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A_ CEE PASA FACTURA POLÍTICA AO SECTOR PESQÜEIRO POLAS ÍLEGALIDAD 
. -

COM_ETIDAS NO; PLAN o·E RENOVACIÓN DA FROTA 

O DECRETO LAZARO HIPOTECA A PESCA 
· O decreto 2339/85 para renovación da frota pesqueira, tamén coñeéido como Decretó Laxe .e Decreto Lázaro, 

amparou toda caste de negócios de avantaxe que agoran se volven contra o sector 
· · __ e a sua relación poli~ita . coa CEE. · · 

Emílio López: 'O 
agro é a última 

, . 

trincheir~r que lle 
queda ao. país' 
Cando o 26 de Abril os labregos 
de Arzua retiveron a un directivo 
de Larsa, puxeron. como . 
condición para soltalo que tiña 
que ir celebrar ·alá unha 
asamblea o dirixente das 
Comi_sións Lábregas Em í!io · 
López Pérez: Esta anécdota é _ 
unha mostra do prestíxio do _ 
dirixeote mái~ cbñe~ido ge todos 
os sindicalistas agrários. Ao seu 
verbo encendido, á sua chisp·a 

. de humor retranqueiro únelle .a. 
sua capacidade de anál_ise 

(Páx. 12-13). 

Greenpeacé 
bloq_u'ea a saida 
de resíduos de 
Celulo·sas 

. Sete detidos é un ferido foi o 
resu'ltado das cargas ·policiais 
contr.a a protesta organizada 
polo ·grupo ecoloxista 
Greenpeace que bloqueou o 
pasado 9 de Maio o vertido -
tóxico_ da Empresa Nacional de 
Celulosas (Enc_e) na Ria de , 
Pontevedra. Os _detidos, 

- membros de Greenpeace foron 
postas en liberdade ese mesmo 
día polo serán. o· ferido foi ' 
Francisco Moreira, residente en 
Placeres-Lourizán. · 

(Páx. 7) 

A Xunta contrata - . 

irr~gular~ente a 
14 trabal_ladores 
cada dia· 
Un dos. ~ixos propagandísticos 
de M. Fraga foi a auste'ridade e a 
racionalización administrativa. 
Cando van cumprirse os Gen 
Dias, unha análise· realizada polo 
SGTAP-INTG, demostra o . 
contrário. Hai un dado 
significativo: "a contratación 
temporal e irregular dá unha 
média de 14 contratos por dia". 
Por-outra banda Daniel Barata 
pede aos seus f~.mcionários que 
domicilien as suas cantas na 
Caixa Ourense. 

· (Páx. 5) 

·Aparece unha 
novela inédita en 
galega ~e 
Blanco-Amor 
O manuscrito completo de "A 
escadeira de Jacob" unha novela 
que Blanco Amor finalizaba o 15 · 
de Novembro do 1927 ,- un ha 
dúcia de cantos en castellano 
agrupados baixo o titulo 
"Cuehtos de la ciudád" e un 
texto teatral son alguns dos 
achádegos que garda a 
Biblioteca da Deputación d~ 
Ourense sobre os que Pi.lar Rus 
traballa na elaboráción da sua · 
tese- sobre a evolución ideolóxica 
na obra de Eduardo Blanco , -
Amor. 

(Páx. 17) 

ANXO IGLÉSIAS 
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Un Qesgueiro desguazado en Vinaroz aparece en Lugo e atrae atención sobre o Sl!mário dos barcos . 

Goñzález Laxe beneficiou -a empresas mixtas 
co decreto de. renovación da frota 

G.LUCA DE TENA-HERNÁN NAVAL 

Barcos afundidos que ainda peséán, primas por desguazar pesqueiros con dez anos de baixa nos rexistos, 
subvencións para· renovar büques·de,. sectores en extinción e unidades de empresas mixta$ 

pagadas como1 toneladas· de desguace son alguns dos negócios que favoreceu 
o Decreto. Laxe~ Este xeito de entender a renovación pesqueira 

pesa agora sobre ·o sector e a sua capacidade 

1 

TONELADAS 
DE TRAMPAS 

A Comisión de Pesca ·da CEE mantén en suspenso desde 1988 
as axuqas para os proxectos de construcción de barcos 
pesqueiros. Esta decisión, que perxudica gravemente aos 
estaleiros e a industria .auxiliar, fundaméntase en que a 
capacidade de pesca rebordou con moito os compromisos · 
a~inado~ entre paises meníbros para limitar a tonelaxe d~ frota . 

. o incumprimento do convénio de reduQión !;:le capacidade está 
a volverse contra o sector can~o ten que _negociar por médio da 
CEE licéncias dé pesca nun tempo de crise dos caladoiros. 
Brux~las denúricia un acordo burlado e Carlos Romero non pode 
senón asentir ca siléncio. O·obxectivo dos compromisos pluri
anuais de 1988 era reducir tonelaxe e· mellorar a ~ficiéncia dos 
barcos de pesca pero ao cabo resulta que a frota aumenta en 
50.000 toneladas mentres se contabilizan 20.000 toneladas máis 
~n grada e· outras 30.000 en permisos. 

O consello de ministros· da.CEE coñece a le'xislación interna 
dos estados mempros e non pode ignorar que cada nova 
tonelada de pesca que sae das nosas gradas está compensada 
por un desprazamento superior rendido previamente en forma de 
9esguace subvencionado. Sen perxuício de que esta política de 
recorte de capacidade poda ser discutíbel polo que ten de. · 
especialización selectiva, o que acontece é que o Ministério de 
Agricultura e Pesca dictou decretos de renovación da frota que 

· 1onxe de acomodarse a nengun plan para o sector serviron para 
facer fabülosos negócios á marxe da leí e para perxudicar á 
pesca. O 2339/85 de 4 de becembro, publicado no·BOE o 17 de, 
Decernbro de 1985 ten un alcance que non se vai r:educir cos 
anos, como 'ben .mostra o barco afundido en Vinaroz e aboiado 
no porto de Morás. 

O Sumárip dos Barcos revela que se pagaron .cartas públicos 
por desguazar barcos que ainda saen ao mar. Pero sen dúbida 
as implicacións xudiciais e políticas do famoso 2339/85 son -
moitas máis. A asinatura do ex-presidente da Xunta, González 

· L~xe ~mplica ao PSOE desde o protagonismo do que foi o séu 
pnme1ro asesor en matéria de pesca, que producira o decreto 

· como director.. xeral de Ordenación Pesquera. Seria imposíbel . 
que alguns dos oportunistas achegados ao Decreto Laxe / 
puidesen r~alizar os seus· negócios sen a connivéricia da 
Administración. Unha ambiguedade· redacional permitiu que en 
trece c;1ias de prazo accedesen a subvencións por desguace ' 
barco~ de empresas mixtas que seguirian faenando, pesq_ueiros 
afund1dos había tempo e buques .en desuso. Todo isto, sen 
contar o número de barcos que foror:i dados de baixa e seguén a 
faenar coma o Tres Hermanos de Morás, aumentou 
irracional.mente. o tamaño .da frota até ó extremo de que. hoxe se 
pode dicer que o Decreto Lázaro é unha das causas principais da 
crise d.o sector pesqueiro. . · o 

A BOBA TEBllA 

· ·. de negociación. 



O sumario aberto polo 
xulgado de Mondoñedo 
sobre fraude na 
construéción de 
pesqueiros pon de novo 
na picota 6 Decretq 
Lázaro, que asinara 
Fernando González Laxe 
como director de 
Ordenación Pesqueira o 
ano 85. O barullo 
organizado por primas de 
renovación pagadas a 
barcos de empresas 
mixtas, e pala actividade 
de intermediários ben 
informados, revive no 
descobremento de 
falsificacións de 
documentos de baixas. 

O decreto de 5 de Decembro de 
1984 (2161 /84) sobre construc
ción, modernización e reconver
sión da frota pesqueira esperá
base desde había tempo xa que 
a construcción de grandes uni
dades levaba anos paralizada 
coa incertidume producida pola 
extensión universal da soberanía 
ás 200 millas. 

Antes que esta oportunidade 
legal para cobrar por desguazar 
barcos vellos, publicárase outro 
decreto dirixido á pesca artesa
nal. Foi unha disposición legal fa
llida, que non tivo apenas· res
posta por parte dos armadores 
á vista da morea de requerimen~ 
tos legais prévios que impuña. 

Renovar e reducir 
A modernización da frota pes
queira era unha necesidade in
discutíbel pero moito máis a re
dución de unidades. O decreto 
do 84 estaba deseñado para fa
cil itar esta contracción necesária 
da frota. Segundo o prescrito 
nos apartados A e B do Artigo 2, 
para construir novas unidades 
habia que aportar unha cantida
de maior de toneladas de rexisto 
bruto como compensación das 
que se pretendían construir. 

Para a construcción de noves 
barcos á canta de desguazar os 
vellos compria esixir obviamente 
determinadas condicións. Unha 
delas, clásica nesta clase de de
cretos de renovación, impuña lí
mite de idade ás unidades para 
desguace. No ponto B aparecia 
unha cláusula que prescribia vin
te ou máis anos de antiguedade 
pra os barcos candidatos á bai
xa. Con todo, neutro párrafo 
apúntase unha excepción: as 
baixas de buques en servicio 
que ainda sen teren 20 anos de 

. idade, podan adoecer de defec-

'Q BARULLO 
ORGANIZADO POR 
PRIMAS DE . 
RENOVACIÓ..,.._,N __ _ 
PAGADAS· A BARCOS 
DE EMPRESAS 
MIXTAS, E POLA 
ACTIVIDADE DE 
INTERMEDIÁ=-Rl""""=O-=S-B_E_N 
INFORMADOS, 
REVIVENO --~ 

DESCOBREMENTO DE 
FALSIFICACIÓNS DE 
DOCUMENTOS DE 
BAIXAS' 

tos como a falla de seguridade 
no mar, e incluso dificuk1ades 
nos caladoiros intemacionais. 
Abriase deste xeito unha porta 
para que todos os armadores 
puidesen acollerse ao decreto a 
pesar de teren barcos de menos 
de vinte anos. 

Pero este decreto. de Decem
bro non abondaba para cobrer 
as necesidades da frota pesquei
ra, segundo se explicaba na xus
tificación prévia dunha nova dis-

NESTA SEMANA 

-, posición dictada· pala direccion /S.. CLAUSULA QUE xeral de Orden?-ción Pesq~eira, 
ºARIA

. LUGA - na que se ped1an os segumtes 
_, R A TODO requisitos: a) Aportación de 1,5 
XENERO DE toneladas qe rexisto bruto de 
COMENTARIOS NO baixa ~e buqu_es que operan en 
_______ , ,_ calade1ros foraneos ou estatais 
DECRETO LAZARO E por cada tonelada de rexisto bru
A QUE ABRE A PORTA to da nova construcción cando a 
AOS PESQUEIROS · tonelaxe sexa igual ou inferior a 

150 toneladas. Entre 150 e 500 
TRASPASADOS A ., toneladas esixíse para construir 
OUTRAS BANDEIRAS' un barco novo un desguace de 
--=--c..._.:.;::;.......:::..::__:..:_...:.=:...=.:.:......:;-:.....:::::_ _1,3 por cada tonelada nova. 

Toneladas incorrectas ou ilegais 
O Tres Hermanos que ten a 
sua base no porto de Porcillán, 
pesca ao of ício do palangre e 
a nasa na costa de Viveiro e 
Ribadeo. O barco é proprieda
de de Francisco González 
Castañal e lsaura Bouzo Cer
vantes, da parróquia ribadense 
de Rinlo. Este pesqueiro e o 
arQusán A/barita son as duas 
únicas embarcacións que polo 
de agora trascenden do sumá
rio 40/86 iniciadas· polo xuiz 
Carlos Fuentes Caldelas nun 
proceso por fraude. 

A investigación ten a sua ori
xe formal na apresentación na 
axudantia de Mariña de Vina-

- roz (Castellón) dunha certifica
ción de baixa falsificada. Se
gundo o diario El Progreso, ~ 
Axudantia de Mariña de Viveiro 
aparece especialmente involu
crada na certificación desta e 
doutras baixas de pesqueiros 
que seguen a faenar. "Nada 

· podemos dicer. Eso acónteceu 
hai ·moitos anos. Fale coa ofici
na de prensa da Comandancia 
de Ferrol, pero non lle van con-

. · tar nada", é a res posta que a · 
- axudantia de Mariña do Viveiro 
deu a perguntas de A NOSA 
TERRA. 

O xuiz que no ano 1986 ini
ciara as dilixéncias que .agora 
son obxecto de información, 
Carlos Fuentes Caldelas, ma
xistrado na Audiéncia de Lugo 
na actualidade, indicou a A 
NOSA TERRA que polo proce
demento abreviado escollido 
polo xuiz, o caso poderia re
solverse con penas de até 
doce anos. Fuentes Caldelas · 
confosou que lle producía 
emoción o feito de trascender 
á actualidade política desde un 
pequeno xulgado de vi/a. O ac-· 
tual ·instructor · do caso, Luis 
Pérez Merino, non· quixo facer 
d~Claracións ao noso periódi
co, ainda que si aceitara emitir 
comentários eneal do proce
demento para un diario de Ma
drid_. 

O certo é ·que os ecos do 
Decreto Lázaro volven xusta
mente cando Fernando Gonzá
lez Laxe deixa a presidéncia da 
Xunta. Contra a interpretación 

. que carga á lentitude procesal 
o feíto da súpeta resurreción 
dos expedientes de desguace 
de 1985, outras opinións que-. 
rén que o próprio partido do 
ex-presidente da Xunta preten
de marxinalo. 

. \ \ ......... ' 

. '. '. 

Se o proceso segue adiante, 
. as toneladas. incorrectamente 

(senón ilegalmente) primadas 
polo Estado pesarían. sobre a 
Dirección General de Ordena
ción Pesquera (DGOP) 9os 
tempos de González t.axe. 
Unha axéncia ben · coñecida 
entre os · armadores, ao frente 
da que están Carlos Gago, ex
xerente da ·coopérativa de Ar
madores de Vigo, e Alexandre 
(Tito) Alonso Ucha, ex-secreta
rio xeral de Comisións Mariñei
ras, aparece com'o intermediá
ria principal entre a DGOP e os 
beneficiários das primas dos 
desguaces. Alonso Ucha é ho
xendia un dos proprietários da 
empresa pesqueira Pescafísh 
constituida con arrastreiros d~ 
fresco adquiridos aos británi
cos. 
. O deputad9 autonómico . 

polo PSOE Ventoso Mariño 
asegwa que a sobredimensión 
da frota é causa fundamental 
do problema do caladoiro de 
Namíbia. Non menciona a ori
xe do crecemento recente da 
tonelaxe pesqueira, de 50.000 
foneladas construidas, 20.000 
en grada e 30.000 en permi
·sos. o 

. A NOSA TE.1lllA 3 
Nº 431-10 DE MAIÓ DO 1990 

XURXO S. LOBATO/ARQUIVO 

Ós. barcos iguais ou superiores 
a 500 toneladas terán tamén 
unha part~ de . desguace de 1 ,3 
toneladas. Este decreto deixaba 
unha porta aberta á barcos de 
menos de vinte anos ao admitir 
que outras embarcacións con 
menos de vinte anos adolezan . 
~e defectos como fall.? de segu
ndade na mar, tecnoloxia anti
cuada excesivo consumo e ca
rencia de rendabilidade ou difi
culdades en caladoiros interna
cionais. Recoñecíanse tamén 
como. baixa os barcos afundidos 
ou as perdas de buques por ac
cidente. As baixas non poderán 
ser reabilitadas en caso .nengun. 

