtos 

POR UNHA ALTERNATIVA GALEGA Á REFORMA DO ENSINO 
Nestes momentos, leitor, en que che.ga ás 
tuas mans este periódico, os estudantes 
g91egos estaremos defenderido as nosas 
propostas, as nosas · reivindicacións, os 
nasos direitos ... , diante das posicións do 
Governo recollidas, en forma lexislativa, 
na Lei de Ordenación · Xeral do Sistema 
Educativo. As .reivindica:cións, na sua va
riedade, han parecer coincidentes coas 
que car~cterizaron a mobilización maiori
tária na· Ensino Médio hai xa tres anos. E 
hai tres anos, preci$amente que se ven fa-

, lando da "Reforma do Ensino", durr Ensi
no non satisfactório coq demanda e a fun-
ción social. · - · 

Mais, qesde a nasa op1mon, a 
L.O.G.S_.f=. non . introduce grandes cám
bios, nen significa Reformá substancial do 
actual Sistema. Asi, segue sen ver-se por 
parte do Governo a necesária vértebra
ción do Ensino a partir da realidade dife
renciada e particular da Galiza, expresada 

. nun ordenamento dos centros educativos 
éiXeitados á demarca,ción comarcal ou · pa
rroquial, mediante o estabelecimento de 
matérias troncais que posibiliten uri coñe
cimento e interpretación da nosa realida
de, mediante un proceso 9e normalización 
do idioma próprio, normalización. que in,,. . 
cluso se chega a obstaculizar coa introdu-

. ción de prioridades de obxectiv.os formati
vos que corísagr~n a diglósia no antepro
xecto de Lei. Algo que particularmente ca
racterizou ao Movimento Estudantil foi a 
oposición á prog·resiva criba selectiva se
gundo se avance no n ível educativo e que 
mais claramente se mariifesta nas probas 
de aceso á Universidade, selectividade 
qué comeza no Bacharelato como impedi
m.en~os económicos e que funciona como 
u~ elel'flento mais, incidente nas diferén
cias' sociais, promovendo a mar>éinación 
dos sectores popufare$ do uso do Ensino, 
manifestando-se na Universidade nunha 
povoa9ion estudantil . procedente en máis 
do 75 das clases médias-altas. 'Na LOGSE 

ANTIA MATO BOUZAS 

ma, mais este tratamento non é abordado 
na sua profundidade, mantendo-se basi
camente o esquema actual coa introdu
ción de temas que xa na prática diária da 
FP se levaban a cabo, éomo é a rea~iza
ción de prática en empresas, pero sen es
tabelecer nengun mecanismo público fis
calizador. A FP debe ser· replanteada en 
profundidade e redefinida en función dun 
marco laboral satisfactório da demanda 
social •. no que un Plan Galega do Empre-

~ go sena peza clave. · 

, nón se recolle f1engunha medida efectiva 
para paliar a selectividade económica, 
deixando que se manteña o Bacharelato 
como pre- selección universitária, estabe
lecendo como un ciclo optativo e perpe-. 

. tuando as probas de aqeso á Universida- · 
de. 

~Cando se - tala de cambiar o Sistema 
Educativo, o que rapidamente lle ven á 
mente a todo o mundo é a cuestión da 
Formación Profisional, a eterna · marxina
da, esquecida, utilizada como éscapató
ria, muitas veces, do fracaso escolar; mais 
necesária para unha preparación profisio
nal que posib_ilite a entrada do mozo ou . 
da moza no mundo laboral. A F.P. merece 
1..m tratamento específico dentro da Refor-

Outra das posiciqn~ que mantén o go
verno na LOGSE é a non consideración do 
Ensino como Servizo público, mantendo a 
sua disposición á especulación privada. 
Cremas, os estudantes, que se deben su
primir as subvencións ~o Ensino Privado, 
en beneficio do Público, coa progresiva 
integración destes centros na rede Públi-
ca. · 

Podemos tamén talar da necesidade de 
renovaéión ·pedagóxica ou dos mecanis
mos de control da calidade da docéncia e 
a reciGlaxe do profesorado. Temas irreba
tíbeis .que se mencionan no anteproxecto, 
pero no. que se estabelece solució.ns artifi
ciªis e inúteis, apostas a unha conceición 
progresiva de iniciativas que parte desde 
o nível máis baixo do proceso educativo, 
coa introdiJción de organismos superes
trututais desconexos da evolución · esca-
~~ . 

Os estudantes tamén reivindicamos di-

' __.'NA LOGSE NON SE ' 
RECOLLE NENGUNHA 

MEDIDA EFECTIVA PARA 
.- PALIAR A SELECTIVIDADE 

ECONÓMICA' 

reitos democráticos básicos como a posi
bilidade de discrepáncia cos critérios e re
sultados de avaliación, ou a necesídade 
de control do profesorado, ou o direito á 
Folga, a reunión e asamblea ... ; reivindica
cións que non son consideradas en nen
gun dos artículos da LOGSE, e que son 
direitos que defendemos como incuestio
nábeis. 

Todas estes temas e mais volverán re
coller-se nas pancartas e consignas du
rante as mobilizacións que se darán a par
tir de hoxe. Mais, no noso País os Comi
tés Abertos de Estudantes ternos claro 
que calquer proposta ou reivindicación 
como as expostas, calquer que procure 
unha transformación do actual Sistema 
Educativo debe articular-se nun Proxecto 
galega. Ouér dicer, a necesária Reforma . 
do Ensino debe facer-se desde a nosa · 
própr'ía realidade, desde coordenadas ga
legas, e non pasa, polo tanto, por este 
marco centralista que é a LOGSE. Non 
aceitamos pois a inibición das institucións 
galegas neste tema, sobretodo do Parla
mento e da Xunta, no momento en que 
existen competéncias nesta matéria. Asi 
encadramos todas as reivindicacións na 
denúncia desta pasividade ·institucional e 
na procura dunha Alternativa Galega á Re
forma, que debe imbrjcar a ámpos secto
res relacionados co mundo escolar (orga
nizacións estudantis, sindicatos de profe
sores, · asociacións pedagóxicas, institu-

. cións; ... ). Neste sentido, a partir. de hoxe, 
procuraremos expoñer-lle as nasas pro
postas ás ínstitución·s e aos axentes só
cio-educativos referidos no camiño de for
mar unha plataforma por unha Alternativa 
Galega á Reforma do Ensino. É necesário 
no naso País defender o reto dun Ensino 
Público de calidade ao servizo de toda a 
sociedade galega. · o 
A_NTIA MATO BOÜZAS pertence á Xestora Nacional 

dos CAE. 
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. UNIDADE SINDICAL 

As ceritrais ·nacion~listas·. 
chaman d0 novo a Un 
acordo 'a.CCOO e UGT · 
Tras. as .discrepáncias surxidas 

- nas últimas · semanas CXTG e 
INTG consideran que "as cir
cunstáncias sindicais e socio-' 
políticas dó momento actual fan 

. aconsellábel e necesário u.n novo 
intento para acada-ia unidade de . 
acéión entre os sindicatos repre
sentativos da nosa Nación". 

En concreto, INTG e CXTG; 
coidan que várLos temas serían 
qe interese para os catro sindi
catos. De f9rma resumida, os se-
guintes: · . -
- .:A) Analisar a evolución da ne
gociación colectiva en Galiza e 
determinar as !ir.las posíbeis de 
actuación unitária global, nas ne
gociadóns e nas mobilizacións, 
para acadar os avances nécesá
rios nos convénios que se están 
a deliberar. 

. B) Reabrir a pos1bilidade de 
negociar coa Xunta de Galicia, 
no marco _dunha 'Mesa polo Em
prego, .as "Medidas polo Empre
go en Galicia" que os ~atro sindi
catos elal:>oraron e suscribiron en 
Xufló pasado. A taxa de paro en 
Galicia, excluido o sector primá- . 

· río, está no 24,8% (a do conxun
to estatal é do 18,6%), dad9 por 
cuxa dimensión, consideran su-

. pérflua maior insisténcia na ne- , 
cesidade de .priorizar o tema. 
, C) Considerar a posibilidade 
de, nunha conxuntura de acor:- · . 
oos unitários, nestes e outros te-

; mas de interese, abordar a con
vocatória polas catro centrais do 
próximo 1? de Maio, que este 
ano cumple 100 anos, e co áni
mo de superar, se cabe, cualita
tiva ·e cuantitativamente as mobi
lizacións do pasado 1989. O 

Proposta base eleitoral 
da CIG . 

- Maneul Mera e Femando Acuña, secretá_rlos xerais da INTG e a CXTG respeltlva_mente Por un Marco . Galego de 
ReJacións. Laborais 

· 1° emprego. 

Todas as correntes da CXTG e a INTG apoian a CI~ 

A Converxéncia lntersindical 
aprobada de forma uná~ime 
• MANUEL VEIGA 

A Converxéncia Sindical 
Galega, da que forman 
parte, como é sabido, 
INTG, CXTG e con 
probabilidade outros 
colectivas de traballadores 
até agora non adscritos a 
nengunha central, é xa 
unha realidade, tras ser 
aprobado o seu programa 
sindical e eleitoral o 
pasado 1 O de Marzo pola 
Conferéncia Sindical 
Nacional da CXTG. Unha 
semana despois a nova 
Direción Nacional da INTG 
aprobaba os estatutos da 
coalición eleitoral, por 45 
votos a favor e unha soia 
abstención .. É de destacar 
ql:le todas as. correntes 
existentes en ambas 
centrais deron o seu voto 
favorábel á CIG. 

A CIG apresenta xa un programa 
base comun, do que non se 
agardan modificacións sustanti- . 
vas, a desenvolver antes e des
pois da vindeira convocatória 

· eleitoral sindical, proceso no que 
ambas centrais esperan u.ns no
tábeis resultados, podendo des
bancar mesmo a CCOO do· se
gundo lugar como e.entra! mai?ri
tária en Galiza. A CIG é hoxe xa 
a organización niáis·forte en ban
ca, ensino, limpeza, transporte, 
construción etc. 
. A existéncia .da CIG oon supón 

a renúncia á sua · soberania dos 
colectivos que a compoñen, pero · 
ambas. centrais non ocultan a 
probabilidad~ de continuar proxi
mament~ un proceso de acerca-

mento, no prisma da consecu
ción dunha central única, galega. 
En concreto a CXTG ten anun
ciado xa un congreso extraordi
nário para 1991, onde se analisa
rán os resultados eleitorais e se 
estudará a posibilidade de dar 
noves pasos no proceso unitário. 

Máis alá da unidade 
coxuntural 
En todo caso o programa base 
da CIG supera con moito o ca
rácter de coxuntural. Razóns or
ganizativas, económicas e de re
presentación legal indican que a 
Converxéncia terá desde agora 
mesmo máis entidade que un 
simple acorde eleitoral puntual. 

En canto á estratéxia, nun mo
rnento de "entrega do Estado es
pañol nos brazos da CEE e de 
mundializadón da economia", 
·enténdese a CIG como un pr:o
xecto lonxano ás ideas de "atrin
cheirarse" ou "resistir", sendo 
máis ben a sua divisa a de avan
zar na construción dun espácio 
próprio en Galiza, solidário e rei-
vindicativo. . 

"Unha CIG forte e maioritária, 
recóllese no programa ·base, po
derá cambiar sustancialmente a 
crecente burocratización- da ne
gociación colectiva, devolvendo 
o protagonismo aos traballado
res". 

Non serven delegados 
alleos 
A CIG declara a ·s~a confianza 
unicamente nas forzas próprias e 
na - consecuente autoorganiza-

. c~ón para resolver os problemas 
que ten plantexados Galiza. "Se 
moitas das decisións económi
cas e políticas que nos afectan 
como · traballadores, sinálase, 
parten de Madrid ·e de Bruxelas, 
debemos ir alí r:nesmo a defen~ 

der os nasos intereses. Para esa 
tarefa non nos valen represen
tantes, nen delegados alleos". . 

A CIG pretende asi "érebar a 
hexemonia do s.indicalismo ~sta
tal", ao tempo que é conscente 
de ·contribuir "á liberación nacio
nal e social de Galiza". 

A CIG declara, por; outra ban
·da, facer .seu "o máis rico do de
vir -do movimento sindical gale-· 
go, incluso da terra merguflada 
baixo as próprias contradicións". 

Neutro lugar· do programa 
base~ constátanse os "efectos 
negativos causados · pola CEE"; 
manifestándose "en favor· da 
construción dunha ~uropa ao 
servício dos tráballadores e dos 
povos, desde Fisterra até os 
Urais".-"A vertebración desa Eu-· 
ropa, sinálase, só será posíbel 
desde o exercício libre da auto
determinación do futuro de cada 
povo'.'. 

A respeito do ·marco xurídico
polítioo, "definido pola Constitu
ción e o Estatuto de Autonomia, 
recóllese a necesidade da sua 
radical!' transformación, por "limi
tar a nosa ca;pacidade de obrair 
como nación"'. "Ainda esi, ~inála
se, constatamos como se nos · 
furtan posibffdades de avance 
en aspectos aa,pitals" .. Unha po
sfbel reforma da Estatt1to, te11ia 
como eixos: "o in. remento da 
capac:idade finan eira de Gali:za, 
único modo de 1 \i!ar .adlante por 
completo o pro·g:rama sindical da 
CIG; o .aumento das oom etén:
cias en pi . nifi i · n ·económica, 
. hoxe res rvadas oo ·ex:clusiva ao 
govemo.central 'ªcausa das últi- , 
mas a.gr·esi-óns sotiridas. pollo 

, naso país; e oompeténcias ta
mén en lexislación laboral, as
pecto clave na consecución do 
Marco Galego de Relacións La
borais". D. 

1.-Creación do Consello 
Económico e Social 
2.-Execución das Transfe-
réncia$ pendentes _ 
3.-Desenvolvimerito dunha 
· Lexislación Laboral própria 

. 1.8.-Redución anual da xor
nada, ata chegar a 35-h.- se:
manais en 1993. 
19.-Regulamentación da xu
bilación· voluntária anticipada, 
co 100% 
20.-Apoio do governo gale
ga a empresas e sectores en 
crise inducida,. por decisións 

-Por unha . Politica Soc•al e económicas externas. Trata
de Rendas máis xusta mento específico das . situa-
4·_-salário Mínimo lnterprofe- cións dos traballadores afec
sional de 980.000 pts. eri tados. 
1991 

· Polo desenvoMmento dos 
5.-:-Pensión Mínima , igual ó Dereitos Sindicais e · de 
S.M.I. . Participación dos traballa- -· 
6.-Establecim.ento dun· salá- dore$_ · 
rio sócial mínimo de 40.000 

21.-Nova regulación dos de-
pts. Pensións asistenciais co reltos de .narticipación na em-
mesmo critério. · ,.., 

presa e Admihistracións Pú-
7 .-Incremento da cobertura blicas: . contratacións, plans 
do subsídio de ·des~mprego · económicos, anovación tec-
ata o 75% nolóxlca, formación continu¡:¡-
8.-Realización dun programa da, seguridade e Saude ·1abo-
de Guarderías lnfantís Labo- ral. lntrodución da . democrá-
rais. cia industrial e . da participa-
9. -Actualización das presta- ción na xestión. 
ci6ns por Axuda Familiar ata ·· 22.-lmplantación de Sec-
3.500 pts. por fillo. · cións Sindicais con plenas ga- -
1 o.-Execución ~un Plan de rantías en empresas ou cen
Vivendas Sociais. tros de traballo con cincoenta 

ou máis traballadores. 
11.:-Modificación Qe tarifas 23 . ..,-Recoñecirnento do de.., 
do IRPF, incrementando o seu reito á negociación c·oiectiva 
caracter progresivo. dos traballadores das admi-
12.-Universalización da nistradóns públicas. 
atención de Saude nun ~iste- 24.-Modificación da Leí 9l 
ma público e gratuito. 87, que recorta a actividade 

· Pola cóncreéión de Medi
das polo Emprego e de De-· 
senvolvimento· Económico 
13.-Control Sindical da. con-
tratación · , 
14~-Verlficación do princípio 
de "a pos19 de traballo · fixo, 
contrato · indefinido". Loita 
contra a precarizació11. 
15.-Supresión das subven
cións á contratación temporal. 
Incentivos á contratación in
definida. Indemnización por fi
nalización ·de contrato even
tual. 
16;-0esenvol\timentp de 
Programas contrastáb~is de 
ig1ualdade de oportunidades. 
17.-Reserva dun de contra
tas para xóvenes en busca de 

sindical nas administracións 
· púb.licas. · 

25.-Laboralización da xuris
dición contenciosa. 
26.-Negociación colectiva 
baseada na recuperación da 
capacidade adquisitiva, aten
ción prog;resiva ás cuestióils 
de acción social e regulación 

· dos dereitos e garantías labo
rais. 
2'7.-Traballair pola 0011secu
ción de cmnvénios de m inimos 
de ámbeto galego. 
28.-Control sindical da mo
bilidade, da pmmoción 1e dos 
programas de recicllaxe. · 
29.-Autorregulación dos ser
v'cios mínimos da Folga . • 
30.-Abono da cuota.patronal 
nos d;,as de Folga. o 
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CONGRESO DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

Pédto de Llano., arquitecto 

'Hoxe a iniciativa privada ten poUco que ·aprender da arquitectura 
· instituci_onal ·e i'so vai en detrimento da própria arquitectura' 

' . ' 

enorme da nasa própria cultura? ó 
románico ou o barroco galega non 

Pedro de Llano, arquitecto, teñen nada a ver co románico ou 
foi un dos organizadores do barroco francés. Sorv histórias dis
recén finalizado Congreso tintas .. Para min a arquitectura ten 

un ámbito con forza própria dentro 
de .Arquitectura Institucional. · da cultura. A d~sgcácia é que na 

• XAN CARBA~LA 

De Llano, membro do Galiza seguimos considerando que 
Consello da Cultura Galega, só é construcción e npn únha par-
a entidade organizadora, te, como digo, da cultura. 
aborda nesta entrevista · 
alguns dos aspectos que 
salientaron nas conclusións 
das catre xornadas de 
traballo. No seu dia estivo 
no centro da polémica pola 
escuridade e siléncio que 
envolveu· o premiado 
proxecto de reabifitación do 
Piornedo, que ainda hoxe 
durme nos sótanos da 
COTO P. 