· Exclusión das empresas 
mixtas . 
No. arti?ulaqo prescribíase que 
serian igualmente admitidas as 
exportacións definitivas de bu
ques pes,queiros cando estes 

. non sexan exporfados ou vendi
d_os a empresas conxuntas, pre
cisamente para evitaren que as 
-baixas fosen algun dia reim.por
tadas para ·inclusión na lista de 
pesca (! i.sta 111}. 

ds buques aportados como 
desguace non podían en todo 
caso ter sido despachados pola 
derradeira vez para faenar nun . 
prazo non superior á nove meses 

'Q SIL, ARMADO 
POR PESCANOVA, 
AFUNDIDO A 15 
MILLAS POR OESTE 
DA, ILLA DE SÁLVORA 
NA PRIMAVERA DE . 
1980 TAMÉN SE, 
BENEFICIARIA DO 
DECRETO LAXE' 



4 A1'0SATEBBA' RESTA SEMANA 
Nº 43.1 - 1 O DE MAIO DO 1990 

~~~~~~~~~~~~~~.,---111111111111111~. ~~~__;_~~'-'-=-=--~---'--"--~~====== 

'EsTE DE;CRETO 
PUBLICOUSE O 1.7 DE 
DECEMBRO DE 1985 
E·DEIXABA UN PRAZO 
DE 13 DIAS PARA 
COLAR OS BARCOS 
EXPORTADOS COMO 
DESGUAZADOS. 
NESTE PRAZO TAN 
BREVE RESULTABA 

, IMPOSÍBEL -. -
- LOCALIZAR UN 

BARCO QUE SE 
AXEITASE Á-=-s---
CONDICIÓNS 

(, · PRESCRITAS E 
APRESENTAR O SEU . 
EXPEDIENTE' 

na data de solicitude da nova 
cdnstrucción. 

No artigo sexto tiai· unha cláu
~ula que recusa explícitamente 
as. empresas mixtas· (ou joint 
ventures) para s.ere~ aportadas 
como· baixas. Pola contra, perm·i
te a entrega de toneladas que 
procedan de afundimentos, 

· amais das de desguqce. E as li
quida<;ias a cámbio das de cons-· 
trucción non -.poderán ser reabili
tadas en nengun caso: Finalmen
te, os barcos que queran acoller
se a esta regulación deberán ter 
sidos despachados nun prazo 
non superior a nove meses da 
data de solicitude da nova cons
trucción. 

O mercado de d~sguace ani
mouse extraordinariamente asi 
que apareceu este decreto. Os 
traspasos de toneladas de des
guace para aportar ás novas 
construccións, subiron especta
cularmente de précio. 

Un novo decreto 
No mes ae Setembro do 85 ten 
lugar ha · Toxa a GOnferéncia 
mundial qe ministros de pesca. 
Entre os comentários desperta.:. 
dos arredor da ocasión fálase da 
aparición dun novo decreto so
bre construcción e moderniza
ción da frota. pesqueira que terá 
un artigo que vai recibir o alcume 
de a resurrección dos morfos e 
Decreto Lázaro. Esta disposición 
legal servia de redención aos ex
pedientes de baixa que se tive:. 

._ sen aportado can . irregularieda- · 
·. des ao ·amparo doutro ·decretó~ 
Este decreto foi o do 4 de De
cembro de 1985, publicado no 
BOE o 17 de Decembro de 1985, 
prevé a inclusión de- barcos , 
·aportados como baixas para es
tes expedientes non van precisar 
o _certificado de actividade pes
queira nalguns casos. P.or exem
plo- as baixas de buques proce
dentes de entidades oficiais de 
crédito asi como inmobilizados 
como consecuéncia dé tratados 
de acordos internacionais suscri
tos polo Estado. 

. Pero a cláusula que daria lugar 
a todo xénero de comentários no 
Decreto Lázaro é -a que explica 
que dá por bo.as as baixas de 
buques . exportados definitiva
mente agás os exportados.a em
presas conxuntas, p~ro a partir 
do 1 de Xaneiro do 1986. Se le
vamos canta que este decreto se 
f:-' blicou o 17 de Decembro de 
1985, deixaba un praio de 13. 
dias para introducir os buques. 
exportádos a empresas conxun
tas_. Tanto este decreto como o 
precedente, do ano 84, excluian 
a sua aplicación a empresas co
nxuntas pero . permite· colar pota 
porta falsa durante trece dias un 
número de baixas que ou ben 

entraran irregularmente ao am
paro do decreto anterior ou sim-:. 
plemente as meteran os que sa
bian con anterioridade o contido • 
deste decreto . .. 

No médio do barullo que se le
vanta pala rapañota do Decreto 
Lázaro, hai unha resposta dogo
verno Central a unha interpela
ción parlarnentária na que se dá 
unha relación de barc.os aporta
dos · como baixas para novas 
construccións acollidos aos reais' 
decretos 3240/83, 2161 /84 e ao 
Decreto Lázaro asinado por 
González Laxe, o famoso 2339/ · 
85. A ·contestación é do 3 de 
Abril de- 1986 e relacior)a unha 
série de barcos que solie;itan os 
benefícios para desg~ace atere
cidos no Decreto do 85. 

A ousadia dos buscadores de 
barcos: que desguazar para no~ 
va~. construcccións navais alcen
deu a indignación de moitos ar
madores. Os rumores sobre bar-

' cos afundidos ou varados .habia 
moitos anos crúzanse con alu
sións a pesqueiros de empresas 
mixtas que recibirian cáseque o 
seu précio por un desguace que 
nunca se habia dar xa que esta
ban faenando. Polo xeito de ac
tuar dos intermeoiários, eviden
ciábase que tiña que haber filtra
cións da Administración sobre os 
contidos do Real Decreto. De feí
to, paralelamente á publicación 
no BOE do Real Deéreto de 31 
de Outubro de 1984 sobre mo
dernización, construcción e re-=
novación da frota pesqueira criá:
ranse axéncias que pagaban 
précios esaxerados por tonela
das dé desguace. 'Pero logo se
guiria o rumor de que -estaba 
para se public~r un novo decreto 
sobre renovación de frota, . que 
incluia un . artigo que logo .habia 
ser coñecido como o da resu
rrección dos morfos. 

Só por trece dias . 
Tal estado prévio de opinión no 
sector nával, vería o 17 de De
cembró de 1985 convertidas en 
realidade· as sospeitas ao com
probar que 6 Real Decreto in-

. clui;;i disposicións -transitórias 
que se podían ·considerar como 
unha perfecta coladeira para bar
cos qüe non puideran ser aporta- ' 
dos como desguace segundo o 
decreto anterior. O articulado do 

Decreto Laxe non é moi diferente 
do que. o precede, e non fai se
nón adaptalo á normativa comu
nitária. Resulta en especial curio
-sa a disposición a· que permite 

'UN CASO 
ESPECTACULAR FOI 
O DA PARELLA DE 
BACALLOEIROS RIO 
PILES E RIO CARES 
ACOLLIDOS AO 
DECRETO DE 
RECONVERSIÓN DO 
SECTOR EN 1981' 

admitir como desguaces, barcos 
exportaéfos a empresas mixtas, 
pero só por trece dias. Neste 
prazo tan breve resultaba impo
s(bel localizar un barco que se 
axeitase ás condicións prescritas 
e apresentar o seu expediente. A 
indignación dalguns armadores 
tiña como diana aos redactores 
do decreto e a intermediários 
que denunciaban co seu com
portamento o coñécemento pré
vio da disposición. Todas os ele
mentos permitían calificar este 
caso como o que se coñece coa 
voz inglesa de lnside Trading ou 

. toma de decisións con informa
ción previa sobre asuntos públi
cos. 

' 
Exportados e afundidos 
A Direcéión General de Ordena
ción Pesquera da que era titular 
Fernando González Laxe, admi-

Mariano Rajoy e 
o tema dos desguaces 
Setembro de 1987. Ao segun
do governo de Fernández Al
bor non lle queda outra que 
facer de testigo institucional 
do seu grupo parlamentário 
en rñinoria, que perde unha 
votación si e outra tamén. O 
anúncio dunha . moción de 
censura da que poderia sair . _ 
unha Xunta tripartita é cada 
vez máis insistente. Mariano 
Rajoy, vice-presidente en fun-

. ción de valido advirte en de
claracións á Prensa que si o 
PSOE insiste na presentacion 
da moción de censura el vai 
talar do tema dos Desguaces. 
A ameaza apuntaba á cabeza 
de Fernando González Laxe, 
ex-director xeral de , Ordena
ción Pesquer? do governo 
Central e candi_dato á presi
déncia no governo de · recám
bio promovido polo P.SOE. ~ 

. ' 

Apresentada a moción de 
censura, no debate de investi
dura chega ·a_ hora esperada 
polo Grupo Popular de talar 

·do tema dos desguaces. Ma-

riano Rajoy ocupa o estaribel 
de Fonseca, deita un feixe de 
notas sobre o facistol e no 
meio dunha tensión conside
rábel agacha o rabo· da gara
bata por tras da lapela do seu 
terno de lá escura e mira de 
'tite para González Laxe. Del 
tema de los barcos, señor 
Gonzalez Laxe... del tema de 
los barcos que uste8' quiere 
tanto ... No voy a decir nada!. 

O xesto de Rajoy, que man
tén-a man estirada xunto a vi
seira da gorra mentres a mar 
levada lle zapatea o barco, 
non . se comprende moj . ben. 
Sobretodo . se advertimos que 
os médios de 'Aliqnta Popular 
piden unha investigación so
b!e o Decreto Lázaro. A pren
sa interroga a González Laxe 
sobre o decreto e o ·xa presi
dente da Xunta explica que 
"un decreto ten que pasar 
pola man de secretários e · 
subsecretários para ser por fin 
promulgado polo Rei, e non 
quera dicer que estea impl'ica-
do". · O 

.. 

tia para desguace no prazo de 
trece dias que deixaba aberto o 
decreto, barcos exportados en 
1975 ou afundidos. 

Un caso espectacular foi o da 
parella de bacalloeiros Rio Piles 
e Rio Cares ou o conxelador Sil. 
A parella acollerase ao decreto 
de reconversión da frota do ba
callao de 1981 e recibira subven
cións tanto do Estado como do 
sector. Ambos barcos causaran 
baixa na lista pesqueira antes de 
1982. Tamén é notábel o caso do 
Niño do Corvo, exportado a Chi
le en 1981 , polo que non podia 
beneficiarse do decreto de Outu
bro do 84 nen o de Decembro de 
1985. 

O Sil, armado por Pescanova, 
tora afundido a 15 millas por 
Oeste 'da illa de Sálvora na pri
mavera de 1980. As suas tonela
das de desprazamento tamén se 
beneficiarian do Decreto Laxe 
ainda que fose obviamente im
posíbel que puidese navegar un 
ano antes. O Sil prendera lume 
no porto de Vigo cando remata
ban de aparellalo para faenar en 
Namíbia. Outro barco afundido 
tamén reclamaba os beneficios 
da renovación: o Ur-Txoia, afun
dido antes de 1982. Igualmente 
aparece na lista o Céfiro, da 
compañia bacalloelra Pysbe, que 
figuraba como baixa nas listas 
desde había ben anos. 

O baleéiro lbsa 11 afundido por 
atentado atribuido a-Paul Walton, 
da organización ecoloxista WF 
con base no Canadá. Precisa
mente por ser un bacalloeiro e 
estar esta pesqueiria en extin
ción, este l:;larco non podia bene-

. ficiarse do decreto de desguace. 
. Nos trece dias que permitira o 
decreto aproveitáranse das pre
visións de desguace o Vieirasa IV 
(que xa non pertencia a:o arma
dor Vieira xa que tora previamen
te exportado), o Mar /, que ainda 
hoxe faena co nome de Casual 
baixo bandeira inglesa, o Barre
ras-Massó 11, hoxe adscrito a un 
porto de Chile, ou o Jo/urna. O 

""'decreto alcanzou até La Guapa, 
afundido no' ano 1970 

A xuício de algúns armadores · 
· · poderian ser oitenta barcos os 

que non cunip'riran a normativa. 
Moitos deles inscribíranse como 
baixa na tista pesqueira (lista IU) 
a partir de 1976. O 



• A · FPG. quer constituir unha corrente s.indical-· (páx. 6) .il . Medo a que a Xunta 
comercialice Cortegada (Páx. 9} • Os e$tudantes de Maxistério_contr.a a LOGSE .(Páx. 9) 

- •As cidades g·alegas ·marxinadas no .Plan .Felipe (Páx. 11) 
lli HB · pretende un pacto dos riadonalistas (Páx. · 14) 
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PARLAMENTO 

A presentación de Diaz Pardo como Valedor do Povo · 
puxo· en evidéncia o. pacto PSOE-PP 
.A.E. 

· sobranceira na nación galega" foi 
a definición realizada por Xosé 
Manuel Beiras de Díaz Pardo. 

O parlamentário do BNG ta
mén alabou a prática desde a 
adolescéncia das "rexas convic
cións democrát(cas, progresistas 
e .galeguistas" , para facer logo 
1.m repaso á sua vida de entrega 
e~ resaltar "o posicionamento so
lidário cos direitos e liberdades 
das·· xentes que integran o povo 
galego, e uR degrau de indepen-

o déncia de critério, tanto no seu > - , . s pensamento .coma ha sua prat1ca 
~ existencial e social" · 
3 Finalmente X. M. Beiras mos

--~~.A :f CÍ. trou . o seu respeito e est_ima por 
·· "'\& ~ Xose Cora, lamentando a falta de 

A decisión do BNG de 
apresentar a Díaz Pardo 
para Valedor do Povo, 
realizada na "Comisión de 
Peticións", logrou 
denunciar o pouco 
respeito do PP e PSOE 
palas minarlas, pola 
própria dinámica 
parlamentária e o 
procedimento levado a 
cabo na designación, ao 
tempo que puña aos 
socialistas nunha 
complicada situación , por 
teren que rexeitar a un 
home que eles afirman 
reverenciar. 

4 <3 precisión J3 de concreción no 
'-------11~.i;.;......'-----~:;;_;__,¡¡¡:¡.:_..._ _ _;___:i¡¡.__-...:l~----1~ perfil deste candidato por parte 

Os nacionalistas criticaron a negativa de PSOE e PP a consensuar o candidato. ·dos seus propoñentes. 
Na foto Isaac Diaz r:>ardo. . O representante soCialista, co-

Partido Popular e PSOE consen-
suaron o nomeamento de Vale- ficiente para abafar calquer polé
dor do Povo, facendo púb1ico o ' mica, for procedimen'tal, for es
acordo na persoa de Xosé Cora trutural e, mesmo, de senso co
Rodríguez, sen contar cos gru- -mun. Non contaban con que a 
pos parlamentários do BNG e propria dinámica parlamentária 
·Mixto. As críticas dos nacionalis-. íaos deixar en evidéncia. 
tas polo procedimento e a falta Pero asi foi. A candidatura de 
de respeito ás minorias, non ca- Díaz Pp.rdo a Valedor do Povo, 
!aban para nada na dinámica bi- apresentada na Comisión de Pe
partidista. Os seus 66 es.canos ticións, única instáncia na que 
aparecían como lexitimación su- debia realizarse, po~ parte do 

QS CEN DIAS DE GOVERNO FRAGA 

BNG, -deixou en evidéncja o pro
cedimento ao tempo que como
cionaba aos socialistas, que ti
ñan que opoñerse a _un ho~e 
que consideran achegado e ami