Vo~tede entande· que a arquitec
tura debe considerarse, ao igual 
que a língua, ·como unha marca 

SEGUIMOS . 
CONSIDERANDO · 
SINÓNIMOS 
ARQUITECTURA E 
CONSTRUCIÓ_N_,-E-NO_N_, 
QUE .AQUELA TEN 
·UNHA FORZA PRÓ-PR=-1-A 
-NO ÁMBITO DA 
CULTURA' 

fundamental nos elementos de Pero séguese Émtendendo como 
identidade dunha colectividade? arquitectura só a construcción en 

. A xente non entende qÚe a arqui- si. Ten un campó maior que inclue 
tectura, dentro da cultura é un ám- 'o pai.saxismo, urbanismo, ... ? 
bitó fundamerital: nen máis nen • Wilian Morris fixo, a primeiros do 
menos que define ·os espácios, o século pasadq·, unha definición de 
cenário, no que vivimos. · Dentro da arquitectura que ·me parece perfec
nosa cultura un dos elementos bá- ta: "Toda aquela intervención ·que 
sicos dos nasos sinais de identida- fai sobre o médio o home para me
de é a cultura material .e dentro llorar a sua calidade 'de vida". Toda 
desta _a arquitectura. Que · hai na esa ·modificación 

1

é arquitectura: 
Galiza con máis forza que a nasa . desde un rañaceos en Nova lorque 
arquitectura popular ou a nosa ar- · a un pequeno lavadoiro en calquer 
quitectura · culta, con influéncia aldea galega. 

· E. á hora de falar arquitectura ga
lega, constreñíl)donos moito, que 

· marcas xerais nos distinguen? 

ran dentro da arquitectura institu-
cional. · 

É ·evidente que a arquitectura 
institucional permitiu realizar a ex

Non é facil · desenrolalo en catro perimentación que deu no desen
palabras, pero é unha arquitectura . volvimento da arquitectura. As ins
que resposta a unha cultura, a un titucións sempre foron por diante e 
_plima, a uns materiais,

1 
a un sistem? a iniciativa privada ia recollendo 

económico e todos eses factores esa aprendizaxe. Hoxe a iniciativa 
foron determinando unha arquitec- privada ten moi pouco que apren
tura própria. Hoxe mudou o s.iste- der da arquitectura institucional e 
ma de produción, hoxe a nosa eco- 1so vai en detrimento da arquitectu
nomia é distinta, e as causas ta- ra 
mén mudaron. ·o proceso de in.: 
dustrialización implicou a aparición 
de novas elementos pero iso non 
nos debe facer esqüecer o que , 
quedou atrás pois son ·as nasas 

Dase unha concentración, segun
do as conclusións do Congreso, 
dos proxectos institucionais en 
poucas mans, co conseguinte ris-
co chamémoslle de "tráfico de in

, fluéncias". Até que ponto se po
Que jmportáncia ten a arquitectu- · den e deben obxectivar as conce
ra institucional á hora de corifor- sións? 

raíces. · 

mar un modelo? · . · No comunicado final decimos que 
Decisiva. Antes . falabamos de ar- asumimos calquer via de encargo 
quitectura popular e . arquitectura sempre que se faga con claridade 
culta; Alejandro de la Sota di que e transparénciá. Pensamos que se 

Hai outros sistemas e pedimos 
que se poténcie a realización de 
concursos porque nos interesa que 
os meios de comunicación introdu
zan o debate da arquitectura e as 
nasas xentes asuman a boa arqui
tectura. Os concursos axudan niso 
e en darlle entrada no mundo da 
arquitectura institucional a xóvenes 
criadores que doutra maneira non 
terian acceso a ela e si o farian 
através do concurso. 
En que consiste a idea da criación 
dun Instituto do Património Arqui
tectó~ico Galego? 
Serviría para racionalizar o traballo 
das institucións no mundo da ar
quitectura. Agora q1da institución 
ten ou non a sua oficina técnica e 
encarrega os proxectos, elixe os 
er'nprazamentos.... sen oritério al-

'NoN E o MESMO 
ENCARREGARLLE UN 
PROXECTO A UN 
ARQUITECTO DE FÓM 

no mundo da arquitectura sq a hai poden ·encarregar directamente 
intelectual ou .popular e o demais é proxectos sempre que se teña 
negócio. Ao longo da hlstória, até constáncia da sua calidade é da 
que apareceu 'o negócio, SÓ habia sua dedicación. Aceitamos que se 
arquitectura culta e popular.e a pri- éncarreguen proxectos a bons ar
meira facíana as institucións que quitectos de fóra do naso país por
chegaban con correntes arquitec- que isa xera debate e isa foi bqn 
tónicas que viñan:de fóra, con moi- ao longo da história, pero o que di-. QUE VAIA ESTUDAR O 
ta forza,· e ao chegar aqui transfor- cimas é qt,.1e ise tipo de encargos M.EIO QUE A BOFILL 
m~banse palas necesidades do debe ser adecuadamente controla- ,..- --- '__.;;:..;;___ _______ _ 
médio, dos materiais, e surxia unha .dqs. Non é o mesmo encarregarlle QUE DJ=SDE UN 
visión própria desde Galiza deses ? un arquite.cto disposto a analisar · HELICOPTERO E NUN 
estilos, que aó firfal influían na ár- o meio no que vai t~aballar, ~ f:1 coi- -CUARTO DE HORA 
quitectura _popular. Asi aparecen dar o proceso de elaborac1on do . . _ - .--
a.o final do g~rroco os pazos gale- edifício, a encargarllo a Bofill e que · PRETENDE DESENAR A 
gos con elementos que os cantei- n~n cuarto de hora _9esde ua heli- CORUÑA DO_ FUTURO' 
ros que neles traballaran aprende- coptero faga a Coruna do futuro. _____ ,...·.::;..·~-------
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BARBARIDADE VACIAR 

-UN EDIFÍCIO , 
RiSTÓRICO POR 
DENTRO E USAR SÓA 
CASCA, A PEL. 
EMPREG=-A=-=Ro--0=-- --
PATRl MÓNIO: 
RiSTÓRICO SI, PERO 
RACIONAL E 

aparición de. proxectos tipo elabo- •. 
rados con serieade e rigor, que ao 
tempo que lles permitirá á xente 
realizar a sua casa cun menor cus
te en canto ao próxecto, garantira 
unha maior calidade da construc
ción que se fixese nesa mancomu
nidade. Non se trata de ter un dous 
modelos e aplicarllos. a todo o 
mundo, ser,ión, ao mellor, ter vinte 
modelos de viven.da unifamiliar que 
encaixaran coas características te
rritoriais da mancomunidade e que 
a ?5-ente pudese eíexir e fa9er modí
ficacións sobre o tipo-base. 

RESPEITOSAMENTE' • E non se choca aí con intereses 
corporátivos? 

gun. Cada Consellaria ten a suá 
oficina técnica ben ou mal dirixida, 
e o que pretendiamos é que un Ins
tituto como o proposto servise 
para introducir racionalidade nese 
proceso. Servise para asesorar a 
todas as institucións e plantexar o 
xeito de tratar cada caso concreto. 
Mesmo para algo máis importante: 
asesorar a todas aquelas institu
cións que non teñan oficinas técni
cas e non teñen a formación da
bondo para seguir un proceso lóxi
co. 

Un Instituto así poderia abordar 
temas como o da industrialización' 
dos n osos materiais de construc
ción, a investigación sobre eles, 
poderia plantexar temas de consr
vación do património, poderia 
plantexarse a criación dun Museu 
Galego de Arquitectura, ... 
Seria un organismo institucional? 
Estamos falando dun organismo da 
Xunta de Galicia. 
Suxírese a sustitución das Ofici
nas Técnicas Municipais por ofici
nas comarcais? -
Co noso tipo de sociedade tan es
pallada, con concellos tan peque-
nos e de poucas posibilidades, vol
vemos á reivindicación de sempre: 
a comarcalización. Mentres Galiza 
non se comarcalice aquí n.on hai 
maneira de solucionar nengun pro
blema. Nós dicimos que cada Con
cello non pode ter un técnico que 
se plantexe con rigor a arquitectura 
institucional, nen que controle as 
construccións da iniciativa privada 
o urbanismo ... Unha oficina comar
cal dunha mancomunidade de mu
nicípios permitiria ter un ou dous 
arquitectos, catro ou cinco arqui
tectos técnicos e poderia abordar 
esa problemática e poderia garantir 
tamén o control da dirección das 
obras de reabilitación e fomentar a 

Posibelmente chocara pero é que 
con corp·orativismo non consegui
mos avanzar. 
Outra idea que surxe nas conclu
s16ns é instar a que as institucións 
se instalen en edificios reabilita-
dos. , 

Falamos de que unha vía para do
tar de equipamentos · ás · institu
cións, á administración, é o empre
go dos vellos contenedores: edifí
cios do património histórico que 
están mal utilizados ou en ruinas, 
pero sempre que ese uso sexa 
acorde coas características do edi
fício. O que é unha barbaridade é 
vaciar por dentro e usar só a casca 
do edifício. Empregar o património 
histórico si, pero racional e respei
tosamente. 
Hai unha lei que obriga a que o 
1 % do in.vestimento dunha obra 
institucional se destine a unha 
obra de arte. Reivindicase que se 
faga coqrdenadamente. 
Isa é unha leí que se copiou de Eu
ropa e cando menos está ·abrigada 
en Catalu.ña e Gal~za. Hoxe aplíca
se con verdadeiro despropósito: un 
arquitecto fai un proxeéto e entón 
unha Comisión na que nen sequer 
está o arquitecto de repente deci- . 
de encargar un elemento plástico a 
un artista calquera, e ás veces dan
lle un fondo dun pasillo ou un sítio 
onde non se ve decíndolle "pinte aí 
un mural ou coloque unha escultu
ra onde mellor lle veña". lso non 
pode ser nen ten sentido nen para 
o artista nen para o arquitecto. A 
intervención do artista nun edifício 
público debe ir xa no· próprio pro
xecto arquite9tónico. E non tiña 
porque ser unha peza en si, pode 
ser o deseño dunha baranda, ou 
unhas farolas ou uns bancos. lso 
permitiria máis posibilidades. E se
nón que ese 1 % se dotase para 
comprar obra para -0 Centro Gale
go de Arte Contemporáneo. .[] 

'Sánchez Presedo paralisou o proxecto do Piorneda 
porque dicia que era unha campaña política' 

Que pasou co proxecto do Pior- máis se volveu saber. 
nedo? Que intereses habia detrás?. 
Nós fixéramos un proxecto de 0 reaoilitación integral para O Pior- icia que unha proposta de lei 

d 
para a declaración de Parque 

ne o e a comarca -~e Cervantes Natural fixéraa a mesma xente e 
nos Aneares. Nós t1namos rema- _ que a.quelo era unha' campaña 
tada a fase do proxecto qu_e nos · política. , Se a reabilitación do 
en~~rregar~n e que oferecia ~~- Piorneda ten uns compoñente 
IUCIOnS a nivel ~omarCfil, murnc1- políticos apaga e vámon 0 
pal e local de P1ornedo. la desde os. 
o plantexamenfo que debía se
guir a agricultura na área, á ne
cesidade imperiosa, da declara
ción de Parque Natural para os 
Aneares, até problemas de ·CO
munlcacións, luz, teléfono, urba
nización da aldea, mellara das 
construccións reabilitándoas, in
cluso realizar novas constru
cións.. . era uñ proxecto moi-
avanzado e nunha publicación 
resumiase o proxecto. Q,que su
cede é que Antolin Sán.chez Pre
sedo, que era quen estaba no 
Governo . nese momento, deu 
orde .de que se gardase o libro e· 
se par~lizase o proxecto e nunca · 
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pefineri a arquitectura . 
como parte fundamental da nadon~lidade e$pacial 

Os arquitectos chaman 
a. non concentrar .. os proxectos 
institucionais ,en . poucas mans 

•x.c. 
O Congreso de 
Arquitectwa 1 nstitucional 
celebrado dos diás 14 a 
17 de Marzo en 
Compos.tela, conseguiú 
reunir a máis de 900 
persoas· hos salóns do 
Auditório de Gat1cia, que 
seguiron con interese uns 
debates que, apesar da 
auséJ1cia dalguns--dos 
ponentes previsto?, como 
Oriol Buh_igas ou Alvaro 
Siza, raiaron a gran altura. 
Afinal elaborouse un 
pormenorizado aocumehto 
de conclusióhs. · 

( ... ) Definir unhá Nación como 
mero sumatório de elementos 
~eográficos, étnicos, antropoló
xicos, lingüísticos e econ'ómicos 
é claramente . insuficiente. ,Para · 
que exista esa Nación eses ele
mentos teñen que conformar · 
unha estrutura de expresión, 
cando menos, nunha conscién
cia de identidade cultural dife-
. ranciada. A superposición no te
rritório galega da actividade se
cular de artistas irítir:namente 
vencellados co médio social e 
espacial, xunto co labor anónimo 
-de moitas xeracións de homes e 
mulleres, configuraron un ma
croespácio que culturizado e hu-· 
manizado, é p,erceptíQel como 
nacionalidade espacial" 

Despois deste: preámbulo o 
· · documento exténdese en consi-

As conclusións elaborádas polos deraGións dos antecedentes his.: 
arquitectos reunidos en Com-
postela partén dun marco no que . tóricos imediatos, após a guera 
se analisa o papel da arquitectu- ~ivil e . coa chegada da auto no-
ra institucional como "o máis fiel mia; límites da arquitectura insti-
reflexo da mentalidade e a sensi- tucional; at;>oga· pola criación dun 
bilidade dos Órgaos de Poder. 'A . Instituto do-Património Arquitcó-· 
arquitectura dá a medida. das as- ·-nico de Galicia; analisa as ofici-

nas técnicas das administracións 
· piracións e dos logros dun Esta- e a determinación do$ empraza-
do, porque-en deinitiva -~stá pro- . mentos das construccións insti-
movida e sustentada polos seus · 
estamentos. Este~ son os que tuCionais entre out~os pontos. 

deciden o programa aquitectóni- EscoJla de. arquit.ectos. : 
co, os emprazamentos e mesmo -
os profisionais da arquitectura Preoc:Upou : e debateuse .a con-
con quen mellor son satisfeitas centració.n · dá.a- obras institucio~ 
as suas Aecesidades e intereses nais en poú~..mans, formulán-

., bu ben co que máis sintoniza so- dose un camiño que debia ser 
cial, política e ideoloxicamente máis claro, "a transparéncrc:i"'e a 

~.,: · 

~acionalidade debe primar na es
colla dos arquJtectos responsá
beis das obras institucionais. 
Sen rexeitar nengun dos cami
ños existentes para esa eleición 
-ben o concurso·' público de 
ideas ou -restrinxido entre . proti
sionais de prestíxio, ben o er::icar
go directo a un . profisional no 
exer.cício liberal de profisión .ou a 
un arquite9to funcionário dalgun
ha das institucións- coidamos 
necesário facer' as seguintes 
pontuali~acións: -

1.- O arquitecto debe facerse 
cargo da realización .completa da 
sua , obra; gesde o cometo do 
proxecto ao re·mate a .constryc-
·ción. · ·- ·~ ;; 

2.- A intervención selectiva de 
prestixiosos 'criadores alleos ao 
ámbita cultural e un feito que 
non debe ser ignorado na Galiza. 
Ese recgñecimento non d3be, en 
todo caso, encobrer situacións 
alleas á própria obf*a arquitectó
nica. 

3.- Nos últimos anos nG>tóuse 
un considerábel ináemento das 
corivocatórias dos concursos de 
ideas e isto orixinou o enriqueci
mento do debate arquitectónico 
galé.go. Estas convocatórias, or-

.~§Flhi?adas con todo tipo de ga
ran:tias, deben potenciarse para 
contribuir a unha máis xusta dis
~ributión dos encargos profisio
·nais e para manter vivo o (lebate 
·cultural na arqu itectura" O 

... 
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A MAIÜR EXPOSICIÓN 
DE COMPLEMENTOS PARA 
A MODA . 
. Esta ~rimavera, o complemento vai ir 
directamente unido á moda. Por iso e 
para qµe elixa comodamente, criamos 
a maior exposición de bolsos~ panos de man, 
zapatos, sombreiros, cinturóns, bisutería .. -. 
En tres grandes áreas, corresponden tes ás 
tendencias actuais da moda: 
Mariñeiro, Casa-branca e Fogo 

VJSÍTEÁ _NA 'P°LA'NTA BAIX A 
E PARTICIPE NO SORTEO DE 
UN MILLÓN DE PESETAS 

,, 
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~ P. O_RTUGAL: NORTE CONTRA LISBOA . 

Ant~ os contactos ·de émpresários galegas con Lisboa • Modificáción .da Lei do 
Aborto. O grupo parlamentar 

A Pat. ~onal portugues·a-do 1n.orte doBNG,ainiclativadadeputada 
1 .' · - . · : . . · -Maria Pilar Garcia Negro, apre-' 

sentou para a sua discusión en 

Poderia virar O seu · irlterese cara Cataluny· a ~::;~ó~~~~~~~~~ª~e~~~~:~~ª~ 
. _ , . para que se.xa elevada ao Con-

• GON~ALO NUNO/PORTO 

O sentimento anti-Norte 
que os lisboetas nutrem 
pelos seus compatriotas 
dessa regiao, é mais que 
conhecido e assumido · 
recíprocamente, já que aos 
galegas do Norte~ com que 
os da Cppital pretendem 
agredir as gentes aquém
Mondego, respondem 
estas com atributos á boa 
maneira da transparencia 
nortenha, ou seja, fenícios, 
mauros, parasitas: a 
/isboada contra a nortada 
no decurso de urna 
animosidade que radica 
em factores históricos 
ancestrais. Nem mesmo 
nos meandros do partido 
que suporta o actual 
governo, sediado em 
Lisboa, recoge a este tipo 
de altercac;:oes, já que os 
laranjas de Lisboa -PSD 
por colorac;:ao- nao 
suportam na governa9ao 
os laranjas do Norte. 
Empresarios galegas 
estám agora no meio deste 
fago cruzado. 

Os habitantes do Norte tem mais 
que razóes para este tipo de 
comportamento, pois sao siste
máticamente preteridos pelos de 
Lisboa, mesmo que o "ocu" Nor
te se apresente como a regiáo 
mais produtiva e laboral do país. 
Ora sáo precisamente os empre
sarios da regiao Norte portugue
sa quem ultimamente tem vindo 
a denunciar o estádo de coisas 
em que se encentra esta área 
geográfica portuguesa, denún
cias essas que a integra9áo na 
CEE amplía e dilata, já pola nec
cesidade urgente de tirar esta 
zona fronteiri9a da Galiza do 
atraso notório em que se encen
tra. 

Ao ver-se prejudicado, no que 
concerne ás aplica96es e atribui-
96es dos fundos estruturais, -
canalisados geralmente para o 
sul- movimento empresarial do 
Norte come9a a distanciar-se do 
governo de Lisboa, a cujo parti
do garantiu, entre outros, o su
porte financeiro eleitoral que lhe 
proporcionou a governa9áo. 

Ausencia de financiamentos a 
longo prazo, elevadas taxas de 
juro e falta de planifica9ao estra
tégica adequada, principalmente 
em relac;ao as pequenas e mé
dias empresas -altamente im
plantadas na: regiao Norte-, 
constituem algumas das inúme
ras queixas e denuncias que en
grossam este descontentamento 
nortenho. 

Os agentes eco.nómicos do 
Norte responsabilizam o Gover
no central pela ausencia de urna 
política nacional de investimerito 
estrangeiro, . afirmando que se 
observa urna actuac;áb ao revés, 
ou seja, o apoio financeiro que 
lhes é negado para investirem 
tora de Portugal, é atribuído a iri
vestidores estrangeiros, como 
sucede presentemente COfTl inu: '. 
meros empresários do Estado 
espanl"lol. 

Prolifera~ao de Estruturas 
e_ siglas p~tronais · · 

Numa tentativa de diminuir a in
fluencia e a importancia que de-

. rio que na Galiza- protagq_niza os ·greso dos Deputados unha pro-, 
contactos com Portugal-; pas- posición de lei para a modifica
?ar a relacionar--se e a lidar com ción da Lei actual do aborto. 
elementos das patronais de Lis- O BNG considera que non se 
boa. garante en nengun caso o diréito 

Das consequencias imediatas das mulleres a decidiren libre e 
deste hiato protocolar CEG/ Ar- · · voluntariamente o emharazo. e a 
Portuense ressalta a transferen- Sl:Ja continuidaqe, .interrompen
cia de contactos Porto/Catalun- · do-o de non ser desexado por 
ha· e um certo recua: pelo lado elas. , 

· portugues, na dinamiza9áo do Os tres supostos despenaliza-
projecto Eixo Euroatlantico ... Os dos non respeitan con claridade 
empresarios do . Norte de Portu- este direito, senón que despra
gal nao entemdem nem admitem zan a decisión a ·axentes exter- · 
em tempo algum que os. seus nos á própria rriu.ll_er (os xuíces, 
homólogos galegas se virem . os médicos)· e cunha marxe de 
pqra Lisboa. · · discrecionali.dade e ambigüidade 

que os convert.e, na sua aplica
ción, en gravemente discrimina
torios para as afectadas. AIPortuense com Manuel 

Fraga 
Foi no áuge da ruptura entre as 
associa<;oeºs patronais lusas que 
no· inicio de Fevreiro chegoü ao · 
Porto., Manu~I - Fraga lribarne, 
numa . visita declarad9mente 
aceite e aplaudida pelos agentes_ 
económicos da · Regiáo Norte 
Portuguesa. 

Para' além dos encontros que 
1 manteve com directivos das pa

tronais · nortenhas, as interven-
96es do presidente·da Xunta nó 

. decurao da sua visita a capital 
do Norte portugues foram pron
tamente- apoiadas pelos empre
sários nortenhos. 

Os meios informativos deram 
_ grande destaque a essas dec!a- . 

ra9óes públicas do líder galega, 
principalmente as que acentua
ram e relevaram a necessidade 
da ·Galiza e o Norte de Portugal 
conjugarem esfor9os no sentido 
de captarem, directamente de 
Bruxelas, os apoios que Lisboa 
e Madrid sacam dali para distri
buirefJ1 · discricionariamente por 
outras zonas e regioes dos doís 
Estados ibéricos: · 

A presen9a do ·presidente do 
Governo da Galiza no Porto veio 
confirmar aos ·agentes económi
co~s do Norte a importancia e o 
alcance das autonomías do Esta
do visinho. 

Ao admitir-se a obxcccióri de 
conciéncia para os médicos na 
Seguridade Social, sinala .tamén 
García Negro, o aborto pasa a 
ser _tamén obxecto de negóc_io 
en clínicas privadas, ás que po
darán asistir mulleres con meios 
económicos de abo,ndo e non 
aquetas que só dispoñan ~fa po
sibilidade de asisténcia en cen:. -
tros da rede sanitárfa pública. 

"Nen a correcta educación se
·xual, nen o respeito para a imaxe 
e a identidade da· muller, nen os 
centros de información nen · a 
planificacion de medidas preven
tivas (anticonceptivos feminimos 
e/ou masculinos) ... , manifesta o 
BNG, son hoxe en dia correntes 
na nasa sociedade: O aborto, 
portento, segue senda un pro
blema e unha carga peno?a a 
sua penalización --ou despenali-

, zacfón hipó.Grita· e restrictiva
para moitas mulleres do noso 
paí~". _ · _ , O 

~ Confrontadas com a escassez 
g ·da actua9áo que está sometida 
~ a Comissáo de Coordena9áo da

··: ~ Regiáo Norte (CCRN), este orga-
os empresártos do Norte de Portugal nio enten_d_e_m_n_e_m_a_d_m_lt_em_q_u_e_o_s-se_u_s_ nismo nao passa mesmo de 
homólogos galegos vtrem para Lisboa.Na foto Mlguel Anxo Pérez, presidente mera extensao de um ministério 

•o S.N. de cc.oo. de ·oa
licia presentou no Xulgado 
nº 1 de Sánfiago denúncia 
contra Manuel · Fraga _ lri
barne e Xosé .Cuiña Cres
po por ·presunto .delito de no
meamento ileg~I. A denún~ia dé
bese á designación para ·desern
f.'eñar o cargo de Delegado da 
COTOP en Ourense de Amador 
Vázquez Vázquez que está en
posesión dun título médio, peri
to, e non do título de nivel supe
rior que a propia lexislación auto
nómica,· no seu Decreto 412/87 
de 5 de novembro determina. da patronal ourensám e activo Iniciador dos contactos con Portugal. do governo de Lisboa. Há neste 

tém o Conselho Empresarial do 
Norte (CEN) ---estrutura que 
aglutina mais de 70 associa9óes 
empresariais- a AIPortuguesa -
(AIP) desencadeou e activou um 
processo que colide com os inte
reses associativo e produtivo do 
Norte, provocando o apareci
mento de novas estruturas asso
ciativas de cupul~ e com preten
sóes tentaculares no Norte, o 
que, e na perspectiva dos direc
tivos do CEN, é considerado nao 
só um elemento de enfraqueci
mento do movimento empresa
rial portugues ( ... ) mas tambén 
urna forma velada de· certas es
truturas lisboetas pretenderem 
íntervir no próprío desenvolví
mento do Norte. 

No topo deste fago cruzado 
entre as-patronais do Norte e do 
Sul de Portugal, encontram-se o 
Conselho Nacional das Empre,. 
sas Portuguesas , (CNEP) .. -que 
abran ge o CEN, as confedera:. 
96es CIP1 CAP e cc_P, a AIPor;.. . 
tuense,. que estando seqiada no 
Porto é a mais importante e go
derosa ·associa9ao p~tronal por
tuguesa, e urna série de associa-
9oes regic:>nais; e pela banda do 

Sul, Lisboa, a Confedera9áo das 
Organiza96es Empresariais Por
tuguesas (COEP) que, ao preten
der assumir .. se como orgáo agfu
tinador das assocía9óes de cariz 
regional, captou para o seu mo
vimento algumas das mais frá
géis associac;oes empresariais 
do Norte, cujas respQnsáveis 
procuram nessa liga9áo apoios 
financeiros atribuídos polo Go
verno, já que o homem-forte da 

_ COEP, Rocha deMmatos, é um. 
dos gr~nde~ apoiantes da políti
ca social-democrata do governo 
Cavaco Silva. 

Empresários galegas no 
medio deste f~go cruza~o 
É nesta situa9áo -de.· extremos, 
caracterizada pela radicaliza9áo 
de posi9áE~s do patronato luso, 
·envolvido numa guerra fratricida, 
que entra a Confedera9áo de -
Empresários da Galiza (CEG), 
que tem rela9óes protocolarás e 
privilegiadas -há tres anos a 
esta parte- ·com a Al Portuense. 
No entanto, e de urna .forma 
inesperada, essas rela96es en
friaram, pelo facto, ao que. tudo 
aponta, de um dos directivo· da 
CEG -precisamente o empresá-

momentó, e por ·cá, grande ex
pectativa em rela9áo a todos es
tes confrontos entre as associa-
9óes patronais lusas·, numa altu
ra em que foi anunoiada a candi-· 
datura do eng. Eurico de Melo a . 
um dos ca.rgos ·directivos da Al
Portuense. 

Se levarmos em conta a polé
mica que rodeou a saída do Go-. 
verno deste industrial do Norte, , 
de, que era vice-primeiro minis
tro, e: o protagonisi·no da AIF?or
tuense na guerra das patronais 
-tudo isto poderá vir a ter con
sequencias imprevlsiveis na con
du9áo da política social-demo-
crata de Cavaco Silva, cujo go
verno mantém um confronto com 
a hierarquía da lgreja por ques
t6es de atribui9ao de um canal, 
privado, . de televisáo. De tudo 
isso talaremos numa próxima 
crónica, datada nésta capital 
po_rtuguesa do Norte, cujos ·habi
t~ntes em nada ficam mole.sta-
dos que os fenícios de Lisboa 
lhes chamen galegas do su/, já 
que nunca se olvidaram das suas 
origens, ou' seja, da História, 
G_eografia, Idioma e Cultura -as 
mesmas aquém-e-além-Minho, a 
despeito da soberania dos Esta-
dos. o · 

CC.00. non considera válidos 
os argumentos de valía profesio
nal para xustificar o nomeamento 
do Sr. Vázquez: "máis ben, sinala 
ese nomeamento débese á posi
ción que ocupa no seu partido, 
Centristas de Galicia". O 

•As obras do Quinto cen
tenário na capital da República 
Dominicana, Santo Domingo, 
.deixan o país sen enerxia eléctri-
ca durante doce horas cadadia, 
porque as autoridades .·do país 
decidiron canalizar a· forza éner- ·-. 
· xética cara· estas obras. , 

Organizacións campesinas do 
país denúncian tarnén que; men
tres o país se funde na crise eco
'nómica e miles de campesinos 
vense na abriga de abandonaren 
o cam·po, o govemo está desti-" 
nando un · orzamento millonário 
para os actos do -Quinto Cente-
nário. · 

Por outra parte •. fontes da lgre
xa católica · lamentaron que a 
inauguracióri dos actos do Quin-
tp Centenário, a nível mundial, se .,.. · 
leve a cabo na República Domi
nicana. E lembran que nesta illa 
a colonización europea . acabou 
coa totalidade dos indíxeoas. 
(ASN) . O 
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CARTAS 

NORMATIVA ben do -Z-). iAtensión alunes país, só comparábel aoque sen-

Eu fico muito surprendido com 
alguns supostos nacionalistas e 
Organiz~Qons Politicas e Cultu
rais; pois hai que reconheQer que 
a incoherencia existe a eito e 
tanto dá que seja o partido de· di
reitas ou de esqµerdas; como de_ 
direitas poucos .hai pois a in-:
coherencia existe mais nos de 
esquerda; pois uns defenden uns 
vencelhos com os povos da nos.:. 
sa tala galego-portugúesa e des
pois a decote nos jornais, con
gressos tan todo o contrario e 
por exemplo ponhem: dereito, 
pobo, ata e muitas cousas mais, 
porém agora nom as VO!J a lem
brar pois hai para todos os ges
tos. 

-T()KIO 
d'as Eskolas e Institutos de Gali- te pola Coruña. 
siai: o galega sha nom bai ter Resulta curiosa a explicación 
normas ortográfikas ofisiaes e. do actual director da Galaxia 
rreklamade o boso irrenunsiável para xustiticar a atitude da edito-
direito a eskrivilo komo bos pete, rial con determinadas obras e 
ke para isso ban algús deputa- autores. Se non se editaron an
des (as) nassionalistas a o Parla- tes as novelas de Otero Pedrayo 
mento; sha bedes ke os ke mais (agora edítanas "traducidas" 
deveran defendere o galego o to- polo l.LG.) era porque non se 
man de kachon.deo, e rreklama- vendian. Xa se sabe que as ou
de bós tamén a· liverdá ortográfi- tras obras que editaban vendían
ca (esta nom bai ser sóio para os se por milleiros e esgotábanse 
eskritores ke despois ides ter ke rapidame,nte, por iso non enten-
ler). Ainda máis: eishiside a reti- demos moi ben como ficaron no 
rada inmediata d'esta materia fondo . editorial tantos exempla
(da Lingua Galega) da enseñan- res para facer saldos por lotes 
za, porke,• se kadakén pode es- como veñen facendo dun tempo 
krivir , komo keira, ¿ke rraio bos para acó. Non explica Casares, 
ban ensinare os profesores de porén, a razón de por que a au
Galego? ¿Ken bos pode ovrigar tores como Celso Emilio ou Ma
a segir u'ha enkorsetada norma nuel María non lles foi nunca pu-
ofisial se todas balen por igual, blicado un libro en Galaxia, pois 
inkluso a ke um imbente? se o critério era a venda pouce1s 

iÁkratas de todo o mundo! poetas venderían . tanto coma 
Unídebos e binde a Galisia, ónde eles. 

Porém hai que saudar a inicia
tiva do Bloco Nacionalista Gale-: 
go no Parlamento ca Galiza, para 
que entré o~ras_ cousas nom se
jam afastadas dos .subsidios que. _ · 
lhe puderam pertenQer a editora, 
Associa9ons Culturais que edi
tem em Galega-Portugués em 
igualdade de condic;:ons . que os 
que editam em galego ¿ou galle
go? castrapo; digo isto porque 
comprei üns livros do Instituto de 

pn"'1avei~-11eytlín 1170 

está o boso Paraíso ke pensáva- Non menos curiosa é a inter
des utópiko: algúns ('has) sha pretación que fai Casares de ter
deron koa (di) solusión. Ademais, mos como nacionalismo ou 
danbos seguridá de ke senpre auto-determinación e as excusas 

la Lengl!a Gallega, isto claro 
compreinos cando me · dei conta 
de que nascera na Galiza e nom 

. Galicia; isto ensinoumo o noso 
patriota Castelao que foi que me 
fixo ver o que nom via, pero claro 
levei gram descep9om quando 
vim semelhante livro o livro titula
se "Galego 1" pois claro ésse li-· 
vro mais que achegarnos a a_l
guen como mui bem dí Castelao, 
o que fai é ó contrario afastalo; e 
entón dinme canta que isso nom 
podía ser o que di Castelao. 

E puxenme a buscar· umha or:. 
ganiza9om que fqsse apolítica e 
que defendese o que dician os 
npssos antepasados pero t~rdei 
en encontrar essa organizac;:om, 
e antes de· topar a Associa9om 
Galega da lingua passarom polo 
menos dous ou tres anos, e 
quando mais 'ou menos no 84 ou 
85 encontrei a.AGAL deime con-
ta que isso era o que queria a 
Gerac;:om Nos, lrmandades da 
Fala e entón puxenme em con
tacto com ·a Associa9om e Mª do 
Carmo Enriquez Salido informou
me de todo, e d~sde entón milito 
nesta Organiza9om e mui ledo . 
que estou; organizamos Con
gressos, Encontrós entre lingüis-

. ·tas; ·conferencias, editamos li
vros de todo tipo, ternos umha 
revista que s~ chama "AGALIA" 
que é a vozeira da Associagóm', 
editamos as Actas do 1° e 2° 
Ccmgresso Internacional, e te
rnos preparado o terceiro Con-

. .-.-- gresso que se vai celebrar a fi
nais de Setembro e primeiros de 
Oétubro em Ourense e Vigo, e· 
um servidor que é contribuir:ite 
da Fazenda- e .que paga os seus 
impostas como tem. que ser, re-

- sulta que como militante· desta 
Associa9om, nom tem direito a 
mesma,. a . subsidios de ne11gum 
tipo, os que militamos em AGAL 
cainos paus de todos os sitios, 
dos partidos naéionalistas, Orga
niza9<;>ns -sindicais e culturais, 
jomais de$de La Voz, Correo Ga-

• llego, Ideal, Televisom Galega, 
Espanhola, radio galega, insul
tan'nos e chamannos de todo, o 
curioso é que dim que som Pro
f~ores iluminados, e um servi
dor e as dez pessoas que assi- · 

namos esta carta de Protessores 
nom ternos nada, por desgra9a, 
pois assim te(ia mais cultura (te
riamos); Carlos . Luis Ródrígllez 
na Voz de Galicia pon nos a parir. . 
e chamanos de todo, curioso o 
ch,ioe "Adiante" e a cab"e9a Men-

. des Ferrim chamanos antipatrio
tas por nom defender a normati
va espanhola, coincide nos insul
tos com C.LR. .curioso pois esse 
nom defende , o nosso idioma, · 
pero claro se lhe dam a escolha 
·defende a castelhana, pois claro 
dasse conta que com esse dia
lecto . do espanhol nom vam 
"ATA" nengum sitio, e entón de
saparece o nosso idioma, que 
listo é o Senhor C.L.R.; porém 
nom vai a ter. essa sorte, pois 
como vem dí Adolfo Dominguez 
"os provincianistas dessaparece
ram com . o passo do tempo". E 
para rematar c_omo contribu,intes 
que somps soli_citamos as Autori
dades pertinent~s. que subsi
diem em pé de igúaldade as edi
toras e escritores que escrevem 
em ·galega-portugués. ¿Somos 
igual de cidadans? E ·solidariza
monos com o Bloca Nacionalista 
Galega, por. tam boa ·iniciativa, e· 
queremos ser respeitados por 
todos. 

Sen mais um forte saúdo para 
todos, e a seguir luitando para o 
desenrolo em geral da Galiz~; 
tanto cultural, ecologico, econo
mico, etc. Saudos. Segt..iem as 
1 O assinaturas_ G>esejar-lhe a 
Dom Ricardo Carvalho Calero 
que se restabele9a e que nos · 
siga ·· aledando com as . suas 
obras,. e que deixe de ser discri
minado em certos sitios polo po
der e que· se edite a suas obras 
respeitando a su~ boa forma de 
escrever, e gra9as por ser cohe
rente, e nom como outros que ja 
se rendirom e escreveni em Ge
rsiis e Galaxia, que por certo es
tam .arrestadas pola_ minha parte 
e outras: pessoas, _e felicitar a 
Soutelo Blanco, polos livros que 
están tirando a rúa, edi9ons do 
Castro, etc. Também felicito' a di
're9om . de AGAL, e militantes; 
~audos para todos~ O 

CARMO SEGADE TABOADA, MANUEL 
OUTEIRO CASAL e outras. olto firmas. 