go persoal entre· outros, de Al
fonso Guerra. 

Unha persoalidade ética · 

llido por surpresa, asegurou que 
"as loubanzas do BNG son ratifi
cadas por nós", afirmando que 
se tivese sabido el tamén faria 
unha loubanza ainda maior que . 
a de X. M. Beiras,, . 

Afirmou qu_e era urxente con
seguir o co·nsenso para. nomear 
ao ~aledor do Povo, xustificando 
a votación a favor de Corá Rodrí-

" Unha personalidade ética, ideo- guez: · . _ 
lóxica e cultur_al , p~blicamente O representant.e do ~P subs--

. . 

O aumento do número de altos cargos desminte a política de austeridade 

Cada dia pr~dúcense catorce .contratos irregulares 
.A.E. 

Un dos eixos 
propagandísticos de M. 
Fraga foi a austeridade e a 
racionalización 
administrativa. Cando van 
cumprirse os Gen Días, 
unha análise realizada polo 
SGTAP-INTG, demostra o 
contrário. Hai un dado 
significativo: "a 
contratación temporal e 
irregular dá unha média de 
14 contratos por dia". 
O Secretário Xeral técnico de 
Edúcación realiza os fins de se
mana viaxes a Madrid con cargo 
ao orzamento ·da Xunta, este é 
un "un exemplo de austeridade" ,· 

crit?iu as valoracións do PSOE, 
xustificando. o procedimento na 
urxéncia do nomeamento. Un e 
outro parecían esquecer que. a 
Lei de· Valedor do Pavo foi pro
mulgada o 5 de Xan~iro de 1984 
é que,. desde entón, ambos gru
pos tiveron maioria suficiente 
para realizar o nomeamento e . 
non o fixernn. -
- Santos Oujo criticou o proce
. dimento · empregado polo PP e 
polo PSOE, considerando a Díaz. 
Pardo como a - persoa idóne_a 
para ocupar o cargo. 

Pero os votos, máis unha vez: 
. mandaron, e o próximo dia 15 o 
pleno só . debaterá a can·didatura 
de Xosé Cora. Pero mesmo no 
procedimento da votaci.ón houbo 
polémica. pois o BNG fixo hotar 

-a existencia duriha contradición 
entre o regulamento da cámara, 
que estabelece o voto pondera
do no seo da Comisión de Peti
cións, e a Lei de Valedor ·do 
Pavo, que se retire á designación 
do candidato por maioria sim
ples. 

Os votos ponderados do re
presentante do PP valeron 38, o 
dos dous nacionalistas 9 e a 
abstención do PSOE 28... pero 
ao PSOE xa 'ninguén lle saca o 

· susto do corpo. O 

pois nega contundentemente 
calquer posibilidade de negocia
ción das retribucións dos traba-

. lladores da Xunta, mália que a 
maioria das administracións xa 
están aplicando este direito. 

· A promesa feíta polo portavoz 
do ·pp, Vázquez Portbmeñe, de 

·. que cando chegaran ao Governo. 
eles abonarían as pagas extras 
completas, foi tamén incumpri: 
da. 

O SGTAP' afirma que ·ª Xunta . 
quer introdUGir a pratica do sobre 

· através . do ·chamado comple
mento de produtividade para re
partilo ao· seu añtollo e primar 
aos· seus ''tieis servidores". 

Outra · das promesas, a des.:. 
centralización administrativa, po
sibilita que calquer c~cique poda 
converterse en delegado dalguo
ha Consellaria ao non precisar 
formación específica de nengun 
tipo. 

O Conselleiro Barata pede 
cartos para Caixa · 

· para O SGT A,.P-INTG, . do Gover
no Fraga, denunciando tamén · 
que non só non se reduciu a nó- -
mina dos -altos cargos, senón 
que aumentou xa que ademais 
dos cargos que se criaron novas, 
unha parte das 111 que suprimí~ 
ron e·staban vacantes. 0 Oure~se · 

O sindicato considera tamén 
que as condicións de traballo na 

. Xunta, nestes cen primeiros dias · 
de governo Fraga, téñense pre
cari:Zado de xeito alarmante. 
Como dado significativo afirman 
que a contratación temporal e 
irregular ascende xa a máis de 
1.400 persoas, o que dá unha 
média diária de 14 postos, "al
guris deles tan ilegáis que inclu-· 
so. contaron co informe negativo 
da Intervención". 

~ I 

Pazo de San Caetano, sede central dos se,rvícios administrativos da Xunta 

A isto hai que unirlle a provi
sión de pastos poiª via da comi
sión de servícios, libre designa
ción e outras medidas que teñen 
como denominador comun a 

· criación dunha situación de 1nes
,, tabilidade e prpvisoriedade no 

posto de traballo, polo que, se
gundo o SGT ~P, "da tan cacare-

xada ·profisionalización da Admi
nistración,· nada de nada".~ 

Acusan á Xunta de incumprir 
os seus próprios calendários de 
traballo, sen que até hoxe non 
vise a luz nengun proxecto de 

-desenvolvimento regulamentário 
e adema.is,, tamén incumpren o 
Convénio Unico de personal la-

~-. · Por outra banda o conselleiro de 
~ Cultura, Daniel Barata, anda · a 

boral. 
-

A poi ítjca do sobre 
O Sindicí7.to Galego dé Traba

lladores da Función Pública con
sidera· que a pos~wa do executi
vo en canto á negociación colec
tiva de 1990 é clarificadora do 
seu áuténtico talante autoritário, -

pedirlle aos traballadores da sua 
consellaria que domicilien as nó
minas en ·Caixa Ourense. Dase a 
circunstáncia de que Barata foi _ 

' ·conselleiro da Caixa até que, ao 
aceder á Xunta, demitiu. 
· Esta pratica de pedir que· 

"abran· contas", nas distintas en
tidades bancárias x~ foi levada a 
cabo .por alguns membros do 
Governo anterior. O 



. -X ORNADA SOBRE -NACIONALISMO E LOITA DE CLASES 

Contará con me01bros da INTG . e CXTG 
' -

FPG e sectores afins promoverán unha corrente sihfiiical 
.A.E. 

A criación . dunha 
'platafqrma sindical q1..Je 

- contará no seu seo con 
mi[itantes-tanto da. INÍG 
como da CXTG, foi unha 
das conclusióris da . 
xornada sobre 
"Na,cionalismo e loita de 
clases'' celebrada o día 5 
de Abril en Compostela, 
promovida por unha 
comisión integrada entre · 

_ outras persoas por 
Mariano Abalo, Xan 
Carballo, ·Méndez Ferrín e 
Fernando Pérez. 

Nó manifesto da xornada faise 
un chamamento "aos nacionalis
tas galegas da esquerda non au
tonomista a que, solidários coas 
organizacións extra-parlamentá
rias, conformen un movimento 
social e poi ítico que, ademáis de 
defender os intereses da Galiza 
fronte ás agresións presentes 
(mar, agro, recursos, desempre
go, destrución ecolóxica, .narco
tráfico ... ) e vindefras, favo~eza o 
avance do nacionalismo popular 
galega arredor dos valores da 
auto-determinación, ·o socialis
mo, o anti-colonialismo, o plura
lismo democrático e a amnistía". 

Coa asisténcia de perta de 200 
persoas que desenvolven a sua 
laboura en distintos campos e 
vinculados sindicalmente á INTG 
e á ·cxTG, no abano ideolóxico 
da FPG e sectores afins, apre
sentáronse distintas comunica-

. sénc,i'a de nacionalistas nas insti
tucions autonómicas neste pe
ríodo que, afirman, ·"ademais de 
insufiéiente, resúlta .lexitimadora 
dun marco hostil por defir:iición" .. 

Para os redactores do· .mani
festo 'a negativiqade da presén
cia nas institucións autonór:nicas 
"experimenta o ·custe engadido 
de ensarillar as forzas da esquer- . 
da parlamentária galega no tráfe
go eleitoralista, onde a supervi
véncia das siglas e o medre rela
tivo dos votos convértense en_ 
valores absolutos (metas finais) 
que postergan a defensa dos in
tereses materiais dos galegas e 
aparcan os avances estratéxi
cos", c~lificados de inoportunos . 

, ou inoportu'nistas. 
•· ~ Realizan tamén un chamamen

fB to para que "as forzas políticas 
a nacionalistas de esquerda, autoº nomistas e independentistas, a · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~qu~,seguindoos~~rosabertos 
_ Autoqeterminaci6n é o lema baixo o que convocárán o 25 de Xullo 

' \ 

cións nas que se fixo unha análi- . autodetermioación; afirmase que 
se crítica do riacionalisrno popu- cando se cumpren nove anos da 
lar galegb éontemporáneo, inci- entrada en vigor do Estatuto, "re-
dindo nas· distintas rupturas. e as sulta categórico o fracaso da op-
suas causas, sobre o proceso ción autonómica que non serve 
actual no "socialismo real" e as para avanzar no obxectivo de 
repercusións na nasa nación, asi que Galiza sexa dona d~ seu, 
como estratéxias e métodos do r:1en mesmo formalmente, consti-
(lacionali~mo popular galega nos tue un instrumento . institucional 
planos político é sindical para a _ · de defensa fronte ás agresións -
actualidade. estruturais do exterior". 

Frustracl.0. n autonómica e Tamén se afirma que "o resul-
tado de auditar a autonomía é 

Ul')idade unha Galiza en quebra econámi-
No manifesto, . no· que se fai uri ca, social , cultural, política e · 
chamamento para un ha convo- ideolóxica". 
catória unitária no vindeiro 25 de Realizase a continuación no 
Xullo, Dia da Pátria, co lema pola manifesto unh~ crítica -da pre-

pola clase traballadora, confluan 
na unill< multiplicadora, demo-

. crática, plural e socialista, ben 
orgánicamente, ben, nunha pri
meira etapa, coordenadamente", 
sen perxuício da "reflexión auto-· 
crítica por parte de -todqs sobre 
as frustracións de nove anos de 
autonomía". 

Asi, ainda que non se abordou 
abertamente nesta xornada, na 
discusión estivo presente o futu
ro da FPG tal como está configu
rada ·actualmente, como fronte. 
A idea máis extendida é que a 
FPG pase a funcionar pouco a 
pouco máis como plataforma 
que como organización política 
frontista. Os pasos a dar serán 
graduais. O 

EST.RATÉXIAS DO NACIONALISMO 

- -
I FRENTISMO E PLURALISMO 

BIEITO IGLESIAS 

Teñ'o percibido 11110 entomo nacionalista al- se presumen galeguistas, contaríamos con li- PCI- e até con famílias políticas con prensa 
guns equívocos a 111espeito do frentismo, -so- berais convencidos ·que confiah o despegue e sedes própria? -PSF-, o que indica que 
·bretodo apartir de celias tomas de· posición do país ao mercado e· non á planificación, e non se trata de partido versus frente, senón 
por parte do Collectivo .Avante. Co ánimo de con católi.cos afervoados insensíbeis á pro- de democrácia interna versus autoritarismo). 
aclarar a idea que da Frénte e do fréntismo blemática da sexualidad.e libre. Igual valoración política merécenos a vincu-
ten;ios no Colectivo, escrebo este artigo. - !ación do frentismo a unha conceíción nacio-

E certo que a nosa opción preferente se nalista que compartimos: a opresión nacional 
orientaría á tormación dunha torza política -'SERIA PARAD. OXIC. 0 ,·QUE é real e non· asimilábe1 á opresión de c1ase, 
nacionalista ubiéada no que convencional- _contra a opinión dos partidários dun marxis-

. mente se ven chamando esquerda. ·E isto '. PÓIDA ENTRAR NO BNG UN mo economicista, e polo mesmo pode mobi-
porque entendemos que, contra as concei- ·· STA lizar vontades interclasistas. -
cións que priman o referente de esquerda - . PARTIDO NACIONAL! · ' En consoáncia cos argumentos expostos, 
sobre o nacionalista e os que defenden a · CONSERVADOR E NON ' · non excluínios tallantemente a virtualidade 
identificación nacionalista como prioritária, --P--=U:....::l:::.D.!...E~S=E::.:..N....:..::.0-=-.:.:R=-=G:::....:A'--'--N=l=-ZA.:.....:..:R=-=-S...:..E_· -- dunha éstrutura frentista, sempre e cando 
dQ que se trata é de abordar simultaneamen- esta sexa auténtica. E para que o sexa hai 
te :a cuestión nacional · e a social. Hai quen ----'S=ECT-ORES DE LONGA duas posibilidades: ben unha frente de ten-
defende o antagonismo nacionalismo versus MILITÁNCIA NO BLOQUE' déncias organizadas que expresen o pluralis-
. imperialismo cor:no principal e, en canse- mo inerente ao frentism·o, ben unha frente de 
· cuéncia, ere na posibilidade de · artellar unha partidos ou colectivos que o sex~n de facto 
fronte que aglutine a todQs os sectores so- A nosa posición non implica de nengun e representen os distintos intereses e postu-
ciaí_s agredidos polo colonialismo .. As demais modo i.mha desvalorizaci9n. da problemática._ ras, qúe por forza -xurden cando se pretende 
contradicións pasarian a un segundo plano, nacional. Cremas que o nacionalismo é algo - constituir unha forza política ampla. Os inimi-
aprazaríanse até o momento da liberación substantivo, que' ten -un valor intrínseco e gos da Frente neste sentido serian o secta-· 
nacional. - )'IOn redutíbel á loita de clases, Por iso consi- rismo e o monopólio ideolóxico por parte dun 

Por outra parte están os que non lle reco- - deramos esencial a auto-organizc;ición en for- sector do mesmo, e o intento de impedir que 
ñecen ao nacionalísmo ese carácter substan- zas políticas e sindicais próprias e rexeitaL desde o interior se expresen posicióris políti-
tivo e, polo tanto, defenden a construción mos todo tipo de satelización ou enfeuda-:- cas distintas. Non lle aquece, desde lago, a 
dtmha_ esquerda que tamén asum.a o proble.. mento a alternativas alleas, por máis que se calificación de Frente a unhá organización 
ma nacional. definan como esquerdistas. onde exista disimetría entre unhas correntes 
. Para nós non existe unha contradición Pensamos que a defensa dun nacionalis- · perfeitamente organizadas e outras ·que ve-

. principa~. unha raíz de todos os males a que . mo de esquerda, aliado conxunturalmente co xan cegada a posibilidade de.criar outro polo 
se podan reducir os conflitos que percmren consenládor cando s.e ventjlen problemas vi- de referéncia, 'de constituirse en altern_ativa e 
a sociedade. A opresión de clase, a opresión tais. para Galiza, asur:nidos por todos os ·na- sometela, democraticamente, . ao conxunto 