(Touro) 

estará así esta.língua, em estado que dá para definirse cu.non na-
kaótiko coma n'akel idíliko mun- cionalista. Segundo el, todo de-
do mediebal. Binde todos, ami- pende da interpretación que se - REIMBE;NTACIONISMO 
gos, ke akí tendes garantia de ke faga do que é ser nacionalista. 

Este eskrito é para manifestare a nunka chegará a ser língua de Vaites, vaites ... Ninguén lle pede 
minya adesión á rezente proposi- poder nin pra tomare en sério, nen abriga ao señor Casares a 
zón nom ·de ley presentada pola poi~ as mentes rnáis lúsidas ser nacionalista. Esa é unha 
deputada Maria Pilar Garzia Ne- d'esta terra están enpenyhadas cuestión que só a el lle afecta e 
gro no. Parlamento de Galizia. - en ke nunka jamás chegue a nor- que a min -e supoño que tam-
Por fin algém me komprende! malisarse minimante. O - pouco á maioria dos galegas--
Por fin bou poder eskirvir komo P.a. non me preocupa maiormente. 
a mim me dea a gana!, ¡fora a or- (Santiago) Será, quizá, que a má conciéncia 
tographia · ofisial do galega, ke obrígao a xustificarse? 
nos koarta a livertá kreatiba! "li- AS CURIOSAS DECLARACIÓN$ Aproveita tamen o señor Casa-
vertá na eskrita", "ke n_ingén sin- DE CARLOS CASARES res para anunciar a reconversión 
ta manipulada sua -Hngua"! Des- Un, que modestamente coidaba da Real Académia Galega. Xa hai 
de agora keda klaro ke todos te- coñecer un pouquiño a história _ uns meses que Manuel Maria -
mos direito a eskirbíre o galega recente deste país, ficou real- un académico que renunciou no 
komo nos pete (o espanyol no, mente abraiado lendo a entrevis- sel! momento en disconformida-
ke seika é outra kousa mas séria, . ta que se lle fai no número 418. de cunha orientación que lamen
pois ai um poder detrás ke non deste semanário (corresponden- tabelmente non semella que 
che passa por essas ... ) e ke nin- te ao 1 de Fevreiro de 1990) ao =cambiase- avisaba desde as 
gém nos benya chamare a -aten- señor Carlos Casares, escritor, páxinas de El Correo Gallego do 

_ zión, ké kada eskritdr e kada pro- exparlamentário autonómico do J¡itento- dos "galaxias" de trocar 
fesor teñenrsua norma o_rtográfi- PSOE, correspondente da Real a Académia nunha Académia da 
ca e ay ke lha rrespeitar en o Académia Galega e dire9tor da Lingua. Se a histórica Académia 
nome d'a livertá d'expreisión e editorial Galaxia. Sobre as suas xa non foi coerente cos princr-
de kátbedra. ¡Ay ke ven me ven! declaracións quereria facer uns pios que informaron o seu nasci-
Ke a gusto me sinto! Por fin bol- comentários: 1 mento, o troco que se plantea 
bemos os tenpos rromántikos er Agora resulta que na post- agora supón unha desnaturaliza-
preistórikos do siglo XIX (olho!: guerra o galeguismo do "interi9r" ción meirande daqueles obxecti-
,reklamb a livertá d'eskribir "~i:- non só tentou reorganizar o Par- vos. Quérese, quizá, tapar o seu 
glo" ' e non ese inbento de "séku- tido Galeguista senón que o fixo anquilosamento e momificación 
lo" dos norma:tibizadores ofisia- por partida dobre, e que o señor converténdoa nunha Académia 
listas á vraba). Outrabolta a o Piñeiro foi un dos activistas e or- da Língua, ou preténdese deste 
ponto de partída: jbiba o kaos e ganizadores dun deses P.G. que · ·xeito darlle ao l.L.G. unha roupa-
a ,sana anarkía! Pido livertá ta- "desde entón reconstrúese pero xe e vestimenta académica pola 
mén pra minya ·ortqgrafia, en a con moi pouca xente". Fora moi- porta falsa? Se o 1.L.'G. quer con-
ke bou a eskribir Ú'ha nobela i ta ou pouca xente, o certo é qi¿e verterse en Académia da Língua 
agardo kor:no todo kiske u'h~ su- non existe constáncia docunien- que o faga sen desnaturalizar ou-

- venzión da Shunta pra sua puvli- tal, ou non se coñece, da exis- tras institucións que, se ben 
'kazóm (si se ·aceita a proposizóm téncia organizada do P.G. na Ga- hoxe -caso da R.A.G.- seme-
da deputada ningem ma bai po- liza durante o franquismo. Os llan. naves á deriva e sen Norte, 
der n~gar .eskirvindo assi). · que fagan a hist_ória deses anos presididas por , esperpénticos 

Esta ortografia minya ke akavo precisarán algo máis que teste- presidentes que se atopan máis 
d'inbentar .bouna chamare Rein- muñas de ·segunda man. , a gosto 'no papel de policías do 
bentazionista (em analoshia kon E o que é máis surprendente; Estado, no futuro e conveniente-
outras ke andan por ai, nom muy segundo Casares,_ persoeiros mente renovadas poderian_ pres- ' 

-diferentes d'a m·inya); ten um como o señor Fraga, actual Pre- . tar ainda un grande servício á 
pouko de todas as ke ·eiksisten sidente da Xunta de Galiza, e o cultura galega e ao país. 
no galego (inkluso leba algo · de señor Vázquez, actual Alcalde da· Pqr certo, que unha institueión 
inglés por akilo da unibersalidá) Coruña, veñ_en ser dous dos au- . cultural representativa · como a 
e sovor de todo goza du'nha ténticos salvadores do país, pé- Académia teña que recebar o 
-bentasha muy grande: ke nom é sie a toda apariéncia e. prática permiso de Madrid para proce-

- preziso deprender normas ofi- política. O primeiro, polo seu der a un cámbio ou reciclaxe in-
ziaes ningu'has pois kada. diá se grande compromiso coa cu,tura terno amasa unha dependéncia 
pode eskrivir de sheito distinto · e institucióris culturais próprias, _Eervil imprópria destes tempos é 
(asegún kon ke pé se · alobante .. sa:lvarido á Real Académia do . cuase unha afrenta. Supoño que 
um ... : onde oshe lhes pushen desaúcio. O segundo, pola sua ·o i;;eñor Casarffi, ao parecer moi 
kon -V-, manyán bailhes 1<orr rexa e firme atitude )iqoptada no entendido en cuestións hixienis-
-s-; e asQ. Felizitazóns e kon- seu partido no intre de conde- tas, saberá moi ben como lavar 
gratµlazóns· á deputada, pois dérselle á Gal iza a Autonomia, ("colónia ou 'ch~mpú?, don Car-
este· era o prinzipal p~ovlema urs- evitando que saise ainda máis los) esa afrenta. · · o 
.hente ke tinya Galisia (agora pe- cap.ada do que foi, supoñemos · XIAO VIA.M 
téseme eskrivir con -S- em que polo seu grande amor ~-º (A CoruftaJ . 
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Farruco Sesto Novas, poeta e eµligrante 

'A:política é amáis. alta d?S . activídades intelectuais' 
• XAN CARBALLA 

Farruco Sestb Novas é. un 
poeta presente en libros 
de texto, antoloxias e 
moitas outras 
publicacións pero do que -
non é posíbel atopar nos 
alzadoiros dC3.s liprarias 
nen un só libro desde hai 
décadás, case desque 
empezou a publicar. E iso 
obedece á sua condición 
de emigrante en 
Venezuela desde case hai 
trinta anos e que moitos 
dos seus libros tiveran 
edicións venais cunha 
distribución postal e 
reducida. O autor de "Da 
estrela e a fouce" ou dos 
"UPGpoemas", arquitecto 
de profesión, escritor e 
pintor de paixón, visitou 
estes dia's Galiza e 
falounos desde as suas 
profundas conviccións 
políticas das suas duas 
pátrias. 

Filio do galeguista Xosé Sesto 
López, Farruco Sesto desbrulla a 
sua história de emigrante, "o 
pai vai primeiro abrindo camiño 
e despois ímonos reunindo pou
co a pouco todos alá. Meu pai 
vai no ano 54 e despois os meus 
irrnáns maiores. O resto da fa
milia, miña nai e eu, ímonos no 
62. Eu xa tiña idea de estudar 
arqv.itectura, fixera o selectivo 
de Ciéncias, pero en chegando 
a Venezuela tiven que integrar
me no traballo e relegar os estu
dos aigun tempo. Cheguei con 
18 anos e desempeñei numero
sos oficios até que se deron as 
cIIcunstáncias para convalidar o 
bacharelato e comecei a estudar 
Arquitectura con 24 anos gra
duándome con 30, que é unha 
idade tarctia. integrándome des
de hai dezaseis anos como pro
fesor na Umvers1dade Central 
de Caracas" . 
Vostede é coñecido aqui por 
unha obra poética en galego 
de escasa difusión. 
Paralelamente, cando me funde 
aquí, víame a min mesmo como 
poeta e poeta galega._ Ouizais o 
veia asi por unha razón política , 
porque non estaban ben vistas 
~s causas dunha nacionalidade 
oprimida e unha cultura aplasta
da . E ademais porque o galega 
é fantástico para facer poesia, 
ainda que a min cóstame moito 
escreber en galega pala distán
cia ambiental do idioma. 

Vou traballando en poesía, 
sen saber que facer con ela por
que estou alleo aos centros da 
comunidade galega, e. estou in
tegrado naquela soc'iedade 
como latinoamericano, facéndo
me pattícipe destas · duas pá
trias. Cando Celso Emilio Ferrei
ro chega a Venezuela ensínolle 
aqueles poemas -el' era amigo 
da familia- e anímame a ·editar 
un libro, a imprimilo no multí
grafo da Irmandade Galega : Cel
so pásao a máquina:, prológao, 

. el mesmo dalle á, manivela... é 
case feito por el coas mans. Eh
víolle · a alguns .intelectuais dos 
que · me dan enderezas qelso e 
meu pai e, para a miña sbrpre-

sa, teño unha resposta moi alen
tadora por parte deles . Escré
benme desde Méndez Ferrin a 
Carballo Calero ou Fernández 
del Riego, Blanco Amor, Neira 
Vilas , Basilio Losada, xente 
mesmo de distintas posicións 
na vida. É "Da estrela e a fou
ce", que corno sempre pasa des
pois acaba non sendo un libro 
xa do meu gosto completo, tó
polle candor e inxenuiclade. Foi 
unha edición de pouco máis de 
100 exemplares, como foron to
das as posteriores, e a partir da
quel cada certo tempo fixen al
guns poemários que mando, a · 
cada volta con máis timidez e 
medo a algunha xente . Foron 
uns libros que tiveron .un ef.ecto 
paradóxico, porque teñen o re
coñecimento e mesmo o meu 
nome -cousa que me asom
bra- aparece nos libros de tex
to, na Enciclopéctia Gallega en 
toda unha páxioa, Del Riego e 
Alonso Montero métenme en 
antoloxias ... pero ao tempo non 
son poemas · coñecidos porque 
non son editados. E mesmo al
gunhas xestións que fixen que
daron no ar. 

Cantos poemários son? 
"Da estrela e da fouce", "Porta 
Aberta", "Por unha muller'', 
"UPGpoemas" e o rnáis novo 
"!solda". 

Intervención polítiCa 

Formaba parte da UPG no 
exterior con .Celso Emilio? 
Había algo pero era quizais de 
laboratório, na que estaban 
meus irmáns maiores sobreto
do. Era a época da expulsión de 
Celso da Irmandade, do Patro
nato, ... e -axuda~os en éieseños 
gr.áticos para a UPG. 
Como. é entón a áua relación 
~oa Galiza? 

É de compromiso político no 
senso profundo do termo e coi
do que cultural e afectivo en 
alto grau. Comentáballe a6s 
rríeus compañeiros venezolanos 
qi..ie o que mái~ quera no mundo 
é Vigo e pode ser-extrano que · 
alguén poda querer asi unha ci
dade, pero un tamén é de onde 
vive, e ali ·desenrola compromi
sos políticos e culturais, e un 
pouco un tamén é de todas -par
tes. Asi corno digo que son. ga
lega de raíces profundas tarnén 
digo que son un home latinoa
mericano, do Caribe. 

Farruco Sesto :f'Jovás pertence 
á dirección do que hoxe é· a 
quinta forza política venezolana, 
"'La Causa R" , "é un partido que 
nace despois da división que 
sofre o PC venezolano despois 
·da refluxo da Jaita armada: que- · 
da o PCV e o MAS (Movirnento 
al Socialismo) .. que tende cada 
vez roáis á socialdemocrácia. 
No rneio quedan algunhas ou
tras causas .. Unha persoa que 
fora · comandante .guerrilleiro, e 
se chamaba Alfredo Maneiro, 
descendente dun procer da in
dependéncia, . funda con · outra 
xente un ¡Jequeno grupo que se 
chama La Causa R. que durante 
mc;>itos anos foi un partido nioi 
pequeno, cunha conceición da 
política que rompe cos esque
mas burocráticos e hoxe é o 
quinto partido venezolano. En 
Venezuela hai

1 

un sistema bipar
tidista con Acción Democrática 
e COPEI; o MAS despois, un 
movimento de direita recente e 
xa La Causa R con tres deputa
dos áo Congreso. Recentemente 
elexíronse, por .. primeira vez en 
comícios directos, os Govema
dores, e este rnovimento, de 
cux'a dirección formo parte, con
seguiu a Govemación do Estado 
de Bolívar, o que acumula a 
m'aior concentracion obreira . e 

de matérias primas e enerxia qo 
·país, · cunha . extensión maiór 
que Fráncia. É un governador 
obreiro de 35 anos que está 
nunha situación extraña, coa 
Asamblea Lexislativa central en 
contra e tamén os · outros pode
res". 

·aue. leitura ten desde a es
querda en Venezuela os pro
cesos e as posicións de Nica-
rágua e Cuba? 

· Coido que hai que xogar o xogo 
democrático. Pero _non corno 
una espécie de apariéncia ou de 
pantalla. Nós pensámos que a 
democrácia, asumida polos re
volucionários, pode converterse 
de feito nun elemento . subversi~ 

vo. · Xustamente a democrácia 
case sempré .foi unha pantomi
ma e ten unha condición pro- · 
funda que ao ser a9umida e le
vada á loita política, polo menos 
·en Latinoamé'rica, á longa, vai_ 
ter éxito. Pq.ra que haxa demo, 
crácia ten que haber a conside
ré;lción ~sencial da dernocrácia, 

'Os ME.US LIBROS 
TNERON UN EFECTO 
PARADÓXICO _,_----
POR O UK TE ÑE N . 
RECOÑECIMENTO E 
MESMO SONA, E 
TIVERON . EDICIÓ~ 
DE POUCO MÁIS DE 
100 EXEMPLARES. 
NON SON POEMAS 
füÑECIDOS PORQUE 
NINGUÉN OS 
REEDITO.U NEN _ OS 
J{EUNIU NUNHA 
ANTOLOXIA' 
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e preo que é a única condición, 
a politización ·da xente. O que 
fai posí_pel a democrácia _é que 
cad(!. cidadán se~a un home po
lítico en ·condicións de igualda
de, liberdade e inforrnacióp. Se 
a hurnanidade está indo cara alá 
-e Nicarágua entrou nese xoco 
quizais forzada e · xogando o ris
co-- e nós pensa;mos que para 
que sexa realidade o gran soño 
da Hurnanidade, a r'evolución , o 
que está s9cedendo no mundo, 
ainda que podan parecer retro
cesos coidamos que son pasos 
adiánte. Que todo o bloque se-· 
cialist{ esté en movirnento e se 

. desconxele é Positivo: indepen
dentemente de que a sua des
moblización poda dar lugar a 

· pasos atrás , rero no tempo, qui
zais sexa inxénuo, penso que o 
ben trunfa sobre o .mal. 

No caso de Cuba 'o problema 
é que estén dadas as condicións 
para xogar ese x9go e definindo 
en que termos se xoga. Coido 
que Cuba ten o que . o que no11 
teñen outros paises, e é que a: 
xente está politizada. Podiarnos 
facer a leitura de que Cuba é o 
país rnáis democrático en ter
mos esenciais, porque a . xente 
discúte· e sabe onde está meti-
da. / 

· Inteleciuais e política 

O eompromiso do intelectual 
coa política, é distinto en La
tinoamérica e na Europa? · 

A política é máis alta das activi
dades intelectuais, a rnáis eleva
da. É asumir a respónsabilidade 
da . civilización, da polis. A p·ala
bra e a condición política están 
desprestixiadas pala clase políti
ca, e a xente con razón óllaa con 
desprécio. Precisamente a tarea 
están en arrincala dese ámbito. 
Penso que esa é a tarea dernoérá
tica e revolucionária fundamental 
neste momento da humanidade. 
o~i.ntelectuais latinoamericanps 
teñen unha tarea comun de clari
ficación dos problemas da socie
dade á xente dp comuil, e contri
buir a esa tarea profunda de poli
tización da sociedade. Pero non 
creo que sexa moi distinto nou.
tras partes que en Latinoamérica. 
. Farruco Sesto estivo no Con-

. greso de Arquitectura· Institucio
nal e percibiu a existéncia dun 
:i¡'nportante debate "tiai unha po

_ lérnica de ·fondo, e eu asomado 
sen que ninguén me pergunte, 
quixera dar a rniña opinión. Coi-

. do que a cuestión da arquitectu
ra agora mesmo é vela como un 
problema cultural. Se se recoñece 
asi calquer visión da arquitectura 
debe centrarse nese ponto, e a ' 
óptica cultural vai dar a clave 
para, defender 9u atacar · unha 
obra. Eu coincido moi profunda-

. -mente cos plantexamentos de 
. xente como César Portela que se 
consideran a si mesmos conti
nuadores do movimento moderno 
pero qw.e ao tempo enlazan coas 
condiCÍóns e desenrolo da própria 
cultura. Ese _ debate está vivo 
aqui -na Galiza. Parece que haxa 
arquitectos ti"Ue non queiran ven
cellaÍ o -seu traballo a unha xeo
grafia cultural e soci~ . se'nón que 
fan arquitectura na Galiza oomo 
se a fixe'sen na Andaluci.a ou en 
Harnburgo. Nós penBrunos que a 
arquiteatura 'ten que ter raices 

. profundas, o que non quer dioer 
que sexa reaccionária, regresiva 
ou folclorista" · O 
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"Á. obra é a vida.-Un 
mesmo." É Correa 
Corredoira.· Xabier:. 
"Ainda que asi parnce_uri 
nome basto. Prefiro que 
se :me coñeza pqlos 
apelidos." E q:ue dicer del 

_ · ademais do · que xa . ten 
. téstemuñado poJo espazo 
adiante? Talvez, Hnha 
uhica cousa. É un 
auténtico poeta, daqueles 
que nón sinalan a sua -
presenza. As suas 
mensaxes literárias, sen 

· e;mbargo, fican ·aí. E algun · 
d_i? teremos o· piacer de 
adrriiralas tanto como . 
hoxe disfrutamos xa coas 
s.uas expr~sións no 
concerto plástico.· 

Correa. Corredciira 

GuieirQ 
CULTURAL 

~coa espiritualidade hai crítica e vangarda: 
. Polo camiño do material só pode ~hegarse ao dogmatismo' 

• MANUEL CARBALLIDO 

"Hai moita xente, estou conven- _ 
cido , que .cunha calidade- fóra 
de toda dúbida , quedou á ma[){e 
da história en todos os campos 
.da arte'', confia a modo de refle
xión, mentres as sensacións· 
vanse reflexando tras as brancas 
~alunas de fume cautivador. É · 
o :malee · dun estúdio.- cheo de 
ambientes, car._regado de con
trastes. Bfilxas paixóns . Inequí
vocas sensacións do máis subÍi
me dos comportamentos ani
.mais . O étei. A interioridade. A 
subsisténcia . A confusión feita 
retódca. É un humano. Un deus 
máis sobre a tímida conciéncia 
do longo infindo. . 