nacional, a feminina, etc. son igualmente cionalistas, e clmha política autónoma de ca-· da militáncia. Unha situación talé inconcebí-
odi0sas, apreséntanse na realidade como un racter progresista cando as circunstáncias o bel incluso nun partido democrático e moito 
nó de conflitos inextricábeis, pero teñen-cau- requiran, é unha postura le:Xítima e razoábel. máis nunha Frente. Seria paradóxico que o . 
sas diferentes e requiren un tratgmento autó- . Orabén, non queremos ser dogmáticos e día de maná poda entrar no BNG un partido 
nomo. Velaí a razón pola que consideramos pechamos en banda a outras fó,rmulas org·a- · nacionalista · conservador, con todos os pro-
moi difícil a vertebración dunha fronte de nizativas, como a vix~nte no Bloque, carac- · nunciamentos a favor e cun .estatt.is interr)o 
todo o nacionalismo. Nesa hipótese ·pexa- ter(zada de'frentista. E máis, valoramos posi- re-coñecido, hipótese esta perfeifamente ve: 
ríannos graves limitacións na actuacióR polí- tivamente o que no frentismo- hai de pluralis- rosímil no esquema frentista, e non puidesen 
tica. Sería .complicado, por exemplo, défen- mo, pon.;iue o pluralismo é unha componente organizarse sectores de longa militáncia no. 
der unha lei do· aborto ou a criación dun po- · fundamental de caJquer proxecto político ac- Bloque, só porque emiten un discurso dife-
tente sector públic·o. -Se a frente recol~ese de ' tual (ben é verdade que tamén existen parti- rente do hoxe maioritárío. Se a Frente canta 
verdade as clases e· sectores idedlóxicos· que- dos con correntes de opinión moi activas - con A~ant~ •. ~yante coa Frente. O 
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• Chamamento do PSG
EG. O Partido Socialista Gale- · 
go- Esquerda Galega ven de fa
cer un chamamento "ao BNG e 
aos sectores nacionalistas de es
querda que podan existir nos 
partidos estatais" par.a acadar a 
unidade-e poder "apresentarse á 
sociedadé cgmo unha alternativa 
de governo fronte ao PP". 

O PSG-EG orientará toda a 
sua acción política á "converxén
cia ou asociación, que podé ter 
formas distintas, incluso a forma
ción dunha organización única e 
democrática", sen pór "condi
cións prévias", invitando aos dis
tintos sectores a unha xuntanza 
a ·celebrar o 30 de Xuño. 

O colectivo Avante, integrado 
no BNG tamén ceiebrará untia 
xornadas proximamente neste 
sentido. 

Neste último ano e médio té
ñense producido diversos cha
mamentos á unidade. Primeira
mente por parte do BNG para 
concorrer xuntos aos comícios 
europeus e estatais, que foron 
contestadas con outras propos
tas do PSG-EG pedíndolle ao 
Bloque que se integrase no seu 
partido. O 

• A água de Vigo depen
derá dunha empresa fran
cesa. O pleno municipal de Vigo 
acordou privatizar Emavisa, a 
empresa concesionária do abas
tecimento de água, non so á ca
pital senón tamén a numerosos 
concellos limítrofes. O servicio 
irá parar asi a mans de capital 
francés. 

O BNG "considera necesária 
unha firme e decidida resposta 
cidadá contra esta decisión", 
polo que tomou o acordo de pro
mover a acción cidadá para con
seguir o revocamento do acordo 
plenário de privatización, ao tem
po que solicita un pleno extraor
dinário en Moaña, municipio su
ministrado por Emavisa, para 
que se inste ao concello de Vigo 
a revocar a decisión. O 

• A FPG non participará 
na xestora de Cangas. "A 
xestora non representa a vonta
de popular, non lle damos lexiti
midade, asi que seguimos a es
tar palas eleicións antecipadas", 
nestes termos define a sua posi
ción a FPG e a sua negativa a 
participar na xunta xestora que 
pretenderá nomear o presidente 
da Deputación, César Mera. 

Outra medida proposta por 
Mariano Abalo é que a Adminis
tración recoñeza aos oito conce
lleiros que non demitiron como 
governo de transición até as elei
,eións anticipadas . 

O PSG-EG, pola sua banda 
móstrase partidário de aceitar un 
governo municipal composto de 
xeito igualitário por todos os gru
pos municipajs. O 

• A moción de censura 
de Ourense pendente dos 
tribunais. Os tribunais· terán 
que decidir en que queda a mo
.ción de censura apresentada en 
Ourense contra o socialista Vei
ga Pombo. A negativa do aléalde 
a aceitar a toma de posesión da 
concelleira Maria Luisa López, 
nq lugar do re.centem~nte faleci- · 
do Paz Sotelo, por máis que esti-:
vesé acreditada pola Xunta Elei
toral Central, dirimirase ante os 
tribunais, pois a lei non permite 
outra moción censurante. 

O alcalde Veiga Pombo sorne
. teu a moción a votación unha 
yez que os concelleiros que, a 
promovían abandonasen o ple

. no, -ante· a· negat~va a darlle pose-
sión á sua compañeira. D 
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P. ROTESTA DE GREEN PEA CE NA RIA DE PONTEVEDRA 

Os viciñbs sumáronse á protesta 

Ence recoñece que non ·curTiple 
a lexislación sobre· contami'1ac·ión 
.M.V. 

Sete detidos é un ferido 
foi o resultado das cargas 
pollciais contra a protesta 
organizada polo grupo 
ecoloxista- Greenpeace 
que bloqueou o pasado 9 
de Maio o vertido tóxico 
da Empresa Nacional de 
Celulosas (Ence) na Ria de 
Pontevedra. -

Os detidos, membros de Green
peace foron postos en liberdade 
ese mesmo' dia polo serán. O fe
rido foj Francisco Moreira, resi
dente en Placeres-Lourizán, que 
xunto cun grupo duns cen vici
ños apoiaron a protesta en con
tra da contaminación da Ria. 

Nunha nota feíta pública pola 
empresa Ence, após dos inci
dentes, sinálase que consideran 
inxusta a protesta dos ecoloxis., 
tas e recordan as medidas anti
contami nantes que a empresa 
está a tomar. A empresa de celu
losas sinala tamén que para o 93 

cumplirá xa con todos os requisi
tos 1egais anticontaminantes si·
nalados polas distintas adminis
tracións, observación que ven a 
recoñecer que estes non se 
cumpliron até o dia de hoxe. 

Greenpeace .considera 
insuficientes as novas 
medidas anti
contamiñantes 
Neste sentido Greenpeace sina
lou, ñunha nota pública, que "o 
complexo de celulosas Ence/EI- ,_ 
nasa verte cada ano máis de 300 
quilogramos de mercúrio e de 7 
mil tonéladas de organoclora
dos", facendo mención ao feito 
de que "celulosas ven de em
prender un plan de milloras tec
nolóxicas que teoricamente con
levarian a unha redución dos ver- · 
tidos de organoclorados, pero 
como simultaneamente plantexa 
aumentar a sua produc1ón de ce
lulosa branqueada o resultado fi
nal será que a cantidade de con
taminantes tóxicos e perigosos 
que vertan será a mesr:na. A úni
ca diferéncia estará en que o ver-

tido realizarase· noutro ponto 
máis externo da ria espallando 
asi a contaminación a zonas rela
tivamente limpas". 

Fraga recebe a Papelgá 
Mentres membros da organiza
ció'n ecoloxista internaei_onal, a 
bordo. do buque Sirius, se intro-

, ducian na ria de Pontevedra e 
bloqueaban a saida do canal cun · 
trebello mecánico, -o ¡:~_residente . 
da Xunta de Galiza, Manuel Fra
ga, recebia. a representantes do 
grupo Papelga que ten previsto 
instalar unha fábrica de celulosa 
en Narón. 

Os activistas de Grf;Jenpeace 
desplegaron pancartas coas len- .. 
das "Ence, deixa de envelenar 
Galiza" _e "Ence: stop á polu
ción". Vários dos ecoloxistas, 
protexidos cqn equipas anticon-· 
taminación, encadeáronse ao 
sistema de bloqueo para evitar 
qu11 poidese ser retirado. 

A unha da tarde fixo a sua 
aparición a policía con médios
antidisturbios, comenzando asi a 
refrega na que utilizaron botes 
de fume e balas 9e goma. O 

Greenpeace acusa ·a Ence· · ~ Elnosa_ 
de engaoar á opinión pública -
Nun comunicado dado a coñe
cer por Greenpeace, paralela: 
mente ao acto de Pontevedra, 
sinálasé que "os organoclora
dos son o grupo de sustándas 
máis perigosas ·que existen 
_para o médio ambiente acuáti-
co". . 

"Entre as sustáncias presen
tes encóntranse, segundo os 
ecoloxistas, as dioxinas, os 
canceríxenos · mái? potentes 
xamais ·descubertos". 

"Ence e Elnosa, afirma 
Greenpeace, · le:van máis· de 
vinte anos envelenando éi--r:ia e 
intentando manipular á opinión 
pública con continuas prome
sas de acabar coa contamina-

~ ción" . . "Ence, sinalan, que aca
~ dou o ano pasado. ·unha cifra 
0 record -de henefícios de 8.750 
~ millóns de pesetas, está nunha· 
;:: sitúación inmellorábel para. 

realizar os investimentos nece
sarios para a proteción do mé-. 

. dio ambiente". 
Pór outra parte, Greenpeace 

oponse tallantemente aos pro
xectos de instalación de novas 
c·elulosas na Galiza, sinalando 
que '1as compañías naionais e 
internqciom~is de pasta de pa-

. pel convertirian os montes ga
legas en inmensas plantacións 
de etJcalipto e piñeiro". Enga
dindo que "levar adiante estes 
proxectos . significa -apostar 
pala · segura continuación dos 
incéndios forestais". 

"A' xunta ten a . 
responsabilidade" ._ 
"Os incéndios forestais exis
ten, din os ecoloxistas, en to
dos os paises mediterráneos, 
pero non coa éxtensi6n e gra
vidade de Galiza. Nos últimos-

anos arderon case 1 ·millón de 
hectáreas, a ·terceira parte do 
território". · 

Segundo Greempeace é res
ponsabilidade da Xunta decidrr 
seguir ou non coa política do 
leona de propagar as espécies 
de crecemento rápido, como o 
pino e o eucalipM, nas que o 

·1ume prende con facilidade. "O . 
executivo galega ten a oportu
nidade de evitar que se agra
ven os incéndios denegando 
as licéncias para a instalación 
de novas celulosas. Por outra 
parte, pode cortar este fenó
meno de raíz promulgando 
unha lei de bosques que siga 
as directrices protecionistas da 
Iniciativa Forestal Popular que 
no seu dia o grupo agóra no 
Governo apoiou cos seus vo
tos nó Parlamento galega", si
nala por últinio Greenpeace. o 



MEIO AMBENTE 

'Cada vez a .xente sinte máis interese ·polo meio riat.ural' 

"·Xosé Valtierra 
• RODOLFO DA Cl,IÑAJVIGO 

·Home que leva metido no 
mundo da defensa 

. ecolóxica máis de trece 
· anos, iniciou o seu camiño 

sendo colaborador de 
Greenpeace, antes de que 
esta organización. . 
internacional tivese sede 
na capital do Estado. 
Atesdura, apesar da sua 
xuventude, o saber e a 
· experiéncia que deixa o 
contacto directo coas 
xentes dos bairros e d.os 
centros de ensino; un 
pouso de esperanza que, 
a el e aos seus 
compañeiros lévaos hox.e 

. a 'seguirén pola rota 
pedagóxica antano 
iniciada. 

Aquela era a época, c9menta, de 
dicer á xente o que estaba a pa
sar na fosa' atlántica. co vertid_o 
dos residuos radiactivos, de re
cóller dados das indústrias con
taminantes, e de · coñecer a ou
tros grupos dentro e fóra da Gali-
za. · 
Como foi que se decidiu pola 
faceta educativa, cando as acc
cións dos grupos ian noutra 
liña? 
Naquel momento coidei que a 
miña mellar aportació11 á causa ·. 
da defensa ecolóxica do país pa
saba polo traballo de educación 

· ambiental. Parecia-me 'o máis 
necesário, o máis urxente, e á 
vez o eido con maiores posibili
dades, no tocante á incidéncia e 
áa concienciación social. Doutra 
banda, os meús estudos de· ana
fomia -patolóxica entroncaban 
coa problemática da d~foresta
ción e das enfermidades próprias 
do mundo vexetal; a miña forma
ción · rematou por ser deterrni-

. nante. Refírome á incidéncia dos 
elementos e resíduos tóxicos na 
corrrposición celular dun -teddo 
animal, ou aos efeitos .canceríxe
nos dunha ou várias' substáncias 
químicas. determinadas. 
Segue esta a ser unha área con 
~aréncias, quer dicer pouco tra
ballada até o de agora, non si? 
Daquela si, mais hoxe en dia nón 

, tanto, os priricipais colectivos 
están pasando da f acéta de es
tudo e compilación de dados á 

acción sócio-educativa; e isto, mestres e directivos de Asocia-
ªº meu xuízo, ten un valor social ción os que nos buscaban e cha-
capital na defenséi do pa~rimónio maban directamente. Concreta-
natural. Ainda ·que na nosa so- _ - mente a nós até nos chaman á 
ciedade faria falta moita máis casa; e eu estou disposto a ir 
xente cultivando exclusivamente -onde sexa e dar unha charla 

·este eido. completamente grátis. Hai que ir 
Cal é a receptividade . e a de- e face-lo, asi de claro: para que 
manda social que tanto votte- vexas se hai ou non liai interese 
de, como os seus. compañeiros, social. 
veñen atopando nos últimos 
anos? 
Demanda moitísima, e' non só en 

· coléxios OUr ·centros de ensino 
médio para cobnir as suas "horas 
de estudo", ou actividades extra
escolares várias, senón que te
rnos a demanda das asociacións 
culturais. A xente, _na actualida
de, quer saber que é o que está 
a pasar nos montes, vai habendo 
un crecente interese en. saber o 
qúe eles comen e1 beben, · por 
que desaparecen · espécies ani- -
mais ou vexetais. Hai portanto, 
unha necesidade real de coñece
ren mellor Q meio natural; de 
achegarén-se obxectivamente 
ao espácio no que coabitan, e 
non unicamente ·ao ·"estilo ·do
mingueiro" .senón no. plano rac·io
nal. Nos pretendemos que 
aprendan sobre unha base bioló
xica, que teña á vez para eles li-
gazóns afectivas. · 
Entón estamos nunha época. de 
sumo interese na matéria ... 
POdo-che dicer que nos máis de 
dez anos de conferéncias, char
las e rnesas redondas nas .que 
levo movéndome tanto indivi-

. dualment;e como en' grupo, ·nun-
· ca fun, nen fumos por aí ofere
cendo-nos, eran bs próprios 

'/t... XENTE,-"-N""--A'---___...__ 
ACTUALIDADl;:.QUER 
SABER QUE E O QUE 
E'sr-Á A PASAR NOS 
MONTES. O QUE 

, COMEN E 'BEBEN' 

Nun tema tan amplo coma é , 
este, imaxino que terán distin
tos apartados segundo o grupo 
social co que traballen ... 
Si, enfocamos a labor a partir 
dun blocO dé charlas no cal se 
:achan re·collidas d-istintas temáti
cas, (biografia de grupos ecolo-

. xistas de todo o Estado, o bos
que o lobo e o meio ambiente 
galega; os cetáceos; educacíón 
ambieotal prática para profeso
res e pais, etc.). Orabén para que 
o esforzo se vexa rEialmente re
compensado, tes que ser sufi
cientemente intelixente para 

_ apresentar todos ~stes aparta
dos monográficos de xeito atrac
tivo. }es~te que gañar a atención 
de nenas e adultos, acheoalos o 

máis vivamente posíbel a estas 
realidades, que doutra oanda 
nos tocan a todos directa ou in
directamente, en tanto que par
tes dün mesmo contexto social 
e ecolóxico. Empregamos a base 
de moito material áudio-visual 
(carteis, grabacións, filminas e vi
deos), baixo un · -diálogo moi 
aberto e dinámico. Non se trata, 
como podes ver, de licións ma
xistrais, mais ao contrário, e~tán 
pensadas para todos os públicos 
nun senso lúdico e inclusive sur
presivo. Se non conquires que a 
audiéncia vivéncie a cuestión ou 
o tema qu"e tratas, entón pobre 
servizo estarás .a facer pala cau
sa do conservacionismo. "O me
llar método educativo é conver
ter en experiéncia o inicialmente 
recollido na teoría"', este pode
mos dicer que é o naso lema; os 
anos de contacto humano direc
to asi nolo démostran. 

Financiación 
Supoño b~n ás claras que o 
material pedagóxico non é gra
tuíto; teñen subvencións institu
cionais? 

Autofinanciámonos, preferimos 
esta via a ter que depender, para 
o moito ou pouco que fagamos, 
de sectores e grupos que lago te 
poden presionar e facer traballar 
para os seus intereses económi
cos ou políticos particulares, Os 
materiais que empregamos son 
caros e pagámolos do naso 
peto, adequerimos-llos a particu
lares especializados na matéria e 
a outros colectivos. Nunca da
mos unha charla sen antes ter-

. /. 

mas un auténtico "arsenal infor
mativo" ben elaborado e científi
camente contrastado. E isto su
pón · contactos, intercámbios; 
tempo persoal da nasa parte que 
só nos · é remunerado coa asis
téncia e a comprensión do públi
co. 
No panorama galego actual, cal 
é Q seu grau de colaboración 
con outras entidades e asocia
cións naturalistas e eco-am
bientalistas? 
A nasa filosofía é a de actuarmos 
de xeito independente, mai~ 
abertos a outros compañeiros 
que estexan no mesmo camiño 
ca nós. Nesta liña ternos feíto 
causas co grupo "Luita Verde", 
"Educadores pala Paz" e actual
mente con "Xevale". O grande 
problema hoxe, igual que hai 
anos, é o afán de protagonismo 
dalg~ns grupos, o qúe trai consi
go a non unidade de acción cara 
á sociedade; e refírome a comu
nicados de prensa conxuntos, e 
a campañas sobre tal ou cal pro
blemática en concreto. Daí que, 
a respeito das Comunidades 
máis activas na defensa da Natu
reza, e da educación ambiental 
coma son Cataluña, Astúrias e 
Andalucia, Galiza vaia no "furgón 
de cola". Mais eu coido que co 
tempo han primar os intereses 
de conxunto, por riba dos pe
quenos persoalismcrs contrapro
ducentes, O traballo rigoroso en 
defensa de cuestións vitais que 

. afectan de cheo a todos os esta
mentos sociais. 
Cales son, segundo vostede os 
sectores e recursos primários 
máis afectados pola degrada
ción arestora? 
Principalmente os restos de bos
que autóctono ,ainda en pé; as 
rías, xa que hai relación entre os 
incéndios e a degradación duns 
e doutras. As caneas fluviais e as 
zonas húmidas, (perda de avifau
na_ e mamíferos de ria), dado que 
estes espácios (pantanos, du
nas, lagoas e xunqueiras), son 
áreas cuxa misión é a de equili
brar as temperaturas e humidade 
relativa dun microclima de Co-

, marca, por exemplo. É urxente a 
necesidade de que cada grupo, 
asociación ou colectivo natura
lista se convirta, á vez que en in
vestigador, en axente sócio-edu
cativo firme, poisque estamos a 
apostar pala calidade de vida 
fronte á destrución, en suma por 
un futuro mellar; e isto debemo
lo ter todos moi presente. O 

·A RECICLAXE DO. PAPEL 

· O papel reciclado é álternat'iva real ao gra
ve problema dos monocultivos arbóreos, 
as talas indiscriminadas de bosques au
tóctonos e a conta'minación das áugas por 
organoclorados das indústrias papeleiras 
conven9ionais, "dioxinas, disolventes· clo
rados, fenoles clorados ... e até 1000 com
postos diferentes máis, moitos deles oan
ceríxenos e tóxicos para a vida a concen-

_, tfacións moi bá'ixas, que unha vez vertidos 
ao meió ambente pouco se pode facer 
para evitar que entren na cadea alimentí
cia e alcancen nas aves, peixes e inverte-

, b·ados concentracións centos ou miles de 
·veces maiores que as concentracións ini-· 
ciais en águas ou sedimentos, pala sua 
base estrutural orgánica" (Me Leay,-1987. 
Informe Greenpeace do impacto meio
ambiental das -celulosas na Ga.liza 1989}. 

A matéria prima é papel -Vello, recollido 
sélectivamente do lixo, ~ enviado de novo 
a papeleiras alternativas, que ademais 
empregan tecnoloxias limpas (_branqueo 

CHUS-BELLO 

por osíxeno, evitando a formación de 6r
ganoclorados típica do branqueo conven
cional por cloro, sistemas de filtro$ en 

_ chaminés e depuradoras de áugas e resí
. duós). 

A.molécula orgánica éelulqsica do papel 
vello é a mesma que a do papel normal 
ou de alta calidade (polo tanto tamén-reci
clábel), e 'iia diferé_ncia destes·, non pasa . 
polos claros .procesos contaminantes das 
indústrias papeleiras convencionais, sen
da deste xeito un recurso intelixente cara 
a protección dos nasos bosques· autócto-

.. nos e as masas forestais do planeta en 
xeral (caso da Amazónia como exemplo 
máis preocupante), en claro proceso de 
deterióro e regresión, o que nos vai levan
do a un grau, cada vez mais irreversíbel, 
de caos .ecolóxico: cámbios climáticos 
agricolamente perniciosos, disminución 
do índice de pluviosidade e conseguinte 
desertización e marte segura de todas as · 
espécies animais e vexetais que contar-

man o naso biotopo.e a Biosfera en xeral. 
Na . sua re-elaboración atopámonos 

cunha clara razón económic,a, o qué bota 
,por terra os -tópicos discursos económi
cos do sistema actual. 

Para facer. 1 Tonelada Métrica (1 Tm ou 
1000 Kg.) de papel ·precisa-se: · 

RECICLADO 

1 T m papel vello 
2000 Jitros água 
2.500 f<w/hor~ 

CONVENCIONAL AL TA CALIDADE 

17 T m madeira(3,8 Ha) 24 T m madeira (5,3 Ha) 
. 100.000 lrtros água 200.000 litros água 

5.000 Kw/hora 7.600 Kw/hora 

... ~ueda claro. . .· . 
E· evidente que trocar as estruturas in

dustriais, económicas, e culturais existen
. tes por outras máis limpas, xustas e cae- · 
rentes é un proceso lento, factíbel, que 
precisa absolutamef"!te do-apoio de todós 

e de cada un de nós, na medida das na
sas posibilidades e da nasa própria coe
réncia. 

Como apontamento, dicer que no cen
tro de Europa o précio de custe do papel 
reciclado baixou un 8,3% de 1988 a 1989 
.grácias á progresiva vontade dun sector 
·cada dia mais amplo na povoación de 
adaptar os seus costumes de vida a unha 
mentalidade máis actual· e construtiva. 

Se en· princípio o papel.reciclado é mais· 
caro, é por imposibilidade actual, que non 
futura,· de competir coas multinacionais do 
papel convencional. 

O ·seu uso abre unha porta para facelo 
competitivo corno primeiro paso, e rectifi
car as estruturas desas rne::;mas multina
cionais como segundo paso, que ao seu· 
tempo abre outras portas de actuación . . 
'->.'Boa maneira de tonia,lo é pensar que a 
Natureza é precisamente quen comeza a · 
pedir cantas dó .noso. particular xeito de 
vida. ' O 



UNIVERSIDADE 

En paro desde o 19 de Abril 

As EsColas de Maxistério .deféndense 
ante· a redtlción de·· saidas c·oa noVa LOGSE 
• F. ARRIZADO/LUGO 

A presente Lei de 
Educación autori-za ao 
profesorado de E.X.B. dar 
clase até 8° curso, con 
alünos de 13, 14, 15 anos. 
As reformas anunciada$ 
prevén reducir o E.X.B. 
dous anos, que teria o 
remate no' que hoxe é 6° 
de E.X.B., e que a 
"LOGSE" pretende sexa 
educación primária. O 
alumnado das Escalas de 
Maxistério, como vai 
cambiar todo o sistema 
universitário, non dubidan 
en afirmar: "Irnos estar tora 
do contexto". 
Alegan que, ao mudar o sistema 
actual, de quitar as especialida
des, un aluno que estude Huma
nas, por exemplo Xeografia Des
critiva, iso non o vai dar até 6° 
co que ao futuro profesorado se 
lle irá acurtando campo, terreo 
que ocuparían os Ucenciados 
universitários. Por iso, eles que
ren estudar mais, outros dous 
anos, co que serian tamén Licen
ciados e non só Diplomados. E 
nisto andan. Entre outras cousas 
fan folga en diversas Escalas, 
unha folga que segundo os pró
prios protagonistas "non é unha 
folga de vagos". 

Mobilizacións lúdicas e 
docentes 
No presente, para acceder á titu
lación, o alumnado, logo de su
perado o COU, ten tres anos de 
carreira nas Escalas universitá-

rias de Formación do Profesora
do de E.X.B .. O primeiro curso 
de asignaturas comuns e 2º e 3º 
con catro especialidades. Diante 
do proxecto lexislativo tamén te
ñen a sua alternativa: "Para aca
dar a licenciatura haberia que 
unificar rnais Carreiras de docén
cia nunha Faculdade de Docén
cia. Inda que, o nome é o de me
nos, deberia ser algo así. O caso 
é que, dela, sairíase con carga 
psico-pedagóxiéa de abando 
para poder dar clase". 

As protestas comezaran xa, no 

pRIVATIZACIÓN DUN ESPÁCIO NATURAL · 

peche do 19 de Abril, acordaron 
remesar, de xeito masivo, cartas 
ao Ministério de- EducaCión. Pre
tendian colapsar á cartaria de 
dito Ministério. O Mércores, dia 
25 fixeron un novo peche de 24 
hor.as que completaran cunha 
ocupación duríha hora da Dele
gación de F acenda . . Xa neste 
Maio, seguindo coa cadéncia 
dos Mércores, fixeron o dia 
dous, actividades lúdicas, np. . 
Praza Maior de .Lugo, participan
.do algo máis da mitade do alu
nado e con pre-sencia 9e dous 
profesores q1.c1e impartiron clase 
durante duas horas. Este Mérco
res, dia nove, redoblaron as ma
nifestacións de protesta dentro 
da folga indefinida que veñen 
mantendo. 

Tiveron, tamén, unha Xunta 
Extraordinária da Escola co 
Claustro do Profesorado e este 
deulles o apoio. Apoio de tipo 

~ moral, pois inda que só, tal como 
ffi se acordara, vai haber exercícios 
~ e exames, o profesorado está 
~, surprendido de que non lles pe
<l'. disen, · de momento, algo máis 

89, en contr.a do Decreto que, en 
plan chunga, denominañ "Lechu
ga". Este ·ano, en vendo o pro
xecto da LOGSE, que, en vários . 
pontos, se o Maxistérió estaba 
mal inda o deixa piar, aumenta
ran as protestas. O 16 d~ Maio 
do 89 houbera un peche seguido 
de manifest~ción. Este ano, nun
ha asemblea de representantes 
de alunas ·celebrada na Escala 
"Pablo Monte&inos" de Madrid, 
acordaron unha série de mobili
zacións e actividades lúdicas. 

Concretamente, en Lugo, no 

firme. 
A n ível do Estado hai cinco Es-

calas de Maxistério que están en 
folga indefinida desde hai tempo 
(Murcia, Cuenca, Palencia .. ,) nas 
que_ non hai exames, nen van á 
clase nen tan nada. 

Segundo fontes do . alunado,· 
no momento de facer esta cróni
ca, . dixeron "non haber moito di
namismo". Quen parece mover
se máis son os de Lugo e Ponte
vedra, en Santiago os do 1° Cur
so fan folga, pero os de 2° e 3° 
andan indecisos... Curiosamen
te, na Coruña, onde está a Coor~ 

Denúncia da Comisión Cidadán tras a visita de Guiña á llla 

.Temen que a Xunta 
facilite a explotación· lucratiya de Cortegada 
• X. CASTRO RATÓNNILAGARCIA 

Gardas privados, seguindo 
asordes expresas do 
xerente da imobiliária 
"Cortegada SA", impediron 
a entrada na illa, até dos 
xornalistas que 
acompañaban ao 
Conselleiro da COTOP, 
Cuíña Crespo, na 
excursión que este fixo o 
pasado Venres, 4 de Maio, 
guiado polos directivos da 
empresa e acompañado 
dunha comitiva formada 
polo alcalde de Vilagarcia, 
e destacados persoeiros 
locais do Partido Popular. 

Mentres os xórnalistas quedaban 
reducidos, baixo a férrea vixilán
cia dun garda, nunha das peque
nas praias da 11.la de Cortegada, 
e Guiña coñecia o "abandonado 
que está o bosque do interior da 
illa"; fronte a Cortegada, no pei
rao de Carril, centos de persoas 
reivindicaban a recuperación de 
Cortegada como Parque Natural 
de diMrute público, que manteña 
a riqueza ecolóxica áctual: fauna 

, e flora únicas en moitos casos, 
especialmente o bosque de ·1ou,.. 
reiro do centro da illa. 

A excursión simbólica que fixo 
o titular da COTOP viña precedi
da do tratamento do "tema Cor
tegada"· no Parlamento de Gali
za, xa que na tarde do dia ante
rior o conselleiro, Guiña Crespo, 
respostaba a unha p_ergunta do 
parlamentário ourensán Seso Gi
ráldez que se quería "coñecer as 
previsións e posicionamento da 
actual Xunta, interesando do go