"Non creo na arte dos ofici
nistas. É máis , penso que é de- . 
leznábel" , afüma 'deseguidQ, re-

. feríndose ,a · .que "non hai por. 

- que rnivindicar un traballo está
bel e contínuado para os .criado
res, por dicilo d8.lgunha rhanei
ra . Algunha xente , efectivamen
t~ . n9n fai máis que. tres ou ca
tro causas ria sua vida. Mais 
son chispeantes . E a min pare-

.ce-me mellar isa que ter unha 
grande produción pero con rnoi-
ta palla polo meio. ·: -

l\Ílostra 
Agora mesmo traballa na prnpa
ración dunha mostra na' galería 
Pardo Bazán. "Será no pró~o 
mes de Xuño, baixo o título Na 
beira ·do mar. Son, todas, mari~ 
ñas . Unha homenaxe a determi
nadas zonas de Galiza. Hai pe
dras e luces da Cc3ta da Marte. 
Causas de Muxia, de Cabo Vi
lán, de Fisterra .. . Incluso-, agora 
me~mo , :emto unha inariña na-

politana,' qÚe .é un apunte dos 
que eu ·fixen cando ia daqui 
pará acolá, os meus cadernos de 
viaxe", poderíamos dicer. Por
que coñecéndDo como o coñe
cemos, ternos fé de . que foi un 
viaiante , aventureiro, como bon 
autodidacta. "Cruce_i Gréc~a", 
lembra , "e a illa de Creta, a 
dedo'.'. Eran tempos . E ainda fi
can r'emiñiscéncias deles , ."na
que} camión cheo de uva e co ' 
sirtaki á máxima poténcia sain
do palas fiestras abertas , papan
do dos racimos e cantando a 
pleno pulmón. Era moito. Da
queles tempos, estas memónas 
que agora, de cando en vez , 
saen da escuridade e fanse for
mas ." 

E máis proxectos . Unha mó
rea deles ,· que agardan . Como o 
Círculo ·das Artes. "Fai falta 

unha idea que aglutine a todos 
os criativos. E achamo-nos xus
to, ao meu modo de ver, nese 
tempo onde todo pode facer-se . 
De calquer xeito -ahonda-, 
fai-se necesário afondar un pou-

'GRUPORZAN 
SUPUXO COBRIR UN 
PROXECTO, TENDER 
UNHA PASARELA, 
PARA UNHA VEZ 
CRUZADA E )(A NA 
OUTRA BEIRA, 
GUINDAR CON ELA' 

MONTES E FONTES 
Galjcia ten un.iníportante patrimonio naturál ... 
... para respetalo hai ·que coñe5'1o. 

. . . . .. ,. •~ ca 

Prólimós rdUlol: ~. Ramón Gatda. Piara de Gallda IV Marisa Castro, Ú1ÍS Fmre. Guía de setas e eofU1Dtla1 

UBIOS PARA PASEAR E AMAR· A NATUREZA 

X ERAIS 
-~" ·I 
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ca e ollar o por que dese -v~cío 
que existe nestes íntres nas de
nominadas filtes a riível de con-

-xunto. Habería que pór un pou
co máis de ánímo e de alegria · 
incluso nun prbxecto que se se 
entende aben;o poderia ser unha 
alternativa diferenciada ·do feito 
iñstituCi<;mal .. 

Tránsito .literário 
Aí está. Mentres, os sañas ·bu-, 
len palas alturas. Hai tempo, al
guén · dixera que Correa Corre
doita non era un pintor. Senón, 
o pintor. Ao cabo, esa veemén
cia que semella pura forza , a 
roca máis dura en loita con ese 
mar aISerto, forte e violento, non 
é máis que a transformación da 
inteíioridade, a convic~ión de, 
que a realidad8.é unha. E a con
fusión ou a sublünación do en
xeño, un paso máis cara ao pró
xímo- estádio.- · 

"Collin-lle gasto aos pinceis 
cando ainda era moi novo. Teria 
uns nove ou dez· anos", explica . 
''Eu tiña un tia que era pint or. E 
pasaba tempo con el. Tenica
mente, era bon. Dedicábase 
máis que nada ás paisaxes. Es
tivera , incluso na Escala de Be
las Artes. Ainda que, Iogo, des
pois da guerra, deixárao e meté
rase a gris e máis adiante na se
creta . Mais tiña un sentido esté
tico moi curioso. Deixei-no un 
pouco para dedicarme máis á 
poesía, á escrita. Teria algo así 
como quínce ou dezaseis anos. 
E dediqueirne intensamente até 
os vinteun. E ainda escrebo De 
vez en cando surxe algun poe
ma, nalgunha viaxe que fago". 
E a fe que é certo. Que hai unha 
marea de caixóns cheos de ma
terial literário. E do seu último 
libro de poemas escolle un par 
deles , "se queres léoche un". E 
lé . Lé tal cal é . De maneira fran
ca. Sosegada. Arrebatada. Con 
fúria ilóxica que dá un idioma 
agarimoso e confluinte. Coa má-

- xima do seu próprio comporta
mento. 

"Lisboa./ Outa luz./ Fotón 
eterno sobre o porto das naos./ 
Femia de terras quentes./ Teu 
derviche penetra os ceas do 
mar ./ Teus homes circulan co 
caos da tua alma,/ que non é 
pequena." 

E a dedicatória, a aquel que 
dicia , "mais vivir vale a pena se 
a alma non é peque na." 

Gruporzán 
Está en case-que todo. O seu si: 
nal figura xa cun prestixio defi
nido no ámbito das artes plásti: 
cas. "Talvez, o que deixei un 
p9uco máis de man fose o gra
vado. Pare~ de gravar nestes úl
tunos tempos", confesa, men
tres suxire que "teño un proxec
to para gravar dentro de pouco, 
unha causa moi sinxela, sen 
meterme en investigación , nen 
causa polo estilo." 

Foi un dos fundadores de 
Gruporzán, xunto a Xoti, Xosé 
Galán, Chelín e Pedro Muíño, 
unha das galerías de vangarda 
da cidade onde expuxo a sua 
obra case-que todo o abano de 
plástica non formalizada. A de
saparición de Gruporzán, na sua 
opínión, supuxo unha etapa cuF 
minada, "nunha é_poca onde foi 
necesário fac_er frónte a un soca
vón que había nun tempo. E, 
daquela, Gruporzán tivo que ni
velalo. Posibelrnente -subliña
se Gruporzán . non aparecese 
neste' íntre ·haberla un parón na 

· história da cultura, sobretodo a 
respeito das artes plásticas. Por
que non habia nada. Ouer'dicer, 
que Gruporzán significou cobrir 
un proxecto, ténder unha pasa
rela, e unha vez cruzada e che- · 
gado á outra heira, pois, f~ra." ' 

(pasa 6 pftlna 23) 



Cena de "Inventarios" do Grupo Malbarate 

O monólogo 
como 
desnudo 
Inventários 

O texto de Inventarios de Phi
lippe Minyana ben pode se 
comparar con un trofeo. A cavi
dade teatral chega á derradeira 
década do século entre sentén
cias fatalistas que queren mar
car o final dese procedimento 
estético que consiste en repre
sentar ao vivo sobre un estarí
bel. Desde a apocalipse do au
dio-visual o Teatro píntase de 
músicas, de danza, de retórica 
na fala e na cenografia, e aínda 
antes ensaiaÍa as cen formas do 
naturalismo. Pero velaqui que 
cmco minutos de Inventários 
devólvenos unha realidade ce
gadora · o monólogo é o desnudo 
do teatro, a maneira máis franca 
e desgarradora de espir a un 
animal sobre as táboas e mos
traJo como é de seu. 

Este falar para si, sen os pou
sos do diálogo, é igual que un 
aclo de conciénc1a teatral, tan 
sinxelo que parece un regreso a 
formas non evoluidas de repre
sentación, con un aquel dé neo
trovadorismo das táboas . Mais 
estes figurins sen roupa que en
tregan os seus segredos máis 
fondos coa palabra, son algo 
ben máis complicado. Philippe 
Minyana recupera o camiño que 
ven desde a psicanálise ao mo
nólogo interior e nesa busca pa
récese a páxinas ben coñecidas 

· do teatro da intimidade. Pero 
asi como se achega ao soliló-

• quio, distánciase do Teatro na 
cenografia que tamén está deli
beradamente pintada como un 
circo de tiza darredor de cada 
unha das tres mulleres do repar
to . Non haf pontes entre as tres 
actrices, porque o que se quer 
é pintar o perfil fondo e vertical 
de tres desnudos. Os ai:tellos da 
cenografia están agachados na 
oposición en tre os tres caracte
res: o realismo verista ~ senti
mental de Jacqúeline, o ensoña
mento mitómano de Angele e o -
revérsó escéptico de Bárbam . -~· 

·Tres soiQ.ades no diván · 
Esta construcci~'m dun ' clima 

teatral desde as diferéncias de 
tres caracteres que monologan é,, 
unha proba para o J'eatro do 
Malbarate, un reto dificil e aspe
ro na que a gran axuda vai ser 
o texto-trofeo de Minyana. A di
rección de Fernanda Lapa esco
lle esta cenografía valeirada, de 
tres soidades no diván do psica
nalista que están xuntas peto 
non en compaña. Da represen
tación resulta que Mabel Ribera 
(Angéle), Marisa Soto (Barbara) 
e sobre todo Rosa Álvarez (Jac
queline) levan adiante os seus 
papeis con eficácia pero o espá
cio das táboas parece singulari
zado en cada actuación .e mes
mo parece como se gardase con 
avareza cada personalidade 
para qµe xuntas ñon desen por 
fin catalizado un clima cénico. 
O obxectivo principal do texto 
non se logra totalmente porque 
o diálogo entre os tres caracte
res non se vai producir ao rema
te. 

O Teatro do Malbarate é unha 
das compañías que en apenas ' 
tres obras consegue atraer des
de o cartel, sobre todo a partir 
do éxito de público que logrou 
coa comedia de Anxel Rei Ba
llesteros Xogos de Damas. Nes
ta obra non lograda por un de
fecto global de concepción, a 
pequena éompañia asume un 
difícil desafio que o público se
gue con ínterese ainda que ao 
remate responda coa frialdade 
de quen non dá derradeiramen
te visto que falla para ser Teatro 
nesta obra ben escrita e repre
sentada. O 

G.L.T. 

Inventarios. Autor: Philippe Mlnyana. 
Reparto: Rosa Álvarez. Mabe Rivera. 
Marisa Soto. Dirección: Fernanda Lapa 
Tradución: Dolores Villavedra . Ceno
graffa e vestuário: Ernesto Chao. Ilu
minación: Enrique Banet. Vestuário: 
Concha Abad. 

Bruno 
Bettelheim·,. 
para que 
serven as 
fadaS-
Non é a mma intención facer 
unha .. semblanza ,bio-bibliográfi
ca do psiqui?~ra : de op entación 

-. Qu'ieirQ 
CUI..;TURAL 

psicanalítica , Bruno Bettelheim. 
Ca gallo do seu recente pasa
mepto, a prensa fíxose eco de
ses datos considerados funda
mentais e máis significativos: a 
súa orixe xudea, o· seu interna
mente nun campo de concen
tración nazi, a súa fuxida · a 
América, os seus traballos pio
neiros no tratamento do autis
mo. É o· que se agarda du!lha 
evocación necrolóxica, dito sexa -
isto sen ningunha pretensión 
despectiva. As necrolóxicas, 
para alén das homenaxes forz.a-· 
das , serrón finxidas -a marte · 
semella uniforrnizaÍ positiva
mente a todos : ¿quen ten a ca
rraxe para falar mal dun mm
to?_.:__, cumpre a función de re-

-nova-la memoria sobre figuras 
ou voces que q ir e .Vir das mo
das culturais arrornba as máis 
das veces inxustamente. 

A miña in~ención é , desde o 
impacto co que a inag~dada 
nova da súa tráxica marte me 
golpeou, talar do Bruno Bettel
heim que a min me falara na 
lectura admirada das s.úas 
obras. E entre estas, por riba 
dos textos de carácter máis téc-· 
ruco --os estrictamente psi
quiátricos , como a nomeé!da A 
fortaleza baleira, na que descri
be as súas experiencias no tra
tamento de nenes auti.Stas , ou 
os de intención didáctico-divul
gadora, como as súas populares 
cartas ós pais-, eu escollerei 
sempre unha: a Psi canálise dos 
eontos de ladas. 

Ouizais non estea de máis 
confesar que cos anos ei.i fun 
alimentando un considerable 
cepticismo verbo do rigor cien
tífico do paradigma psicanalíti
co. Sen embargo, hai cando me
nos dous aspectos nos que a 
práctica e a teoría psicanalíticas 
amasan ter contribuído, e per
sistir aínda na contribución, 
dun xeito.indubidablemente po
sitl.vo. sexa cal sexa o criterio de 
avali?ción de · que se faga uso. 

E son estes dous : a renovación 
e a rriellora nas técnicas tera
peúticas psiquiátricas e a aper
tura á indagación simbólico
imaxinariá de campos ata entón 
considerados refractarios para a 
reflexión intelectual. Nos dous 
aspectos Bruno Bettelheim ten 
contr1buído duh xeito · enorme-

. mente relevante. 

O seu fraballo sobre os cantos 
de fadas situase no segundo 
destes campos. Cando, a come
zos dos anos setenta, aparece o 
seu libro, a disputa arredor dos -
cantos de fadas movíase sobr_e 
tres eixos. Por unha parte, hai o 
que poderíamos chamar unha 
utilización "de dereitas" dos 
cantos fantásticos , popúlares e 
de fadas , que ten o se't paradig
ma na reconstrucción que deles 
fan as pelieulas .de .debuxos ani
mados de Walt Disriey. Nestas 
versióris os ccintos tradicionais 
son despoxados de boa parte 
dos seus ~lementos máis iñtjue
dantes e desasosegantes, e ern
pequenécidos a un esquema do -
"infantil" fortemente reducion'is
ta . Hai logo un r~xeitamento "de 
esquerda&' destes cantos, que 
parte dos movementos pedagó
xicos progresistas que .denun
cian a persistencia nos mesmos 
de motivos feudais (xerarquiza
ción e inmobilismo social) , roles 
sexistas , maniqueísmo moral e 
solucións idealizadas dos con
flictos : Hai, finalmente ,· un inte-

, rese puramente literario cara ós 
- mesmos, activado pola traduc

ción ó inglés e francés dunha 
- obra fundamental -a .Morfolo

xía do canto , do , soviético 
Propp- que propón unha. análi
se estríctamente formal da es
tructura -dos cantos maravillosos 

· tradicionais. 

A perspectiva que introduce -
Bettelheiin difire destas tres . 
Aplicando á inteq:iretación dos 
cantos as t.(3cnicas usadas por 
Freud na- interpretación dos so
ños, advírtenos que a forza "pe
dagóxica" destes cantos (que é 
ademais unha forza á vez_é'tica, 
pprque própón modelos de con
ducta, e estética, porque educa 
a sensibilidade) reside na súa 
capacidade de comunicar. por 

' medios simbólicos, coa alma in-
- fantil . Dese xeito, os grandes 

conflictos do. crecemento, da 
formación da personalidad e , da 
socialización, conflictos que o 
nena non está aínda en disposi
ción de verbalizar .nin racionali
zar consCíentemente, son vivi
dos e solucionados simbolica
mente por el no espacio irnaxi
nario do canto. Por iso Bettel
heim ergue ·a súa v.oz tanto con
tra a pretensión enmascaradora 
("de dereitas") dos cantos de fa
das, como contra a pretensión 
negadora ,("de esqu~rdas") dos 
mesmos. O longo dos séculas os 
cantos de fadas teñen integra
do, nunha ·síntese imposible de 
improvisar, os misterios máis 
agachados da alma humana. 
Non podemos privar ós nasos 
nenes- dun tesauro coma ese. 

O de menos ése aceptámo-la , 
literalidade das súas interpréta
cións. Personalmente considero 
lexítimo manter certo · razoado 
cepticismo verbo da interpreta
ción corno figuras ou imaxes se
xuais de numerosos motivos dos 
cantos, que, por outra parte, . 
noutros casos sop notorios . O 
importante é recoñecer que Bru
no 'Bettelheim nos ten· feito ver, 
e Xp de forma definitiva, _que os 
cantos de fadas serven para · 

. moito. Para todos aqueles qüe 
· non 'lles chegaba con recoñece

la súa beleza e a súa capacida
de de engaiolar e xeracións e

'~xeracións de· ·nenqs , a voz de, 
· Bruno Bettelheim veu desterra- . 

las derradeiras dúbidas. O 
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 
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.Cine , 
. , . 

memona e 
~cintaS ... de 
celuloide 
Cinema Parad.isa 

f 

\ 
'\ 

Cinema Para~iso produce un " 
curioso efecto, que a faí senón 
un filme especialmente estimá
bel formalrri-ente , sí dunha efec
tividade emocional hoxe en de
suso. Como . si estabelecese un 
xogo con esas fitas que retrata, 
(filmes da posguerra italiana 
que , no s~u pase polo cine que 
dá título á fita , fan rir, chorar ou. 
apl~udir ao unísono a esa vila 
siciliana), resu1ta que "Cinema 
ParacliSo" provoca un similar re
sultado ao espectador, conse
guindo pulsar -até o fondo os 
seus resortes emotivos (con es-

- pecial incidénc_ia nos lacrimais). 
_coa combinación noh moi sutil, 
per9 certeira dun~ cahtos ele
mentos. 