verno de Fraga sí· pensa declara
la parque natural e acordar a sua 
utilización como espácio de uso 
público", interesándose ademais 
palas xestións en curso do con
selleiro da COTOP, se "hai algun 
tipo de negociación_entre a Xun
ta e máis a empresa Cortegada 
S.A." 'que mercara a illa a Xoán 
de Barbón na cantidade dé 60 
millóns ·de pesetas, tal como se 
fixo público hai dez anos. 

Na 
1 

resposta parlamentária, 
Cu.iña Crespo afirmou que "asü
m ía a decisión do consello da 
Xunta, anterior, que incluira ~ illa 
de Cortegada como espácio na
tural a protexer" nas 'normas 
complementárias e subsidiárias 
qe planeamento, urbanístico da 
província de Pontevedra. 

O conselleiro da COTOP, ma
nifestou tamén que "aprazaba a 
resposta definitiva,ªº estar a ex
pensas dun acordo coa imobiliá
ria Cortegada S.A:" qu~n nun 

principio ia construir un comple
xo hoteleiro e residencial, ·urbani
zando a totalidade da illa. Guiña, 
dixo que "esta negociación leva
rase a cabo agora" e dará unha 
resposta definitiva ao problema 
"nos dous vindeiros meses". 

O Venres, ás 11,30 da mañá, 
e pésie a _non seren invitados 
polo conselleiro, a Comisión Ci
dadá en Defensa de Cortegada, 
xunto a máis de douscentos vici
ñ<?S de Carril1 déronlle un surpre
sivo e inesperado recebimento ·a 
Guiña Crespo, rematada·a;excur
slón deste ao interior da illa de 
Cortegada, obrigándoo a facer a 

" pé o traxecto entre Carril e a 
casa do Concello de Vilagarcia, 
uns tres quilómetros, seguidos 
en casa do Concello de Villagar
cía, uns tres quilómetros, segui
dos en manifestación · polos 
membros da Comisión Cidadá e 
máis os viciños que non pararon 
de berrarlle a sua reivindicación: 
"Cortegada, parque natural". 

Finalmente, nun estado de for
te tensión cos manifestantes, o 
conselleiro ·da COTOP aceitou 
entrevistarse . cos representantes 
da Comisión Cidadá en Defensa 
de Cortegada, quen trasladaron 
a Guiña os milleiros de folios; 
cheos de firmas recollidas na 
éomarca entre profisionais, ensi~ 
nantes e investigadores científi- _ 

· cos,·reivindicando a "declaración 
institucional de Cortegada, como 
parque natural. de t,Jso público" e 
proceder xa a sua "expropriación 
forzosa". · 

Compromiso de Cuiña 
Na entrevista, o ·conselleiro rea
firmouse na postura que espuxe
ra a tarde anterior, no Parlamen
to da Galiza, garantíndolle á Co
misión Cidadá que "non se porá 
nengun ladrillo en Cortegada", · 
alomenos .mentres el sexa o res
ponsábel da COTOP, ·mostrando 
a ·sua defensa da insulariedade 
da illa contra a construcción ime
diata da temida ponte que racha
ria esta situación. 

Lego da entrevista, os repre- · 
sentantes dos v!ciños de Carril e 
máis da Comisión Cidadá, valo
raron positivamente o enconfro 
co conselleiro, ao tempo que 
manifestaron a sua desconfianza 
a respeito oas intencións finais 

. da Xunta, entendendo que dos 
·comentários de Guiña Crespo, 
deducían a intención da COTOP 
de "aproveitar este espácio de 
forma lucrativa", temendo que 
unba vez que pudese pasar á ti-

. tularidade·da Xunta, esta faga al
gun tipo de concesión adminis
trativa que. facilite a explotación 
privada do espácio de · Cortega
da, con perigo para o seu pecu
liar e inigualábel ecosistema. · 

,. 

denadora de Folga para Baliza, 
Asturias e Santander "andan un 
pouco ao seu ar". Eh Lugo, cun 
censo de alunado, nos .tres cur
sbs, de ·615 persoas pode dicer
se que participan activamente ... 
nos peches nocturnos, arredor 
·da metade. En toda Galiza o cen
so de alunado, nas Escalas de 
Maxistério, ·anda polos 4.000. A 
nível de Estado polo 40 -mil. Se 
englobamos a todos os que 
agardan pola oposición pódese 
duplicar a cifra. 

Por se alguén quer cotexar a 
cifra, apontamos que, en Lugo 
província •. h~i un total de 2.403 
profesores exercendo, repartidos 
en Unidades Xurídicas, Unidades 
Habilitadas, Servícios Diversos, 
Interinidades o Contratacións. 

. Recapitulando trasladamos os 
1 desexos ·do alunado máis diná

mico do Maxistério. "Os licencia
dos universitários non teñen a 
suficiente· cara psico-pedagóxica 
para E(Xplicar as matérias aos 
alunas de E.X.B. Non negamos 
que teñán máis coñecimentos 
dunha determinada matéria, pero 
PWª dar . clase a escolares de 8. 
9, 1 O e mesmo de 16 anos, non 
profundizan moito nas matérias 
sobretodo, non saben os actuais 
licenciados, que ·saen da univer
sidade, adaptarse a nenas de 6 
a 8 anos. Só se lles esixe, no 
presente, caso de querer dar cla
se no .E.X.B., que pasen por un 
C.A.B. que son 90 dias. Cuarenta 
e cinco de prácticas e outros 
cuarenta e cinco máis de teoría. 
Consideramos que non son equi
parábeis tres anos se formación 
psico-pedagóxica con 90 dias de 
adaptación". O 

. . A Comisión Cidadá en Defensa 
de Cortegada, nos dias seguin
tes e tras analizar a mobilización 
feita na .visita do conselleiro, nun 
comunicado aos meios de co
municación, .reiterou os obxecti
vos que guiarán a sua loita na 
"defensa de Cortegada", sinalan
do agora como prioritarios: "sal
vagardar os valores naturais des
te paraxe, _a declaración da illa 
como de utilidade pública e pro-

. ceder axiña á sua expropriación 
forzosa". Nestes obxectivos, 
coinciden tamén os viciños de 
Carril, quen segundo acordaron 
.na Asemblea ·celebrada o mar- · 
tes, dia 9, fixeron pública a sua 
postura. ,.de apoio, nun escritü" 
destribuído pola Asociación de 
Viciños "Cortegada", afirmando 
que "loitarán para que lles devol
van a illa de Cortegada" foi unha 
"donación popular" ao reí Afonso 
XIII, na segunda década de~te 
século, para que construise nela 
un palacio real- manifestando 
ademais ,_ "porque non queremos 
que se convirta nunha pequena 
Sicilia, chea de contrabandistas". 

Denúncian, duramente, a atitu
de da empresa Cortegada S.A. e 
o comportamento violento da vi
xiáncia privada, ao servicio des
ta, afirmando no escrito que "o 
garda xa non debia estar ali, toda 
vez que é un xubilado e cobra 
pensión como tal". O 
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A Plataforma para a Defensa do Monte afirma ter conseguido os seus obx~tivos 
de denúncia de eucaliptización 

· Pé>derian recorrer xudidalmente ·pala venda dos montes . a Celbi 
• XOSÉ R. CASTRO/O CAR'BALLIÑO 

·A "Plataforma comarcal 
pola explotación racional 
do monte", comunicoµ. 
dias atrás· que o seu · 
obxectivo inicial estaba 

• conquerido, xa que- s(3 
trataba ·de dar a coñecer a 
todo o país as 'int~ncións 
de "Celbi",_e anunciou que 
hai tal cantidade de · 
irregularidade~ lega.is e 
ecolóxicas -no proxecto, 
que en caso de que a 

. Xunt.a dé a autorización, 
.recorrerán á fiscalia. O 
próximo paso desta 
entidade será un ha mesa · 
redonda o vindeiro sábado 
no lrlxo. 
Os portavoces da P.C.E.R.M., 
pensan que· o seu primeiro ob
xectivo está conquerído sobr¡;i
damente, xa que todo O· mundo 
sabe das íntencións ·da multina
cional papelelra e. do aluguer· do 
monte · de Nogueíroá, confirmán
dose- así "o intento de corwerter 
os nasos montes, nun monocul
tivo de eucalipto"; . .ao tempo-que · 
opinan que se senslbílizou á po
voación en xeral do ·risco que 
c;:onleva esta política forestal, 
para que se negasen a alugarlle 
o monte ás empresas de cel.ulo
sa, que intentaron facelo en toda 
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a comarca, fracasando no seu 
inteq}o, agás Nogueiroá. 

Polo que _ respeita ao . traballo 
actual, · estanse estudando as. 
alegaq[óns a apresentar, atopa-n- .' 
do tal cantidade de irregularida
des no proxecto, que a Platq.for, 
ma está segura que a consellaria 
de agricultura non concederá -a 
autorización, porque de facelo, 
"trataríase dunha clara prevari
·cación e seria necesário instar á 
·fiscalía a que actuase .xudicial-

. mente, ""'opinan. 

Acusación do PP 
· Outros dous pontos ·que aclara
ron este.s membros da · Platafor
ma foi a resposta ás acusacíóns 
't'ertidas · por membros do PP-C 
de G, que a acusaban de estar 
politizadas e manip!Jlar os vici
f-íos, sinalando a plataforma que 
en nengun momento entrou en 
ataques persoais, nen está dis
posta a entrar, apesar de que a 
resposta dalgúm membro de 

· Centristas, "foi sempre o insulto 
persoaJ", xunto coa mentira, co 
intento de distraer a opinión pú
blica do verdadeiro problema. 

-
. Esta estratéxia débese a uns in-
tereses claros de CdeG, _que 
quer reducir o problema a unha 

.circunscrición local, para asi evi
tar .que algun dos seus destacq.- _ 
dos membros "se vexa implicado 
no asunto". O eixo das críticas, 
tras a mobilizacíón do 28. foi Elí- . 

xio Villaverde, viciño do lrixo, li-
· gado ao nacionalismo, a quen 

- acusa o governo do lrixo de pro
vocar todo o conflito, saindo na 
sua defensa os compañeiros de 
Plataforma, _ indicando que de 
volverse a producir esta clase de 
insultos e descalificacíóns, acu
dirán ao xulgádo directamente. 
Por outra banda, o alcalde Ma
nuel Penedo (PP-CdeG), fixo 
unha declaración institucional, na 

_que se brindaba a Qegociar cos 
ecoloxistas "unha vez que non 
estivésen os políticos polo me
dio", e arremetía duramente con
tra o coaga Agustín López, de 
quen dicía: "an.tes animaba aos 

viciños a cortar os píñeífos para 
facer as pistas, e agora é ecolo
x'ista", aclarando a Plataforma 
que o portavoz de CG non e o 
do Colectivo, e o único que fixo 
foi un comunicado de apoio, de 
similares características, o que 
fixeron outros, "entre eles mili
tantes do PP", slnalando ade
mais que as c9ntínuas descalifi
cacións dos membros de Cen
tristas "son lamentábeis etica
mente e contradictórias con cal
quer partido parlamentário" , su
xerí ndolle a dirección deste par
tido que supervise as actividades 
dalguns dos seus membros nes
ta comarca. 

Como acto máis imediato, está 
a mesa redonda informativa des
te Sábado no lrixo, a partir das 
oito e méciia do serán, con técni
cos e ecoloxistas, que será a an
tesala dunha moito máis grande 
no Carballiño, en data próx,ima. 

Por outra ba.nda, e para aclarar 
as posturas políticas, os inte
grantes da Plataforma, comuni
caron que até o momento rece
beron apoios mediante escritos 
de CG do lrixo e o PNG de Car
balliño, estando a traballar, den
tro da entidade, o BNG e o PSG
EG. O representante do Bloque 
comentou que desde que pro
moveu a iniciativa popular, o 
BNG está a loitar contra todo 
vestíxio de deforestación, indi
cando que non hai unha política 
forestal e que o que se busca 
desde a formación nacionalista é 
conquerir que "Gal iza non sexa 
unha colónia eucalipteira''. Pola 
sua banda, Carlos Guitián do 
PSG-EG, comentou a apresenta-· 
ción da iniciativa parlamentária, e 
insinuou que xa se sabia quen 
queima os montes, tachándoos 
de "atrasados mentais", dicendo 
que a Galiza é o povo máis atra
sado do mundo, pondo como 
exemplo que nos países avanza
dos non se plantan espécies de 
crecimento rápido, "isa faise no 
terceiro mundo", en países como 
a Galiza. O 

Amigos do Sor critican a construción dunha mirli-cE?ntral eléctrica e a reapertura dunha canteira 

O Sor, un· dOs sete rios db Paradiso; 
_ ameazado ·como espácio natural privilexiado 

-
• ANXO ROSENDE/ORTEGAL. 

A sociedade "Amigos do 
Sor" leva vários anos 
traballando pola 
protección dese rio, límite 

· riorteño entre as provincias 
de A Coruña e Lugo, e pala 
potenciación do seu 
entorno natural. Diante das 
ameazas que hoxe planean 
sobre el' e despois de 
comprobar a indiferéncia 
dos organismos oficiais -
cara a evitalas, as suas 
posturas foron recóllidas 
polo BNG, que yen de -

. levalas ao Parlamento. · 

Canta a lenda que na Serra do 
Xistral naceran tres forites coma 
tres irmás, Q!J~ partiron cara o 
mar sabendo que a primeira en 
chegaueceberia en tributo unha 
vida humana cada -ano. Sairon 
xuntas, e andaron até que, can
sas, botáronse a durmir coa con
dición de se espertaren unhas ás 
outras. Mais a que abriu os olios 
primeiro foise só sen facer ruído . .. 
Lago despertou outra, que non 
quixo ser menos e ándou máis 
rápida, _ ainda' que procurando 
1 on despertar á terceira. Esta, ao 
se atapar sóia, botou a correr 
con carraxe, saltando riscos e 
penedos, senda a primeira en se 
·unir co mar. As tres fontes for
maron os ríos Landro, Sor e 
Eume, sendo este ~ltimo o que 
se viu favorecido co cruento tri
buto. 

. Lonxe quedan os tempos nos 
que se contaba esta lenda, pero 
os tres rios -con mellar ou piar 
sorte- seguen á regar os mon
tes do Norte da Gal iza .. Deles, . o 
Sor -un dos sete rios do Paraí
so, · segundo Álvaro Cunqueir~ 
mantén limpas as su_as águas, 
nel nadan reos e salmóns e ás 
suas veiras unha ferrnosa paisa
xe ainda conser\ta manchas de 
bosque autóctono. Ao longo dos 
trinta ~ cincó quilómetros que 
ten, vai das serras montanosas 

. até o esteiro que forma ªº de
sembocár na ria·de O Barqueiro, 
quizá tamén a máis limpa de 
todo o noso país. Polo traxecto 
atópanse ref úxios de pesca e d~ : 
esparcimento en Ponte Segade e 
As Ribeiras, pequenas· fervenzas, 
muíños, unha .descoñecida pero 
fermosa . ponte medieval -a 
Ponte do'Porto, en Mañón-, va