·Esta citada · pouca . brillantez 
formal merece maior explica
ción. A c;inta de Tomatore non 
ten un guión especialmente 
afortunado: a cQnstrución das 
personaxes é _aceitábel ·pero non 
moi complexa , e. os diálogos te
ñen unha tendéncia, por veces 
máis acusada, aó óbvio e á re
dúndáni:::ia verbal cÓ qlie 'xa se 

. nos explicara visualmente. 
Tampouco os actores nos entu
siasman, .considerando sobreto·
do que se traballa sobre a sem
pre brillante canteira italiana : a 
millorar esta impiesión tampou
co axuda o feito do rapaz prota
gonista .te sido doblado por un 
émulo Pal:5lito Calvo. Pero con 
todo este bagaxe que non faria 
presumir uns -resultados moi 
prometedores, res,ult~ qlie a for-' 
zá das histórias que percorren 
"Cinema Parad.isa" irnporrse de
finitivamente sobre esas carén
cias. A evocación- dunha época ' 

-e unha forma de vida máiS hu
manas, na que a xente se estre
mecía. colectivamente ao son 
das películas , e a sua destrución 
paralela á do próprio _cíne, ence
rra unha gran veidade da que o 
filme nunca se Q_esvia. 

Que o proxecionista quede 
cego tras do -incéndio da sua·ca
bina, no que poidera semellar 

. un fácil recurso melodramático, 

(pa~a á páxina seguinte) 

1> 
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(ven da páxlna anterior; 

resulta dunha efectividade dra
'mática inapelábel. Que o dono . 
~o Cine Paradiso, ante a sua 
imaxe prévia á demolición, nos 
espete algo así como "o cine era 
un soño" . ·non resulta unha ob
viedade por ter a mesma forza 
irrefutábel ·do vérqadeiro. 

Hai un filme . de Ettore Scola 
"Spfopdor" , · que ·canta · igual~ 
mente a história dun· cine até a 
súa venda a unha cadea de sú:~ 

· permercados , . e que efectua 
unha homenaxe pormenorizada 
de catro décadas de cine italia
no . É ben curiosa a coincidén- . 
cia temática e no _tempo das 
duas titas. A aproximación nos
tálxica e apaixoada ao cine de
saparecido (como arte e, por 
-ende, como espácio físico) é ele-

. gante no caso de Scola, e máis. 
to~ca no de Tomatore . Pero 
igualmente emocionantes resul
tan as 'duas . 

. No ·caso de "Cinema Paradi
so", a parte final, co eterno tema 
do intento de recuperación da 
infáncia a traversa dos obxe.ctos 
que lle foron próprio~. coa ap~-

. tE¡Jose- final do descobremento da . 
memória furtada en forma de re- . 
cortes empalmados, resulta 
dunh·a forzá tan demoledora 
coma a que· Cierruba o cine en 
cuestión. 

As bágoas, daquela, sorpren
Glerán ao máis píntádo, e a súa 
convirtese de repente na do pro-

. pio "Paradiso" . Unha emocio
nante sensación· que, se chega
se a ela como fórn., merece. ser 
experimentada. · O 

GONZALO VILAS 

Soños 1 xogo 
e ngor nas. 
pez as 
. recentes do 
escultor 
Bas~o 
Ignácio Basallo, escultor ouren
sán nacido nos anos cincuenta, 
apresenta na Galeria Vadiart de 
A Coruña duas dúcías de pezas 
de nova factura e as suas máis 
recentes apeténcias. Estas últi
mas desbaratan o tópico encasi
llamento do escultor entre os ar-

. · tistas étnicos, qlie se apoían 
, fundamentalmente no uso· de 

materiais: métodos de traballo e 
referentes formais da tribu á 
que son asignados . · ·-
Ba~allo pasou por ser durante 

moitos anos o criador que só sa
bia .da elab,oración da 'madeira 
ªº rpodo e maneira en que era 

-.empregada po~ labregos e mari
l)eiros . Sólidos ·obxectos que su
xerian ferramentas prestas a ser 
temadas por man firme, sóbrio 

· xogo do cóncavo e a ·.convexo, 
soportes que se completan ·con , 
elementos · unidos por sinxelas 
esp'igas e nada de. cór, nen gr'a
tuito, "todo coerentemente eco
nómico: . 
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· Nu.nha etapa posterior aborda 
as suas obras cun ineirande ri
gor xeométrico, volumes con 
vontade prismática que abeiran 
a imaxe do mol:iiliário ' un dis-

. creto tinxido en córes aguarela
dos acentua agudezas .cu cha
ma a atenci-On ~obre algo que 
non debíamos obviar e. sobreto
do, construe con 'perfís de pe
quena escadría para conseguir 
unha lixeireza que até o mo
mento presente non abandona
ra. Outras séries de pezas arron
tan o t~ma do totem pero tan 
esquematizado que m.áis parece 
báculo que fito con vocación li
túrxica. Tamén incorpora a arti
cúlacíón de . unidades que dis
frutan de libre.movimento e dis
posición , gañando así unha di-

EXTRAS. A NOSA TERRA 

MUROS · 

Libraría Prim 
Rua Ancha, 9 
Libraría Galardo 
A Xesta · · 

LÍbraría· Cervantes .1111 
Rua Policarpo Sanz, 27 OURENSE 
Librarla Cultural . 
Rua de Don Bosco, 46 Galena Sargadelos 
Libraría Capitán Trueno R.ua H_abana, 2~ 

mensión temporal nas obras ao 
liberalas do estatismo e facelas 
unha e distintas . 

Na actualidade, a incorpora
ción do metal, a desinibida am
pliación do repertório formal to
mando símbolos universais e o 
apoio na filosofía do xogo e a 
sorpresa, está xerando unha 
obra radicalmente madura que 
ao complexizarse progresiva
mente reclama toda· a. nosa 
atención . Pésie ·a todo o dita 
non haí que esquencer que ~ 
produción de Basallo segue arti
culándose en tomo aos proble
mas particúlares da escultura 
como obxecto, é dicer: o equili
brio material e visual, a harmo
.nizaciqn de · masas e materiais , 

O BARCO DE V ALDEORRAS 

Libraría Murcíego 
Rua Marcelino Suárez, 28 

A CORUÑA 
Libraria Couceiro 
Praza do Libro . 
Libraría Colón ' 
Rua Real, 24 
Libráiia Lume 

· Libraría Kino 
Esteixo 

Rua Marqués-de Valladares (Galerías) Librana La Región 
Libraría Auria Rua Calvo Sotelo, 15 
Rua T orrecedeira, 102 Libraría ~tylo 

XINZO DA LIMlA 

Libraría Galaica 
Avda. Ourense, 11 Rua Fer:narido Macias, 3 

Libraría Ayuntamiento 
Praza Pontevedra, 2 
Riego de Aguá, 16 
Libraría Terra · 
Praza do Conservatorio, 2 
Libraria Logos 
Ronda de Outeiro, 248 
Ubraria Arco 
Rua do Arco, 5 
Librarla Martins's . 
Rua Pedreira Ríos. 2 

. Libraria Xiada 
Avd. de Fisterra •. 76-78 

SANTIAGÓ . 

Libraria Couceiro , 
Rua República de El Salvador, 9 
. Libraria Abraxas 
Rua Montero Rios, 50 
Galeria Sargadelos . 
Rua Nova, 16 
Libraría Pedreira 

NOIA 

Libraría Sementeirá' 
Rua Mazacañamos . . 15 
Libraria Blanco · 
Rua ~uár.ez Oviedo, 11 

CORCUBIÓN . 

Libraria Nerlos 
Praza Xosé Carreira, 29 

CARNOTA 
4,.ibraria Vázquez ... 
A beira Casa do Concello 

CEE 

Libraría Trazos 
Rua da Pena, 12 

Libraría Sirius R_ua e.apitan Eloy 
·rravesia de Vigo 17 Librana Tanco 

' Rua José Antonio, 20 

CANGAS 

· Libraría Maraxe 
Avda. Méndez, Núñez, 45 · 
Libraría Vilafer · 
Rua Real, 13 
Libraría Pro-Escota 
Rua ~aiona, 15 

MOAÑÁ 

Libraría Maya 
Rua Concepción Arenal, 142 
Librarla Alborada 
Rua c .oncepqión Arenal, 112 

AGUARDA 

· l,..ibraría Atláñtica . -
Rua Concepcion Arenal 16 
Libraría Cervantes . ' 
.Rua Vicente Risco, 3 

Libraría Ronsel 
Rua Paz, 19 
Libraría Platero· 
Rua Bedoia, 22 
Libraría Meiga 
Rua Progreso, 64 
Libraría Malleira 
Rua Bedoía, 36· 
Libraría A Nova 
Rua Padre Feixoo, 17 
Libraría Desea 

_Avda. Ourense, 10 
Libraría Res Vie 
Praza Maior, 11 

RIBADAVIA 

Libraría T eima 
Rua Garballiño, 56 

ALLARIZ 

LibÍ'aria Amodiño 

111 
LUGO 

Libraría Agulrre 
Rua Bispo Aguirre, 8 
Libraría Biblos 
Rua Doutor Fleming, 1 Baixo 
Librarla Alonso 
Praza do Campo, 2 

VIVEmo 
Libraría Porta da Vita 
Avda Courdes, 38 

RIBADEO 

Libraría Vivln 
Rua San Roque, 7 

. Rua Emilia Pardo Bazán, 18 
P.ONTEVEDRA 

PORRIÑO 

Rua Home Santo, 55 
Libraría San Pedro 
Ruá San Pedro, 61 
Libraría Aemo · 
Rua República de El Salvador, 33 
Libraría Carballal · 

Libraría Michelena 
Rua Micheléna,-22 
Libraría Cao 

Libraría Paz 
Rua Rámón González, 3 

~ 
~-

CARBALLIÑO ·1#11 - ~ 
.Libraría Correos MADRID ~ 

Rúa do Vilar, 68 · 
Libraría González 
Rua do Vilar, 52-50 
Librarla Follas Novas 
Rua Montero Rios, 37 

FERROL 

Libraría Limiar 
Rua Venezuela, 33 

· Libraría Helios 
Rua Real, 55 

Rua Rosalía Castro, 1' Sargadelos ~ 
, Libraría Epi · ~ 

Libraría Breogári Rua Mosquera, 29_. Zurbano, 46 ~ 
VIGO Rua Calvo Sotelo, 29 ~ 
Libraría Bertrand ARCADE~SOUTOMAIOR CELANOVA ~ 

Rua Padre Samiiento 12 
Libraría Seoarie ' 
Rua García Cam~a. 6 

Rua Príncipe, 23 Libraría Mlguez ~brarlMa Abell!l 11111 ~ 1 
Libraría Ir Indo A d X sé Soll 115 raza aior, 1 O ~~ 
,Rua Princir:)e, 22 (Galerías, 2" Piso} v ~· 0 a, · BARCELONA ~ 
Libraría Babel VILA · · · VERm Sargadelos 
Rua Venezuela, 45 · GARCIA DE AROUSA Libraría Das Airas Provenza, 27 4 ~ 

1RLibranc·a Limiar Praza García Barbón ~ 
ua. ervantes, 5 . . 1 

• ~ 

a relación das pezas co seu 
apoio ou soporte e o balance do 
oca e o cheo. 

_Especial interese merecen as 
pequenas esculturas. que ade
mais de introducir novos mate
riais ou en estados pouco usuais 
(metal- fundido, osos, chatarra 
atopada, etc ... ) fomecen dados 
sobre os outros camiños que pa
ralelamente á obra maíor vai 
abordando o artista . Camiños 
que rara vez retoma e xeralrnen
te deixa poetícamente aponta
dos. En fin. atopámonos ante un 
labor trascendente e que parti
culariza en cada obxecto a ne
cesidade interna da sua existén
cia. O 

FERNANDO FERRO 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
poJa nosa 
especialización 
en libros 
gal egos 
e portugueses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
El Salvador, 9 
Tel. 56 58 12 

SANTIAGO 

. . ~ 
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Nunhas xomadas convocadas na Coruña 
pala A.C. Alexandre Bóveda e á que asistirán 
destacados especialistas 

.A perestroika será posta . 
a debate por ptirneira 
vez na Gahza 

Co título de "Perestroika, un lus-: 
tro de cámbios" a Asociación 
Cultural Alexandre Bóveda da 
Coruña convoca os próximos 29, 
30, 31 de Marzo e 1 de Abril un
has xomadas de información e 
debate, ás que asistirán un bó 
feixe de especialistas, provintes 
alguns de paises do Leste . 

Ao conmemorarse nestas da
tas, precisamente o V aniversá
rio dun movemento que segun
do Mikhail Gorbachev "está 
orientado a acelerar o desenvol
virnen to económico e social do 
país e a renovar todas as esferas 
da vida ", a A C. Alexandre Bó
veda considera que "ainda que 
a perestro:il<a é hoxe un dos fo
cos de debate intelectual na 
nasa sociedade, escasean ini
ciativas que intenten profundi
zar na análise, desde diferentes 
vertentes, co intercámbio de 
opinións de expertos de recofie
cida cualificación no tema". 

Programa 
O 29 de Marzo, comezo dos ac
tos , terá lugar unha mesa redon
da co tema: "A perestroika: ori
xe e eséncia , tras cinco anos de 
experiéncia". Os ponentes serán 

....Konstantin Mozel , secretário da 
ernbaixada da URSS, Rubén 
Sergueev, neto de Dolores Iba
rruri e membro do Comité So
-viético pola Paz, Carmen Clau
din, catalana, e}{1)erta en docu
mentación sobre paises .do Les~ 
te, e Francisco García Suárez, 
colaborador de prensa sobre te
mas internacionais . 

O 30 de Marzo está previsto 
realizar o seminário "Reformas 
políticas e novas movimentos 
sociais", coa participación de 
Manuel García Alvárez, profesor 
de dueito e autor de traballos 
sobre dlleito político na URSS , 
Ruben Sergueev, Carmen Clau
din, Francisco Garcia Suárez e 
Charles Orjewicz, autor da "La 
crise de las nationalites en 
URSS". 

O 31 de Marzo terán lugar 
dous seminários, o primeiro de
les, pola mañá, versará sobre as 
reformas económicas e os pro
blemas laborais. Actuarán como 
ponentes Carlos Taibo, autor da 
obra "La Unión Soviética de 
Gorvachov·~. Xúlio Ríos , mem
bro da Fundación Galiza de Es
tudos lnternacionais, e Rubén 
Sergueev. 

A partir da 4,30 do serán co
mezará o seminário sobre "A 
reestruturacións socialista e a 
cuestión nacional" . Serán po
nentes Vicent Partal , autor de 
"Els Nacionalistes a la URSS", 
Cesar Cunqueiro; especialista 
en temas nacionais na URSS, 
Charles Urjewicz e Francisco 
Garcia Suárez. 

Por último o primeiro dia de 
Abril realizarase o seminário so
bre "O novo marco de relacións 
internacionais . Os problemas de 
Europa Central e Oriental" . Ac
tuarán como ponentes Iván Ne
dev, embaixador de Bulgária en 
Madrid, Rubén Sergueev, Fer
nando Luengo, membro do Cen
trn de Estudos de Paises Socia
listas, Carlos Taibo e Xúlio Ríos. 

As xomadas terán lugar na 
Aula de Cultura da Caixá.de Ga-

· licia. n 

1 
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O-prémio· '~D~ catro_ a Catro" . 
declarado deserto 
A ID edición do Prémio "Catro á . 
Catro" de novela curta, institui
do polo café -vigués do mesmo 
nome, foi declarada .deserta se" 
gundo deu a coñecer na noite 
do pasado dia 20 ún xurado 
composto por Fracisco Sampe
dro. como - secretário, Maria 
Xosé Oueizán , Maria do Carmen 

· Panero, Francisco Carballo e Al
fonso ÁJV'arez Cáccamo, gaña

. dar da II edición coa obra '.'Peito 
de Bimbio". 

O prémio dotado con 200.0oo· 
. pes"etas, máis o compromiso de 
.edición a cargo de Edicións Xe
rais , será acumulado para o ano 
qué ven. 

O xurado que se decidiu, por' 
tres votos a dous.. en · favor de 
deixalo dBserto , tras catro horas 
de debate, realizou mención de 
duas das obras apresentádas, 
en base á sua calidade literária, 
ainda que non merecentes do 
prémio por non adaptarse áq ea
racterísticas da novela curta-, se
gundo P.eclarou.. un membro do _ 
mencionado xurado . 
· As obras ás que se fixo. men~ 
ción · son da autoria de Maria 
Xesús Arias e de Carlos Bralo. 

O P~émio ''De catro a Catro" 
é un dos poucos do noso país 
que non impide, segundo ás ba
ses, o ser declarado deserto. O 
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A PEDRA DE ABALAR. E A Il\JCOMPRENSIÓN DA NA 'IUREZA 

Todas as relixións , en tanto que 
fenómenos cuJturais, criaron os 

, seus lugares sagrados onde se 
permitía a comunicación entre o 
home e o outro mundo e nos 
que se apropüaba da sfrnboloxia 
natural para desentrañar o mis
tério do mundo e do. home. _ 

. 1 Toda conceición relixiosa do 
mundo ,implica unha distinción 
eñtre o profano e o sagrado, 
mais 'en Muxia esta distinción 

· esmorece e semella que o 'profa
no precisa desesperadamente 
do sagrado. 

Estamos a falar da Pedra de 
Abalar qlie a consecuéncia dos 
últimos temporáis sofreu, o 28 
de Xaneiro, a perda dun anaco 
da sua superficie .· Xa carrera· a 
mesma sorte en Dece:rnj;)ro do 
78 e en Setembro do 87. Hai 
xentes e ·autoridades ,que ·pen
san que sen a Pedra non haberá 
mís festa da Barca, ren virán xa 
turistas a . Muxia. Pero tamén 
hai xente que pensa, sen pór en 
dúbida a irnportáncia simbólica 
éia Pedra de Abalar, que este 
monumento é un f~nómeP,o da 
natureza , qúe a natureza o criou 
e ela ·o renova e nada debemos 
facer para deter este proc~so 
natural. 

As autoridades locais andan a 
tratar de remendar a pedra, xa 
o fixeran antes. en ·duas oca
sións. Coma' xa dixera Felipe 
Senén sobre este mesmo tema 
e neste mesmo Semanário "re-

Como 
seleccionar os 
neumáticos 
Un.ha sel&cción inadecuada de 
neumáticos e unha averia na 
transmisión díanteira, tan fraca
sar a posibiadade dun trunfo a 
Carlo~ Sain·z no Rallye de ,Portu-· 
gal . E evidente que o motivo 

· que forzou a abandonar o rallye 
foi a quebra mecánica, se ben a 
má eleición de neumáicos, po
día levalo a posicións moi bai
xas na _clasificación ou o que 
J?Oderia s~r pior, a un acideríte. 

Analisaremos neste artigo a 
importáncia dunha boa eleición 
de neumáticos, non a nível de 
Rallyes, senón do conductor 
normal que nalgun momento 
poda: facer o seu Rallye persoal 

.e que, loxicamente, faino cos 
seus próprios neumáticos. 

Lembrando un pouco ·de Qis
tória, o primeiro neumático in-

. _ chábel corresponde ao escoces 
John Boyd Dunlop, e no 1895, os 
irmáns André e Edouard Miche
lín criaron na Fráncia o primeiro 
neumático incnábel e desmon
tábel. 

No 1950 aparace a fábrica de 
neumáticos sen cámara nos 
EEUU, os cales . son utili:aados 
nunha porcentaxe moi alta na 
actualidade, debido ás. suas ca- . 
racterísticas e vantcyces: 

Non precisa c~ara. Neste 
tipo de neumático a estanquei
dade conséguese por un perfec
to axuste .. da cÚberta sobre a 
llanta. O interior da cuberta vai 
forrado de goma sintética espe
cial, impermeábel ao ar, _a cal, 
en caso de pinchazo, tende a ta
ponar o burato, desinchándose 

·parar , remendqr, querer trocar a 
natureza corno algunha deputa
da galega propón, é o ·síntoma. 
de querer buscar a sua prorno
.ción, é descoñecer a cultura e a 
sensibilidade galegas; é .. coma 
quen ao dia lle quer quitar a._noi
te, ou ao sol a sua cornpañeira 

1
a lua" (ANT, nº 44, 4-1-79) . 
· Con estas intencións· o que se 

demostia é unha total falta de·-~ 

respeito cara a natureza e irnpli- -
ca, tamén, unha falta de consi-

· MANUEL·.VILAA 

deración do ser huma:no consigo 
mesmo: converténdonos en ob
xectos disponíbeis e utilizábeis . 
Neste caso en dócil mercancía 
eleitoral . 

A Pedra de Abalar é un ele
mento máis do conxunto do 
santuário da .Barca, emarcado 
nunha situación xeográfica pre
vilexiada , metido- no Atlántico 
entre os cabos Vilano e Touri
ñfui onde -a natureza , como cliria 
Mircea Eliade, non é· exclusiva-

mente natural, senón que ten 
outro significado. Ún significado 
simbólico. Pero é o valor paisa
xístico a que se está a estropear 
ao non entender as autoridades 
a linguaxe da natureza. Permi
tiuse constr ir casas até as por
tas do santuário. Na outra beira, 
menos apta para chalés, ergue
ron-se casetos para galiñas, par
cos e cans e, agora, .o concello 
está a "recons truir" o primitivo 
cainiño cara o santuário, que 

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN UN NEUMÁTICO 

a roda moi paseniñamente. 
Menor posiblidade do te

mido reventón pois que a cu-
. berta, ·ao ir forrada desa goma 
especial , evita o desgarro desta 
cando o cbnxupto é atravesado 
por algun obxecto punzante. 

Tamén hai uns · neumáticos 
especiais· para usos militares, 
que se fabricaron para poder ser· 
atravesados palas balas e non 
desinflarse. Isto é posíbel por le-

(' .. 

var ás rodas unhas cámaras se~ 
mimacizas con cavidades inde
pendéntes unhas doutras . A_fle
xibilidade. no é tan boa como 
coas cámara's normais , pero a 
vantaxe radica en non ser deti
dos polos .pinchazos. ou ·balazos. 

O perfil do' neumático é a' re
lación entre a sua altura e a sua 
anchura, expresada e:p porcen
taxes. Por.ex0mplo, un neumáti-

O neumático sen cámara é sempre 
máis seguro en caso de pinchazo 

~r ser nel a perda máis lenta. 

Cuberta con cámara -. 

Cuberta tubeless 

A ·perda de ar_ é moi lenta na lamia 

·co de 160m/m de ruto e 200 mi 
m de ancho -será de ·80. Na ac
tu8.lid.ade téndese a utilizar per
fís baixos .. que salen abalar en
tre 70 e 50. 

É de grand~ irnportáncia o 
deseño da banda de rodadura, 
para uriha boa aderéncia do 

. neumático en pavimentos mo:. 
liados, pois que e~tes teñen qÚe · 
drenar a água para que os neu
máicos se adira &o pavimento, 

non é máis que unha oavallada 
no meio ..no monte que fende a 

- paisaxe que os mariñeiros er
gueron, en ttaballo de ·séculas, 
para defender as suas pequenas 
hartas do vento e do salitre . O 
antigo camiño da Pel, polo que 
entraban os romeiros no santuá
rio despois de lavarse.. debe de 
recuperarse, como parte da pai
saxe e como parte do noso pa
trimónio his tórico e cultural, 
pero non debemos recuperalo 
para a especulación. 

Alguén debe pensar que se a 
Pedra non abala pode abalar a 
sua cadeira e remexen en todos 
os lados para que a Pedra· volte 
abalar. , Vexamos un dos raros 
escritos do actual rexidor no 
que o priroeiro remendo feito na 
Pedra aparece como un dos 
seus 'maiores logros políticos: 
" ... Canto foi bon pro po~o coma 
pra nasas aldeas, que dos nosos 
camiños fíxonos boas carrete
ras. Sempre foi traballador pra o 
noso Municipio, que a pedra de 
abalar botouna no seu sitio, e 
por iso toda a xente debe ir a 
votar pra darlle agradescemen
to .. . " (municipais do 83) 

O que debemos facer aqui é 
copiar e respeitar máis a nature
za que é o marco onde o home.. 
se expresa e vive e é, tamén, 
onde se concentran os símbolos 
que, como cliria Lacan, criaron 
ao home e non o home aos sím
bolos . O 

asegurando a non aparición de 
líq'uido e retardando desta ma
neira a chegada do temido e de
sagradábel "aquaplaning". 

Ademais disto, para unha boa 
aderéncia (agarre). empregare
mos neumáticos dos denomina
dos blandos, co conseguinte 
desgate rápido. Para que se co
ñeza díiemos que un neumático 
blando ten un meirande agarre. 
pero tamén se desgasta máis rá
pido e conseguintemente dura 
menos . Un neumático duro ten 
un menor agarre, tamén se des
gasta menos (dura máis). 

Un desgaste anornal dos neu
máticos pode vir dado en pri
rneiro lugar pola presión do in
flado . Tarnén pode ser palas fol
guras na suspensión e direción. 
Cando estes síntomas aparezan 
aconsellamos facer unha revi
sión nun taller especializado 
para poder determinar a causa, 
pois aforraremos cartas e a se
guridade non ten précio. 

Para finalizar mencionaremos 
alguns consellos relativos á irn
portáncia do inflado dos neumá
ticos: 

-A presión de inflado debe ser 
comprobada con frecuéncia. 

-Non desinflar xamais os neu
máticos quentes , pois a presión 
aument a no curso da rodaxe. 

-Para asegurar a estanqueidade 
poñer o tapón da válvula. 

-Comprobar de· cando _en vez . a 
presión de inflado na roda de re
posto . 

· Non esquenza : á hora de mer
car uns neumáticos teñan en 
conta o tipo de roda e veículo 
no cal se vai· montar para obter 
resultados .satisfactórios do in
.vestimento realizado. , O 

XOSE M. PEREIAA MILLARES 
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EXPOSICIONS 

• Caprichos .de 
Gaya 

Exposición no Ateneo de Fe
rrol. 

• Sofía F. Vila 
Exposici6n de óleos, pasteis e 
gravuras na Sá de Arte da Cai
xavigo (Policarpo Sanz 24. Ga- -
lerias) 

PUBLICACIONS 

• 'cacternos da 
Escala Dramática 
Galega 

Recibimos os dous últimos ' 
editados desta teimosa e im
portante publicación teatral 

· que dirixe Francisco Pillado e 
que corresponden aos núme
ros 80 e 81. 
O primeiro deles é a tradución 
de Henrique Harguindey do 
texto de Alfred Jarry, "Ubu 
rei" . O segundo "Comédia" de 
Samuel Beckett en tradución 
de Miguel Pérez Romero. 

Correa Corredoira 
(ven da páxina 18) 

O que pode pasar 

"Nunca se sabe o que pode 
pasar", sorrí cando a con
versa xira sobre a situación 
do globo. E parece-lle posí
bel que o '' poder político sé 
fragmente e se teña en 
conta aos pequenos nacio
nalismos. O perigo --di
son eses pequenos nacio
nalismos que poden ser 
substitutos dos aspectos 
relixiosos" . E engade des
pois, que "eu penso que a 
nova conceición da vida 
vira da mán do ecoloxismo 
e o nacionalismo." 

A rosa dos ventos. A 
nai. O sentido fronte a 
unha lámina de cento? de 
cristais protexidos por un 
arco da vella. E a erva fa
cendo vibrar as gorxas. os 
cammos. "Lago irnos e 
quencemos cuns litros de 
cervexa " E os nsos restre
gan o lugar, berran e va
rren teitos e fiestras até 
que o anúncio da penúlti
ma opción anárquica fai 
camiño. 

"O que non se debe é 
cair no fanatismo, na im
posición dunha relixión so
bre as outras . Mais o hu
mano ten unhas necesida
des espirituais que está 
claro ten que desenvolver. 
Son unhas necesidades 
precisas para asegurar ali- . 
berdade individual. Porque 
polo camiño do material só 
pode chegarse ao dogma-
. tismo. Coa espiritualidade 
hai crítica e vangarda ." 

A política cultural, na 
Galiza, tanto nos concellos 
como na administración 
autonómica ou central, é, 
segundo Correa Corredoi
ra , "un auténtico desastr,e . 
Hai inoperán cia e falta de 
capacidade de traballo. 
Faltan especialistas e xen- · 
te que se entenda. E, so
bretodo, falta unha dispo
sición espiritual. Un que
rer." E pensq que os políti-

- cos "non son raros", que 
fan o que fan "porque non 
saben máis, porque non ti
veron unha formación hu
manística. Non ·saben 
nada dos deipais . Son téc
nicos: yuppies, .pero falta: 
lles formación , conceito d.o 
humano·. Porque hai que· 
ter en conta que est_án 
arranxando a vida de to
dos. Alomenos, en tebria .. 'D. 
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NOVAS SENSUAIS 

• M.CJ A CORUÑA 

Enrique Ferrer, que mostra 
estes dias, na sala de exposi
cións do Palácio Municipal, a 
sua última obra carregada de . 
sensacións. Ferrer é un poeta 
que vive e sobrevive cunha só 
teima. a reivindicación da ex
presión no conxunto do espá
cio. "O sosego e a tranquilida
de económica son condicións 
impresciÍldíbeis para alcanzar 
a confianza definitiva nun 
mesmo." 

Felipe Peña, a voltas coa 
estética das estrelas . 1'Xa é 
tempo deque se mova un pou
co ísto. Está bastante parado." 
Mentres, pon-nos ao dia sobre 
o Congreso de Arquitectura 
celebrado eri Compostela. 

Los Doré, todos os Mércores 
.a µartir das 11 da noite, no Bar 
de Jos Ron. Paga a pena. 
Aquelas melodías románticas 
ainda non esquencidas e máis 
as novas composicións ·de cor
te doré. 
Raúl, o xénio dos cabelos, 
non dos cabalas. Corta e ama
ña como poucos nese campo 
apesares da sua xuventude . E 
sabe facer histórias aí onde 
vaí o sornbreiro. Algun, á saí
da, talvez nen se recoñeza. 

Teresa . Díaz, marchante, 

• Xornadas do 
Movimento 
Estudiantil en 
Santiago 

Luns, 26 de Marzo: "O Movi
mento Estudanti.l baixo o fran 
quismo e durante a transi
ción". participarán : 
- Anxel Guerreiro, actual se
cretário xeral do P.G.G. 
-Manuel Meta, actual secre
tário xeral da LN.T.G. 
:-Xesús Sanxoás, avogado. 
- Daniel Soutullo, profesor de 
instituto. 
Martes, 27 de Marzo : "O Mo
vimento estudantil nos anos 
80: a LRU, o cláustro consti
tuinte ... ", participarán: 
-Miguel Cortizo Nieto, exvi
cerreitor de Actividades Cul
turais 
- Francisco Femández Rei, 
que foi candidato a vicerreitor 
na candidatura "AUGA", (Al
ternativa da Universidade Ga
. lega) . 

cunha dedicación e experién
cia longas. Daí eses coñeci- -
mentos que aporta sobre o 
tema. Talvez sexa un.dos per
soaxes máis centrados -neste . 
negócio, neste país. E , apesar 
de que traballa con firmas de · 
grande cotización , non esque
ce a "nova plástica nen. por 
suposto, os máis novos e pro
metedores criadores." 
Marcelo e os seus monecos 
de papel de cores. Son únicos . 
"N~n había ninguén que os 
faga". J:labería que considerar 
a posibilidade de convencé-lo 
para que os mostre nunha ex
pos ición a certó níveL "Fágoos 
para entreterme." De seguro. 
Maís ·é uñha arte que non 
pode ficar ignorada. 
Alberto Carpo. tan novo 
coma sempre: No mes de 
Abril,- a Editorial Tab~laria 

porá nas mans dun grupo de 
bibliófilos "uns 200 libros , con 
gravados seus e poemas de 
Ferrin." Ácbase contento e ilu
sionado. En pensa que, en cal
qÜer caso, os tempos son ch e
gados. 

Raul; o outro. Que se esque
ceu das novas pasadas. E, xa 
que vaí cara outros mundos: 
boa viaxe. E sorte. Ainda que 
non estexamos todos. aí vaí 
unha tremenda aperta . 

~Manuel Martinez Barreiro, 
membro fundador dos Comi
tés Abertos de Facultade . 
-Enrique Vázquez, membro 
fundador da AE.P.G. (Asocia- 1 

ción de Estudiantes Progresis
tas de Galicia). 
Xoves, 29 de Marzo: "O futuro 
da universidade e do movi
mento estudantil nos 90", par
ticiparán: 
-Ramóñ Villares , decano da 
Facultade de Xeografía e His
tória. 
- un representante da Confe
deración de Estudiantes Pro
gresistas. 
-un répresentante do Bloc 
d 'Estudiantes Agermanats 
(Uni~ersidade do País Valen -
ciá). · . 
·-un representante dos Comi
tés Abertos de Facilita.de. 

-Todas as mesas redondas na 
Facultade de Xeografí~ e His

' · tória, ás 7 da tarde. Patrocina 
Vic~rreitorado de Estudantes 

ANUNCIOS DE BALDE . -

Os Comités Abertos de Fa
culdade comunican .a todos 
os es tudantes que para porse 
en contacto cos mesmos, por 

. temas relacionados coa Uni
versidade de Santiago de 
Compostela ou co ensillo en 
xeral , poden escreber aos 
apartados de correos: 855 de 
Compostela, ou ao 134 de 
Lugo ou ben· chamar por telé-· 
fono ao número (981)563100, 
extensión 2228, .de· Luils a Xo
ves de 5 a 8 da tarde. Tamén 
poden pasar polo local que te-

. mas no Campus de .Composte
la, no mesmo horário , ·situado 
no pavillón de servícios estu-
dantis. -

Vende-se órgano Cle dous 
teclados e pedaleira caixa 
de ritmos e efectos. coma 
novo. Telf.: (986) 33 53 56 . 

Ferr.ol, As Pontes. Foz. Ouro, _ 
Parga, Vilalba, · Sor, Landro, .. 
bágoas . . encol do I.irnpo sano 
da~ bajeas ; sobre e selo para 
falannos de desenrolo e 
cultura. Xoán/Joám Hermida; 
C/Fco. Silvela n º 77, 28028-
Madrid 

Oferécense servícios de 
guiia, recepoción e tur.is
mo. Falo inglés, francés e por: 
tugués . Tfn?·: (986) 22 18 32. 

CONVOCATORIAS 

• VU Seman~ 
Galega de 
Filosofía 

A VII Edición da Semana Ga
lega de Filosofi.a desenvolvera
se c:Jacordo co seguinte pro
grama. 

SesÍóns da mañá . 

Paradigmas •Filosóficos-so
bre a problemáti~ ecolóxi
ca. 
Pía 16.- Valoración económi
ca e valoración ecolóxica 
como criterios da política me
dioambiental . Juan Martjnez 
Alier. 
Día 17.- Ecoloxía e loita de 
clases . Georges Labica. · 
Día 18.-A Ecoloxía: da Cien
cia á Política. Jean-Paul Deléa
ge: 
Día l9. Pensar a Ecoloxíá.. Ga
briel Albiac . Toni Negri. 
Día 20.- .Ecoloxía e socieda
de alternativa. Roger Garaudy. 
Modera.- Xosé Luís Barreiro. 

Sesións de Tarde 

Problemática ecol6xica de 
Galiza e alternativas. 
Día 16.- A existéncia de Jími: 
tes meio-ambientais no cres
cimento económico indefini
do. Rarnóm López-Suevos Fer

.nández. - Para-urnh a Ecologia 
da mente: o caso galega. Mar
cial Gondar. 
Día 17.-- Inci<lencias dos cen
tros térmicos no medio am
biente galega. Luís Espada 
Recarei. - Situación Ecolóxi
ca de Galicia. Felipe Macias 
Vázquez. -O medio ambiente 
en Galicia. Visión xeral e pun
tos de actuación. Enrique Ur
cola Femandez-Miranda. --0 
meEiio ambiente en Galicia. 
Proxecto de recuperación da 
ría de Pontevedra. Rafael Díaz 
Martinez . 
Día 18.-:- Situación actual do 
meio-ambiente en ·Gáliza e Q.1-
ternatlvas. Ramó:n Varela. -O 
naturalismo e a defensa da 
Natureza en Galié:ia . Manuel 
ChoÚza Mata . -Situación 
ecolóxica . da ria de Ponteve
dra. Daniel Soutullo España. 