les froiteiros, o Pazo de T arre de 
Lama -fogar dun dos pioneiros 
da arq'ueoloxia galega, Federico 
Maciñeira___:_ e, xa na desembo
cadura, a llla de San Martiño e a 
ponte de ferro de O Barqueiro, 
rematada no 1900. 

Ao longo da sua vida, o Sor viu 
aos antergos construir un, cami- , 
ño paralelo de túmulos megalíti
cos polos altos c;ia Ser~a Faladoi
ra, as suas águas tenxíronse de 
sangue francés cando os de Ma
ñón emboscaron a unha patrulla 
gala a princípios ·do pasac;to __ sé
culo, soubo do desagradecido 
traballo. labrego nas zonas de 
montaña, viunos partir a mareas 
cara a alén mar desde meados 
do XIX, e foi cenário das andan
zas do Jamoso bandol~iro de en-

tre séculas Mamede Casanova, 
apodado "Toríbio", e de "O Gar
darríos", fuxido de San Panta- . 
león de. Cabanas durante a Gue
rra·Civil do 36. 

E sabe moi ben que se se 
mantén vivo é porque pertence a 
unha zona secularmente esque
cida. · Mais agora o_ "progreso" 
trai proxectos para o Sor, sen ter 
en ·canta que se trata dun dos 
poucos espácios n·aturais que 
ainda se poden manter descon
taminados, algo que o próprio 
COTOP recoñeceu nun- docu-_ 
mento elaborado o. ano pa~ado. 

As denúncias de "Amigos 
do Sor" 
Cando as ameazas ao ria foron 
aparecendo, xentes de todas as 
parróquias que forman a sua 
canea -trece en total, dos con
cellos coruñeses de As Pontes e 
Mañón, e dos lugueses de Ourol, 
Muras e O Vicedo- xuntáronse 

· unha asociación '"para a defensa 
da natureza na canea do ria Sor . 
e accións sociais e culturais nas 
parróquias limítrofes", á · que 
chamaron "Amigos do Sor" e 
que hoxe canta con máis de cin
cocentos asociados. 

Desde a sua constitución esta 
sociedade veu denunciando re-· 
petidamente os ·atentados ecoló
xicos sobre o espácio que defén- " 
de, e loitando por potenciar a 
sua protección e utilización con 
fins educatiyos e de esparcimen- · 
to. 

• O seu traballo atopou o apoio 
, de entidades .coma a "Sociedade 

Galega de História Natural" e a 
"Asociación Galega de Pesca 
Fluvial", pero nos organismos 
oficiais só ouviron boas palabras 
sen compromiso algun de tomar 
medidas. 

As ameazas ao entorno e 
o proxecto dun Aula da 
Natureza 
Sabedor do anteriormente dita, o 
concelleiro do BNG no próximo 
concello . de Ortigueira Manuel 
López Foxo, fixo chegar as preo
cupacións da sociedade á. depu
tada no Parlamento Galega Mª 
Pilar García Negro, que ven de 

- apresentar unha proposición non 
de· leí para a defensa do río Sor 
e o seu entorno, que recolle os 
problemas principais que o 
ameazan e a conveniéncia de 
instalar nás suas ribeiras un Aula 
da Natureza. Ollémos cáles son: 

~Denúncia dos perigros de 
agresión ao entorno, que se con
cretan na pretendida construción 
dunha mini-central eléctrica pró
xima á sua desembocadura, a 
cal criaría graves problemas ·na 
fauna do río sen resolver en nada 
o atraso económico da zom;1.; a 
re-abertura dunha canteira · de 
lo1:.1sa no concello de Muras sen 
se tomar previamente as medi
das anti-contaminantes precisas; 
a contaminación industrial na 
sua parte alfa causada polo 
complexo de As Pontés; e a 
abertura de pistas f orestais para 
.talar as árbores autóctonas q!Je 
ainda existen.r nas suas marxes, 
para repovaren lago os montes 
C?fl eucaliptos. . 

Realización do proxecto 
dun "Aula da Natureza" 
Cando a meados dos oitenta se 
puxo á venda no lugar de A Laxe 
-á beira do Sor- unha finca de 
dezaoito hectáreas con planta
ción autóctona, casa, mulño e 
planta de luz própria, estabele
ceuse contacto co entón Director 
Provincial do Meio Ambiente de 
A Coruña, Álvaro de Mon, quen 
con outras autoridades visitou a 
zona e chegaron á conclusión de 
ser 1:.m emprazamento ideal para 
a criación da Aula. No 1986, o 
entón Conselleiro de Agricultura 
Garrido Valenzuela, fixo o própno 
e coincidiu cos anteriores, orde
nando mercar a finca, e incluso 
a Xunta chegou a un acordo cos 
proprietários. Mais 9 tempo foi 
pasando e nada máis se soubo 
do tema: os proprietários non 
cobraron peseta e o proxecto fi
cou no esquecimento nalgun cai
xón da Conselleria. 

Agora pédense medidas á 
Xunta para gue non se construa 
a mini-central, que se protexa o 

. espácio natural do Sor e que se 
estude a criación do citado "Aula 
da Natureza". 

Cando sobre cada metro ca
drado do noso país caen amea
zas continuas contra o .seu en- · 
torno natural, a protección de es
pácios como o do rio Sor faise 
non só necesária, senón abriga
da, e o mesmo podemos dicer 
doutros, -coma a Serra dos Anea
res, a:s dunas de Corrubedo, as 

·fragas do Eume ou as -Gimdaras 
. de Budiño. O 
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

No conxunto do Estado 
beneficiará a un 
de cada dous cidadáns 

O investimento . 
nas grandes cidades afectará 
a só un de cada dez galegas 
Unha via de circunvalación 
en .Vigo é o único 
investimento previsto 
dentro do plan destinado 
polo governo central á 
mellara dos accesos e 
circulación nas grandes 
cidades e que, en 
conxunto, suporá un 
investimento de 1,6 billóns 
de pesetas. O plan 
afectará a 18 millóns de 
cidadáns do Estado 
español (a metade· 
aproximadamente), pero 
só a un de cada dez 
galegas (os residentes en 
Vigo). -

Como ven sucedendo nos últi
mos anos con distintos investí-

Avilés, Teruel e Cidade Real. Pór 
últímo está prevista a realización 
de vias de circunvalación en Lo
groño, Cuenca, Salamanca, Léri
da, Tarragona, Huelva, Huesqa e · 
Vigo. Os Ministérios de Obras 

·Públicas e Transportes serán os 
encarregados de nutrir estes or
zamentos .. 

Na Galiza sobrancean as 
privatizacións 
O denominado "Plan Felipe" su
pón integrar nun conxunto global 
unha série de medidas urexen
tes, algunhas delas xa previstas 
anteriormente, como é o caso da 
vía de circunvalación en Vigo., O 
"Plan" foLapresentado como vía 
para "millorar a calidade de vida 
das cidades e favorecer a nece
sária competitividade española 
frente á Comunidade Europea". 

. mentas, o plan afectará nomea- A. auséncia· Case absoluta de , 
damente ao triángulo Madrid- . medidas de investimeñto en Ga
Barcelona-. Sevilla, designada_s- liza está xa a ser contestada pola 
polo governo ~entral, como capi- . gran maioria de colectivos e par
tal cult~r~I , ol1mp_1~a e sede do_ V - tidos da nasa comunidade, a .ex-
Centenano respe1t1vamente. cepción do ·PSOE. o "Plan" é 

A Madrid c6rrespóndenlle 563 cc:ns!derado . u~ ~x~mP!c;> que 
mil millóns de pesetas de investí- rein.cide na ~1scnminac1on de 
mento a Barcelona 466 mil a Gallza en mo1tos outros secto-
Valén¿ia .74 mil, a ·sevilla 57 'mil res. 
e 65 mil a Malaga. As principais 
obras a realizar (plans ferroviá
rios de cercanía~. circunvala
cións, autovías de saida, etc.) 
concer:itraranse nestas cidades. 

Outros 271 . r;nil millóns en no
vas enlaces e variantes serán 
realizados en Córdoba, Granada, 
Almeria. Puerto de Santa Maria, 

Mentres tanto as condicións 
de vida nas cidades galegas 
continuan a deteriorarse. As me- . 
didas tomadas ultimamente inci
den nas privatizacións no canto 
dos investimentos públicos, tal é 
o caso -da recente privatización 
da Compañia de Augas (Emavi
sa) en Vigo: .o 

R,ECONVERSIÓN DO SECTOR LÁCTEO ·_· 

O acordo pode pro.ducirse ó próximo día ·15 

A -multinacion·a1 Besnier · 
pret0'1de Cómpraí "Lacteós Rio'' 
• F. ARRIZADO/LUGO 

A multinacional Besnier 
S.A., que xa conta cunha 
planta en Vilalba, está en 
_conversas par.a comprar 
"Lácteos Ria S.L.", 
segunda· recoñeceu o. 
proprietário desta · . 
indústria, Lence Santar, a 
A NOSA TERRA.. 
Segundo o proprietário- ainda· 
non hai nada en firme "pasto qué 
ñon se trata só do diñeiro a abo
nar senón que hai outras moitas 
causas como prazos, etc".. . 

O xerente da facto ria de Bes
nier én Vilalba, Monsieur Girard, 
negou coñecer as negociacións, 
pero este periódico pudo saber . 
por fontes dignas de cr.édito que 
o acordo pode quedar pechado 
o próximo dia 15. 

Na transacción só entraría a 
factoría de Leite Rio e Salan de 
\Íeiga de Azós, pero non a de 
Riotorto. 

Nestes dias, tanto en Rrotorto 
como en Baralla, pódense ver a 
numerosos franceses nos ~sta
belecimentos hosteleiros. 

Lácteos Rio S.L. ·recolle uns 6 
millóns de litros de leite men
suais, o que ven sup.oñer máis 
de 200 millóns de pesetas nos 
30 días, senda a firma patrocina
dora do Breogán de qaloncesto 
n.a tempada 1987-88. 

As firmas "Leche Ria" e "Sa
lan" (que tamén é unha marca de, 
água do mesmo proprietário) te-

ñen un mercado . moi asentado 
no campo de le(te fresco, sobre
todo en · Catálunya; para onde 
saía un trailer diário.' · 

Des·feita do sector 
Besnier S.A. quer copar o merc·a
do lácteo do Norte peninsular. 

. Así utilizou ao grupo catalán Ato 
que: mercou en Navarra, Astúrias 

e Cantábria catro factorías, para 
lago revenderllas á multinacional. 

Coa desaparición de Lácteos 
Ria, un dos principais grupos ga
l~gos, segue a desfeita da agro
indústria galega. Agora,· o se-. 
guinte pasq para as multinacio
nais é poñer ·sítio ? Larsa, que, 
de non existir unha protección 
oficial cairá inevitabelmen~e. O 

§~_~Q~-ª~gg~_~§~~_g~~A-~Q~~~~m-~~~1-~~-~Q~Q~ 
-----------------------~---------------~-----

Un executivo non a segviu e perdeu o avión, 
porq~e non sabía o. do atasco. 

Un empregado non a segtJiu, .saiu de casa 
sen gabardina, pÚX:ose co~·,10 1J.n}.ia Sópa e· O seu 
xefe pmcoo a caldo. 

Unha moza que non a segu.iu, nón se interou 
a tempo do concerto e ficou desconcertada. 

·Un oficinista que non 8: · seguiu, -non, soubo 
a notícia política do aía e .non pudo fa.lar 
de nada na oficina". · · 

Sen eml)ar,go, o·utro oficinista que a seguiu, 
c-omprobou que á a mellor ·política •. 

Unha seflo~a que a se-guiu, intiroúse de que 
lle . tocara a lota.ría. · 

Un traballador interouse a temi>o do tempo · · 
que .ia. ir e ·preparouse ~qn tempo. • 

-E · u.."1. axe cu ti vo .l1ue a s .. ~c· ~j_ -:)., non seguiu . · 
pola rua do atasco e chegou, ªº aeroporto 
en h.ora boa. · 

I 

E ~ que _ouvir l&TI~-3ER ~- rtecesário para 
sair ·de casa sabendo 9 .que pasa. 

'· . Pase esta nota a un arrugo para que siga 
a , Cadea e se non, xa .ver~t'o qu~ pasa~ · íliia.a. 



12 · A NOSA TEllllA 
.Nº 431 - 10 DE MAIO DO 1-990 

-Emílio 
López .· Pérez 
_'O ~gro~ é a última trincheira 
que lle ·queda ao_ país' 

.A.EIRÉ 

Cando o 26 de Abril os 
labregos de Arzua retiveron 
a un directivo de Larsa, 
puxeron como condición 
para soltalo que tiña que ir 
celebrar alá unha asamblea 
o dirixente das Comisións 
Labregas Emílio López 
Pérez: Esta anécdota é unha 
mostra do prestíxio do 
dirixente máis coñecido de 
.todos os sindicalistas 
agrários. Ao seu verbo 
encendido, á sua chispa de~ 
ryumor retranqueiro capaz de 
facer aguantar á xente 
nunhe:t Quintana repleta ás 3 
da tarde como o pasado 1 
de Abril, únelle a sua 
capacidade de análise e a 
formación como sociólogo 
que non só lle permite 
comprender os problemas 
do agro senón expoñelos de 
xeito que todo o mundo os 
éntenda. 

Despois da tractorada do 26 de 
Abril, que? 
Dependemos do que faga tanto a 
Administración central como a au
tonómica, neste momento, sobre
todo o Executivo galega . . se non 
hai resolucións rápidas, algo asi 
como unha trégoa que amañe fun-

.. damentalmente o retraso nos pa
gos, que seree o descalabro que 
houbo no mercado, a xente pede, 
e vai haber que tirar para diante, 
medidas de forza moito máis gran
des. A xente xa non se dá controla
do, está disposta a tomar, nestes 
momentos, medidas máis severas. 
Pero os labregos tamén se per
guntan para que serviu esa gran 
manifestación de forza. 
Hai _unha causa surprer.idente, que 
o Governo, ante unha protesta 
como esa, non diga nada. O con
selleiro estivo calado o día dos 
tractores. Pero ·a mobilización xa ' 
·serviu para dar un salto cualitativo 
no movimento agrário galega e 
para aclarar moitas causas. O día 
1 e o 26 de Abril deixaron claro cal 
é a situación do Mercado Comun, 
que o que triunfara unha opción 
eleitoral no rural, non significa que 
o_s· · 1abregos . aceiten- determinados 
programas e a xente vaise mover e 
van conseguir causas, estano ma-

· durando. · 
"Pensamos que seria suicida por 

parte das Administracións o non 
entender isto, Suicida para a xente 
que anda a traballar agora na clan
déstin~dade como· o ex-conselleiro 
F. Sineiro, que pretende que os la
bregos vaian bloquear as empre
sas ou_ queimalas ... . l;sa · é' a cues
tión máis difícil que ten que resol-. 

~ ver o sindicato nestes 'momentos ... 
~A xente xa o entende. Ternos que 
U§ tratar dé pillar ás Adrñinistracións. 
~ Eles teñen as suas tácticas .. A Ad
< ministración central escóndese a 

ver se as paga a autonómica. Esta 
fai que non ve .... E por outro lado 

· encirran por detrás para que o agri
cultor dé paus de cego. Pero non 
é o cas& dos alcaldes do PP que 
están moi nervosos, nunha situa
ción moi difícil. 

Se non existise un sindicato na
cionalista claro coma nós, tíñano 
fácil de resolver, con facer algo 
como en Cantábria; ir queimarlle 
unhas instalacións vellas, desafo