·Modera. Manuel Aián Díaz. 
Día 19.- Patriarcado e siste-
ma de sexo-xénro : reflexións 
teóricas e metodolóxicas. Mª 
Xosé Agra Romero. -Tipolo-

• · Mesa redonda 
sobre o sector 
lácteo 

O Mércores, ·28 de Marzo, ás 
7 da tarde , os C.A.F. co patro
cirrio do Departamento de 
Economía Aplicada, organizan . 
unha mesa redonda sobre "A 
problemática do sector lácteo 
galega" na que participarán: 
-Emilio López, en repres~n
tación do S L.G.-CC.LL. 
- Femando Valladl3.res .. en re
presentación das Unións 
Agrarias. · 
- Eduardo Estévez , enxeñeiro 
técniGo agrícola . · 
-Xosé Turnes , especialista 
en temas do sector lácteo. 
-António Pose, de ·Lácteos 
do Atlánt ico . 

.. Terá lugar na Facultad e- de 
CC. Económicas e EmJ?resa
riais . 

• VI Ciclo 
Internacional de 
Guitarra 

Celébrase este ciclo organiza
do _ polas Xuventuides Musi
'caís do 22 de Marzo ao 1 O de 
maio. Nun próximo - número · 
daremos Ó c·alendário comple
to. In.í.ciase o 22 de Marzo .ás 

xias dos hábitos culturaís dos 
galegós. ·100 ·resultados dunha 
enquisa feita para o mapa cul
tural de . Galicia. Xoan· Luis 
Pintos de Cea N.aharro. 
Día 19.-. Elaboración de con
clusións. 

Sesións da Noite 
O planeta ~omo van ecoló
xico dos seres humanos. 
Día 16.- Repensar á vez a 

. Ecoloxia e o Der.eito. José'Luís 
Serranó"Moreno. 

· Día 17.- A Filosofía Zu-Che 
na sociedade coreana . de 
hoxe . Kim Mybng"Wan. Mun 
Sang Ju, An Hyon ·chal. 
Día 18.- Apelo ós vivos . Ro _
ger Garaudy. 
Día 19.- Ecoloxía e biosfera: 
Xea (Gaia) ou Saturno. Ger
nando González · Bernáldez. 
Día 20.- Reflexións sobre a 
Naiureza. Gustavo ·BÚeno 
Martínez. 
As sesións terán h.igar I).O Au
ditório da Caixa de Aforres 
Provincial de Pon~vedra Or
ganiza a Aula Castelao de Fi
losofi.a. · 

• Premio "Cid!=lc;ie 
de Lú.go" para 
libros de 
narracións curtas 

O Concello de Lugo , · que 
desexa como . institución 
apoiar o deserivolvimento das 

_ letras galegas, tendo en e.anta 
·o exposto crea o Premio de 
Narrativa "Cidade de Lugo", 
que, na súa prirneira, convo
catoria rexeráse pelas seguin
tes bases : 

Primeira.- O premió estará 
dotado coa caritidade de dous 
millóns de pesetas. 

Segunda.- Poderá par~ici

par" calquer aut9r da nacionali
dad e que sexa. que presE:lnte 
un o-q varios libros de narra -
cións · ou cantos inéditos . es
critos en idioma galego. 

Terceira.-Asol;>ras, meca
nografiad?s a - dobre -espacio 
en follas de tamaño folio ou si-

. rnilar, mandaránse por correo , 
sen remite e baíxo - lema ou 
pseudónim9, · ó Concello de 
Lugo - Pat ronato de Cultu
ra- indicando no sobre "Pr~
mio dé narrativa· Cidade de 
Lugo". En sobre adxunto, ce
rrado e baíxo o mesmo lema 

• . A mullere a 
escrita 

Oíganizado ·pelas Feministas 
Independentes Galegas ten lu
gar un ciclo. de · conferéncias 
na Sala do Museo do Centro 
Cultural Cidade de Vigo (Con
cello). Están por celebrarse as 
segu.41tes: · 
Dia 26. Carmen Blanco "As es
critoras galegas" 
Dia 29. Camino Noia "A muller 
usuaria e productora de textos · 
na pr'imeira µietade do século 
XX" . 

• . Il Encentro 
Comarcal de 
Asocia ció ns 
Culturais· 

· 20.30 horas _·coa intervención ·. 
do Toti -Soler Quartet ~e in
terpretarán temas do seu últi
mo LD ;,Supemova". No Audi·
tórto do Centro Cultural "Cida~ 
de de Vigó" (Concello)' 

Vense celebrando no Centro 
Recreativo Artístico e Cultural 
de Coruxo, organizado -pala 
Federación · de Asociacións 
Culturaís, o segundo encontro 
comarcal de Asociaci6ns -Cul
turaís que xa celebrou vár!os 
dos actos prevL?tos os pasados 
dias 17 e 18 (representacións 
de teatro, curso de· 'Jideo, de
bates , visita.s. maratón foto
gráfico .. . ). O programa conti-. 
nua esta fin de semana segun
do o seguinte plan: 

• . Composición 
1 musical 

_Tertúlia. na AC "O Facho". de 
Paulina Pereiro, Juan Vara e 

. Juan Duráp da Asociación Ga
lega de Compositores . Ás 20 
h . o 'ctia 22 de Marzo. 

Día 23. Exposición da monta
xe "Plástica Galega na Idade 
de bronce" _ Pequena futrodu-

ou pseudónimó, irldicaráse o. 
nome .e enderézo do autor, e o 
teléfono se· o tiver. De cada 
obra mandaránse cirlco co- · 
pias. 

Cuarta.- o prazo de ad
misión das obras finalizará o 
día 1 de agosto de 1990 ás 14 
horas . O fallo daráse a coñecer 
o día 13 de outubro ,. en xun
tanza celebrada polo Xurado 
no salón de actos da Casa -do 
Concello. 

. Quinta.- O libro premiado 
publicaráse de acorde entre o · 

"concello e o autor. quedando · 
asegurados, en todo caso, .os 
dereitos de -autor. As obras 

·non premiadas ·devolveránse a 
qu~n o solicite no prazo de un 
mes desde o día do fallo .' 

Sexta.- O .Concello resér
vase o dereito de facer edi
cións ou tiradas non veniils, 
que ·non devenguen dereitos 
de autoí:".· · 
Septima. - A entrega do pre
mio faráse nun acto literario a 
realizar polo Consello no de
curso do mes de decembro, no 
·c8.J se tentará a- difusión da 
obra premiada,' 
. Oitava.- O premio poderá 
quectar deserto, de r.on extsti- . 
ren obras de calidade a xuicio 
do xurado. pero non poderá 
ser dividido. 

Novena.- O feíto de conco
rreren p. este premio presupón 
que os autores aceptan tóda
las súas bases . 

Decima.- O xurado estará 
. composto por cinco mernbros 
con voto de eles dous- desia
nados pala Real Academia Ga
lega' e pala Universidade de 
Santiago, e outros tres, obri
gadamente escritores con 
obra en galega, elexi.dos polo 
Patronato de Cultura do Con
cello de Lugo_ Presidirá o xu
rado o Presidente do Patronato · 
de ·cultura e actuará como se
cretario o Vicepresidente, ám
bolos dous con voz pero sen 
voto: . 

A composición do xurado 
daráse a coñecer· polo menos 
cun mes de antelación ó 1 de 
agosto, publicándose nos me
dios de comunícación~ 

Nirlgún concursante poderá 
ser mernbro do xuí:ado. 

Undécima.- O xurado fará 
publicas as razóns nas que 
tundamenta a concesión do 
premio. 

c.ión musical do grupo "A bu- . 
xaina". Charla do montador da 
exposíción. · 
Día 24. Exposición de fotogra
fi.as escolmadas do maratón 
fotográfico . 
Ás 17 h. debate con represen
tantes da Xunta, Deputación e 
COncello sobre a natureza das 
relacións existentes entre o 
asociacioniosmo cultural de 
base e as diferentes institu
cións, asi como sobre o papel 
das asociacións culturaís na 
dinámica e participación cul- . 
tural . r 

Ás 20 h . presentación da Fe
deración ás asociacións convi- · 
dadas. Debate e elaboración 
de concluslóns . 
Ás 22 h . Cea-convivía e festa . 
Domingo 25. Ás 11 h . excur
sión sócio-cultural e de encon
ti:o coa natureza "A rota dos 
muiños". 

• Reforma do 
Ensino 

Organizados -pala UTEG-INTG 
'celébranse os días 27, 28 e 29 
de Marzo uns debates no Ins
tituto Valle Inclán de Ponteve
dra sobre a reforma do ensillo. 
Desenvolveran o seguinte 
prog:iaJna: . 
Dia 27 , martes, ás 19 h. "Prin
cipios Xerais da reforma e es
trutura do sistema educativo' 
Dia 28, mércores, ás 19 h . "Re
.percusións da reforma para o 
profesorado e aceso á funcjón 
pública .docente ': · 
Diá 29, xoves; ás 129 horas. 
"0utras repercu,sións _da refor
rrl.a e liña.S básicas para unha 
alternativa á reforma". 

Os ponentes . serán Xosé 
Manuel Iglesias, Xosé. Manuel 
lriinia, Reimundo González 
Carballo, Xosé Cesareo Mas- • 
~eira e Enrique Tello: 

... 
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IDEAS . TR~S EN RAIA 

Conferéncia de Postdam no 1945 coa partl~ipación das fo~s vencedoras da guerra. No momento actual camíñase cara a superación desta época 
histórica. - -

O TRUÑFÓ DO CAPITALISMO NA.ALEMAÑA 
·OU O PRINCÍPIO DA HISTÓRIA 
· MANUEL VEIC)A 

A' s recentes eleicións, no que ainda 
é a República Democrática Alema
na, .poseen máis de un parecido 

coas tamén cercanas de Nicarágua. En 
ambas trunfou a direita; en ambas .a pre
sión dunha poténcia exterior foi enorme e, 

' sobre todo, en ambas. as arelas dun nível 
de vida mellor impuxéronse ~obre as pala-

• bras. A esquerda non deberia queixarse: 
quen senón o marxismo proclarnou que 
son· as condicións materiais as que moven 
aos povos? Os meses e anos vindeiros · 
determinarán se, desta ·volta, - os povos 
acertaron. . 

llor ca ela para opinar) se presenta tan 
cautelosa ante os cámbios no Leste. No 
Estado español Miguel Boyer, repr~sen
tante- de Carteta Central, oferecia esta se
mana precaucións semellantes. 

Por unha banda está o temor a una Ale
maña forte (primeira e ségunda guerras 
hiundiais avisan). Pero desta volta témese 
ao poder do marco, máis que ao dun IV 
Reich, que éstá xa actualmente a condi
cionar de maneira evidente ao ECU (mm~
da europea). · 

-,~ PERGUNTA E HOXE 
POR QUE, PÉSIE-A,ESTES 
APARENTEMENTE OBVIOS 

· TRUNFOS DO 

9 mundo que hai cirico anos semellaba 
exteriormente aburrido de tan estab~I. 
apresentasenos agora decidido a·prol dos 
'cámbios (no Reino Unido dous d~ cada 
tres cidadáns declaran rexeitar de cheo. o 
governo, outrora "modélico" de Margaret · . 

CAPITALISMO. A BANCA 
OCIDENTAL SE PRESENTA 
TAN CAUTELOSA ANTE OS 

CÁMBIOS NO LESTE' 

Thacher). · 

Existen ainda máis raións para esta 

E na ROA parecia , difícil sustraerse á -~ 
tentación do cámbio. E humano e suxesti- -
vo expedmentar algo diferente tras coa
renta anos de continuidade. Os alemans 
do Leste saben ademais moi ben que os 
seus compatriotas oci<;lentais viven hoxe 
na economía _de mellor saude do mundo 
(por ·riba da do~ Estados Unidos e Xapón), 
·troito do instinto depredador próprio _das 
'multinacionais (das 25 sociedades indus
triais maiores9de Europa, nóve teñen a sua 
matriz en Alemaña Federal). fato non quer 
dicer que no Leste se vivise mal, como 
pregca a propaganda nada rigurosa ql!e 
por aí abunda (os alemáns orientai_s po
seen 116 tel~visores por cada 100 habi
tantes, frente a 127 dos seus hirmans do 

_ cautelq das direitas (paralela á cautela e 
pesimismo dunha xa minúscula esquerdá 
pr-esa dun doctrinarismo máis cercano da 
relixión, que da política)~- Poderia crerse , 
que o Leste, os 16 millóns de alemáns 
orient~is neste caso, aporta uns suculen
tos mercados dos que o capitalismo (en _ 
crise, pésie .ao espellisf!1o financeiro-es
peculativo) está tan necesitado. 

_oeste): -
A pergunta é hoxe-por que, pésie a es

tes aparentemente 'óbvios 'trunfos do capi
talismo, a banca ocidental (e ninguén me-

·Sucede, sen embargo, que, coma en 
Nicarágua, os Gidadáns da ROA non votan 
á direita para seren explotados, para sus
tituir aos turcos e aos galegos nos traba--
llos degradados, senón cqa esperan?:a de 
elevar o seu nível de vida. E sucede que 

os burgueses, en realidade, non ·queren 
máis burgueses, máis cidadáns esixin_do 
BMWs, senón máis servos, co diñeiro pre
ciso, pero non máis, para mercar util itá
rios, para mercar os produtos de Bayer, 
Siemens e Thyssen. 

A ROA non vai aportar matérias primas 
(carece delas absolutamente), nen man de 
obra barata (Helmunt Kolh xa se apresu
rou a sinalar, previsoram_ente, na sua cam
paña na ROA que non realizaría unha polí
tica de recorte das ventaxas sociais ins- . 
tauradas polo socialismo (xubilacións, ga
rantias de vivenda e emprego, etc.), vai 
aportar 16 millóns de cidadáns esixentes 
no económic e no espiritual. 

As eleicións depararon tamén, e non en 
balde, un significativo número de votos 
para a esquerda e mesmo parsi os comu
nistas (16% de vótos no conxunto do país 
e .30% err Berlín). E convén non esquecer 
outros dados, quizá significativos: a Alian
za por Alemánia que resultou vencedora, 
composta por tres partidos, debe un 

_ 45%%, do 52% total de yotos logrados, 
á CDU, partido coaligado durante coaren
ta anos cos comunistas. Moitos dos can
didatos socialdemócratas deixaron tamén 
o pa'rtido comunista hai apena~ uris me
ses. Difícieis parecen logo os paralelismos 
nítidos con Ocidente. 

O- mundo finisecular móvese, e abofé 
que cun nível _de información, reaiismó e· 
ética máis extendidos que en nengun ou
tro momento da história deste século.e da 
história ·en xeral. Estamos unicamente 
ante un instante dunha fase de transición, 

-· confuso como en todas as transicións, e 
o xogo está '1onxe -de rematar . . Os únicos 
que quedan fora _ s.on os que, con vestí-

' menta de esquerda ou de direita, aposta .. -
.ran interesadamente p~lo fin da histó~ia. O 

\ 

CHANTAXE-
XOSE A. GACIÑO 

E ra moi . nova cbmo para ter re
cordos precisos da barbárie 
somocista. Pero era vella en 

lembranzas tr~umáticas da fronteira. 
Por iso, aquela mañá, cando un dra
mático Daniel Ortega recoñecia a sua 
derrota eleitoral ante as cámaras de 
televisión, Ana sentiu terror: volveu 
ver os cadáveres do seu pai e o seu 
irmán, os días de tensión no povo 
froteirizo, acosado pola contra. Pen
saba ter superados eses traumas, 
desde que se trasladara á capital 
como funcionária do governo, pero 
volvian agora, ao conxuro duns resul
tados eleitorais tinxidos de escures 
presáxios. O terror tiráballe de novo 
o sono. 

Outros tentaran superar os dias de 
terror cedendo á chantaxe: se a úni
ca forma de rematar ao interno da 
guerra era a derrota dos sandinistas 
- segundo a ameaza da contra-, 
mellor era votar por aquela estrañ~ 
mistura ideolóxica (desde ultradereita 
a comunistas ortodoxos) chamada 
Unión Nacional Opositora. Basto_u. 
que talaran de suprimir o servício mi
litar - fixado polos sandinistas desde 
os 16 anos- para que a UNO atrae
se os votos de tantas nais angustia
das por unha guerra provocada polos 
mesmos intereses que agora utiliza
ban no seu proveito as duras conse
cuéncias dos combates. 

Os sandinistas andan a negociar 
con dignidade, conscientes da sua 
forza, apesar de todo. Non sei até 
onde será necesário ceder para de
mostrar a sinceridade democrática 
aos que manipulan moi interesante
mente os conceitos de democrácia. 
Perso~mente , non deixo de pensar 
no medo físico que sinten os cida
dáns normais, que se íncüfporaron 
'con ilusión a un proxecto revolucio
nário, ante o retorno dos verdugos. 
Eu vin ás bases chorar de raiba, 
mentres Ortega tentaba levantar os 
ánimos coa consigna de governar 
desde abaíxo, e sinto orgullo de que 
un eufórico borracho da UNO me in
crepase -nos increpase a dous co
legas chilenos e a min- como "inter
~ac ionalistas tillos de puta". O 

VoLvER Ao REGo 

P ode parecer unha anécdota, 
pero quizá sirv~ para. reflexio
nar, alén da superficialidade da 

, notícia diária. Que pasará coa ROA nos 
próximos Xogos Olímpicos? 

O potencial deportivo dun país de 16 
millóns de habitantes, equiparábel nes
te senso á l:JRSS e Estados Unidos, 
seí'(e para mostra'.rnos a especificidade 
e a profundidade, dun sistema social 
que vai moito máis alá dos _ponto~ ne
gativos e graves 1:.Jue posuia. 

Hai poucas semanas que_ en várias 
cidades da Alemaña do Leste se deixa
ron ver rnanifestacións de deportistas 
pedindo a continuidade do deporte de 
base, no que participan milleiros de 
persoas, pronunciándose ademais por
un deporte máis alá ·do ~spectáculo. 

Non o terán tan fácil os T os 
·i<rupp e os Von Opel, se nog... e 
a nadar. _ . ~-