gaba a xente ... 

'f\ ADMINISTRACION 
CENTRAL ESCÓNDESE 
PARA QUE O PAGUE A 
AUTONÓMICA E ESTA 
FAI QUE NON VE' 

Pero é posíbel mudar as causas 
no agro galego ou está condena
do? 
O agro é a última trincheira que lle 
queda a este país. A reconversión 
agrária non ten as mesmas condi
cións que a reconversión industrial, 
onde eran case hexemónicos sindi
catos españois, e a reconversión 
no mar que pala dispersión a loita 
é moito máis difícil. O desmantela
mento agrário vailles ser difícil fa
celo e vailles ter moitos máis cus
tes. Si irnos lograr causas. 

É necesária unha colaboración 
entre o sindicalismo obreiro e o 
sindicalismo agrário. Esperemos 
coordenar moitas cousas que te
ñen que defender en conxunto a 
INTG, a CXTG e o Sindicato Labre
go. No agro hai centos de miles de 
parados e moitos dos fenómenos 
que se dan teñen repercusión tanto 
no mundo dos operários como no 
dos labregos. Os próprios labregos 
están pedindo en moitos lados que 
coordenemos a crise do mar coa 
nosa. · 

O máis importante, neste intre, 
seria salvar un grupo lácteo galego. 
Significaría que as multinacionais 
terian que darse un novo prazo 
para atacar, fallando como xa falla
ron nb intento das cuotas do leite. 
É causa de dous m~ses, ou de me- · 
nos incluso. Estes quince dias son 
decisivos. Se impedimos que as 
multinacionais desfagan Larsa e 
boten a pique outras cooperativas 
como Feiraco, pensamos que se , 
pode dar un gran paso, por iso, 
nestes momentos, hai que xogar 

_,.HA1 UNHA COUSA 
SURPRENDENTE.E 
SUICIDA: QUE O 
GOVERNO NON DIGA 
NADA' 
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'Q MAIS IMPORTANTE 
NISTE INTRE SERIA 
SALVAR O GRUPO 
LÁCTEO GALEGO' 

moi a fondo. Se fai falta unha folga 
xeral, cumpre facelo; a-xente está 
disposta. 
O Sindicato Labrego Galego afir
mou que, despois desta folga 
convértese en sindicato hexemó
nico. Esta situación en que medi
da pode cambiar as cousas? 
A moitos pasmoulles o do día 1, 
pasmoulles o do 26 pero nós xa 
somos sindicato hexemónico des
de hai moito tempo. Non é por pre
sumir, é unha realidade. Hai que 
distinguir duas cousas. Unha é un 
sindicato de base e outra unha su
perestrutura sindical. Sen menos
preciar a- outras organizacións hai 
que dicer que eles non fan asam
bleas, nen poden, nen deben face
las desde a sua perspectiva. A 
xente vailles pedir que defendan un 
programa que é totalmente incom
patíbel cos seus intereses. Estas 
organizacións son perfeitamente 
coerentes. Eles defenden a deter
minados partidos, a determinadas 
élites que son quen os poñen e 
quen os sacan. Nunca poderán ser 
un sindicato de base. Nos estaría
mos moito mellor se os outros sin
dicatos fosen tamén de base. Di
cíalles en Arzua que se naquela 
asamblea estiveran os outros sindi
catos-cada un expoñeria a sua op
ción, votaríamola e.-.. estou seguro 
de que gañaria a do SLG. Hoxe 

· non só somos hexemónicos, senón 
únicos. 

Ternos as ·eleicións municipais a 
un ano· vista. Como pode influir a 
actual situación nos resultados 
eleitorais, se sobretodo, como 
afirmaba antes, existen moitas 
contradicións no seo de partidos 

. como o PP? 

Desde sempre utilizaroñ duas tácti
cas. Unha o dicerlle a xente: "nen 
sindicato ~A nen sindicato B, ·todos 

- unjdos", en abstracto. Por exemplo 
a última asemblea q\Je tioubo. no 
Deza deixouno claro. Os alcaldes 
en moitos sítios van optar por pe
quenos grupos de poder local con 
aqueles labregos que teñen certa 
incidéncia nas cooperativas. 

'Q MODERNISMO 
PREDICADO POR LAXE 
E SINEIRO VAi POLO 
RIO ABAIXO' 

Moitas desas persoas estivéronse 
mobilizando o dia 26. 
Efectivamente, porque lles vai ao 
bolso e porque queren ter as cos
t_as cobertas para ir pedir os votos. 
E unha contradición. Nunca vin tan 
boa disposición nos ~ecretários 
das cámaras para deixar os locais. 
Dá gasto. 

O problema do agro _non só lle 
afecta ao agricultor, senón tamén 
ao comércio. Unha análise socioló
xica demostra que a reconversión 

agrária está actuando moi directa
m~nte sobre o eleitorado do PP, 
que, ou ben Fraga espabila moito 
ou vaina ter moi ·difíCil. 

Por outra banda o PSOE, que · 
estaba agardando a recoller certo 
movimento avanzado e pro€Jresista 
no agro, o modernismo predicado 
por Sineiro e Laxe, . vai polo rio 
abaixo... Nós, ·non nos dá vergofia 
dicelo, ternos afiliados aó sindicato 
que ·son concelleiros do PSÓE e do 
PP; canto máis se ·meten na loita 
sindical, máis basculan cara o na
cionalismo. Este fenómeno prodú
cese ta,mén na base: 

Pero hai moitos qúe din.que os do 
caldeiro, como lles chama voste
de, .non poden subsistir e as ex
plotacións a níve/' europeu tam
pouco son rendábeis. Como ex
plica esta contradición? 
Vivimos nunha sociedade que ten 
unha filosofia con moitos tintes fas
cistas. Trata de xustificar que o 
qble non poda alá el, será porque· a 
natureza non o dotou ou que é ton
to. O que se require é que as orga
nizacións nacionalistas se doten 
dunha fonda conciéncia social. 
Unha das causas que nós dixemos ·. 
cando se firmou o Acordo de Guí
samo é que nos non podiamos asi
nalo porque significaba o abando
no das explotacións que teñen o 
rleite en quente, da pequena explo-
tación. 

Hai organizacións que se din 
avanzadas e progresistas e que só 
aceitan o que é posíbel dentro do 
sistema. Unha organización que 
sexa minimamente democrática e 
que respeite minimamente os direi
tos democráticos non pode cair 
nesa filosofia. Tanto ·direito . á vida 
ten o señor das duas vacas como 
o das cuarenta. Ademais, non é 

'O labrego é moito máis revolucionário 

verdade o non intervencionismo da 
Administración, intervén áinda que 
sexa contra nasa. Se · estamos pa
ga.ndo uns servicios. porque son 
necésários socialmente, tamén hai 
que soster aos labregos polo mes
mo motivo. Moitas veces a produ
ción agrá~ia deixa de ser rendábel, 
pero a sociedade non pode existir 

-única e exclusivamente porque 
sexa ·rendábel. Esa é a-filosofía do 
éapitalismo. O carta non é -unha fi
losofia humana, é a filosofia do 
avaro... é. o deus que debuxaba 
Castelao~ o monstro que non tiña 
máis que moedas na barriga. Xa 
estou farto de progres listillos. 

'VÍVl-MOS NUNHA 
.SOCIEDADE'QUE TEN 
UNHA FILOSOFIA CON 

. MOITOS TINTES 
FASCISTAS' 

Un dos problemas máis preocu
pantes hoxe .é o de Larsa. Que 
ocorre nesta empres_a? 

A Larsa comezaron a bloqueala por 
todas partes cando quixo empezar 
a despegar: como indústria do país. 
Non é o papel dun sindicato defen
der as empresas, non é o noso pa
pel: · Pero como se os produtores 
se quedan sen empresa ... -pasa 
como no .caso da carne. Entende
mos moi ben o caso de ·Larsa por-

, que estivemos no proceso .de Ma
friesa. Cando foi o ·desmantela-

que os teóricos progrese políticos de .garabata' 
Hai un tópico que fala sempre da 
insolidariedade dos labregos, da 
sua imposibilidade de unirse. 
Vostedes, despois da manifesta
ción do dia 1 e da mobilización 
do 26 de Abril, talan da capaci
dade de autoorganización ... 
Hai un erro moi grande nesta so
ciedade, ao pensar que os labre
gos somos incultos. Eu sempre 
poño o exemplo de que, por defi
niciór:i, en latín culto significa cul
tivad&. Unha cousa que chamou 
a atención foi, certamente, a ca
pacidade de auto-organización 
dos labregos. Houbo feixes de 
anédotas: de como sabian selec
cionar cando se debia deixar pa
sar ou non cando se tiña corta
do ... O sindicato, desde sempre, 
ten promovido a participación- da 
xente. Esa mesma participación é 
a que lle fai ver por onde var:i as 
cousas, non llo ' contas dun dia 
para outro: Hoxe existe un estilo 
de sindicalismo burocrático que 
fan uns funcionários por encima; 
o naso sindicalismo sempre foi 
totalmente aposto a iso. Cantas 
máis asambleas, Qanta máis axi
tación, mellar. Póñoche un exem
plo: en Lugo, durante a campaña 
dos tractores, non houbo nengun 
funcionário que tivese que andár 
coa megafonia, e movéronse un
has doce. 

Hai un feito novo, importantísi
mo: o cooperativismo estase 
aclarando, quedan só uns redu- -
tos de confusión promovidos 
desde arriba, do que é unha coo
perativa e o . que é un sindicato . . 

mudou a mentalidade dos labre
gos nos últimos anos?. Pergún-· 
tollo non só como dirixente sin
dical, senón tamén como soció
logo. 
Os labregos en xer'al e o nacioná:
lismo especialmente, recollemos. 
o froito do traballo de moitos 
anos. Unha cousa que- cambiou 
radicalmente nestes meses foi 

· · qúe a xente de use canta de que 
o gue dixeron os nacionalistas to
dos estes anos sobre o Mercado 
Comuil é certo. O froito destas úl-

~ timas mobilízacións no agro gale
~ go_ ainda está por recollelo o na
(/lj cionalismo, incluso, se non fose 
~ tan .pouco ambicioso e tan xene
~ roso, poderia· recoller moito máis. 

Moitas das cooperativas peque
nas e grupos de recollida de leite 
nasceron como sindicatos de 
base, a intención dos labregos · 
era criar pequenas organizacións 
de defensa; eles fixeron aquel 
sindicato local teóriQo qwe as 
CC.LL. fundamos no 74 e 75 no 
papel. Soubérono facer eles moi
to mellar. O que intentaron outros 
e fracasou, foi montar sindicatos 
por arriba ou utili;zar as cooperati- · 

zación dos lat;>regos xa ven dado. · 
pola sua cultura e polo seu xeito 
de ser. O labrego ten na sua vida 
diária e no seu comportamento 
social como-parroquiano e como 
viciño que se asócia para facer 
calquer traballo, expériéncia e 
xeito de moverse. 
Até que ponto se po~e dicer que 

, vas para formar uns sindcatos 
amarelos, do poder. lso reventou, 
sobretodo . ultimamente, cando · 'HAI UN ERRO MOi 
palas próprias contradicións se 
chega · ao Acordo de Guísamo e . GRANDE NESTA 
non se llé cónsulta a ninguén .. · SOCIEDADE O 
Moitas cooperativas pergimtá- · ' 
banse quen eran O$ representan- PENSAR QU_E_O_· __ _ 
tes para firmar un acordo sen- L.ABREGQ É UN 
consultalos. 

A capacidade de auto-organi- _IN_C_.U_L_T_O_' ___ '----

A xente ve no que está aconte- · 
cendo que o que dicia o naciona
lismo é totalmente certo e iévaos 
a mudar de postura. Hai que em
pezar a defender a Galiz.a ... O la
brego_ aguanta até a última pero 
ten unha intuición.: cando van por 
el sábeo. Se a xente estaba tan 
quente ·o 26 de Abril non era ás 
cegas. .Era como cando lle ian 
embargar pola cuota emprésarial 
e déronse aqueles fortes énfron
tamento~ en Lugo. 

Pero o ,labrego xa ve ao Merca
·do _Comun como algo concreto, 
cunhas rep,er:_.cusións determrna
das e direitas so.bre eles e non : 
como unhas. siglas? 
Teno clarísim.o. Ás veces os teóri
cos progres, os políticos de gara
bata moderna e traxe de costura, 
teñen unha visión cuase fascista 
da problemática. O labrego, nese. -
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mento desta empresa nós ·quería
mos mobilizar, pero por respeito a 
un falso-democratismo das coope
rativas que nos dixeron que se mo- . 
bilizábamos íamos perxudicar que 
o Ministro lles ·entregase a empre
sa, xustamente nos fixeron a trai
ción. Desde aquela ·1evámos unha 
grande lición. Por iso .agora mové-

. monos · para que non desfagan ~s 
indústrias lácteas, porque se esta
mos quietos é ·moito pior e, a(je
mais, hai que moverse a tempo .. 
Falaba do cooperativismo. Seme
llaba a existéncia dun boom, pero · 
agorá podemos ver como Agaca 
é!nda á deriva. . 
Ainda que, 110 primeiro momento, 
tivemos unha certa dúbida de que 
facer co cooperativismo, por inicia
tiva ·de persoas da direcCión do 
sindicato íase criar unha unión de 
cooperativas a nível ·de toda Gali-

. za. Pero en seguida o parlamentá
rio socialista Félix Blanco rachou -
iso e comprometeu a criar oufra 
unión a todos aqueles que por sub
vencións ou favores estaban colli
dos. O PSPE tratou de criar un sin
dicato amarelo. Asi nasceu. Agaca. 
· Nós non estamos en contra da . 

unión das cóoperativas, do que es- · 
tamos en contra é que se crie unha 
organización que non se saiba ben 
se é empresarial, servizos, colabo
ración coa Administración, fai fun-:
cións de sindicatos e non é sindi
cato. As CC.LL. van apoiar o cope
ratlvismo de clase, pero para cum
prir funcións de tal cooperativismo. 
Logo o sindicalismo ten que ser 
claro e abérto e co.a opción de ac
tuar co seli programa. Nós non es.: 
tamos en contra da unidade dos -
sindicatos, pero isto non pode sig
nificar que firmemos o que lles 
apetece aos outros. D 

senso, é moito máis revolucioná
rio. Esa idea de que o das oatro 
vacas non ten razón de ser por
que o sistema vixente r:narxínao, 
non quer dicer ·que esa persoa 
non teña direito a viver. Entón hai 
que encontrarlle 6utra solución . . 
Frases como os sindicatos non 
sei por que estades defendendo 
aos do caldeiro son frases fascis
tas que están moi asumidas por 
esta sociedade. Pero o labrego 
teno claro, reclama o direito a vi
ver, un meio de vida digno. Recu
perou, ·a dignidade, xa non se la
menta, reclama. · 

Existe outro. dado socioloxica
mente importante: ·como non hai 
emigr_ación, nas tractorados habia 
moita xente nova e; ademais, está 
comezando a mulle~ a párticipar 
nas mobilizacións. E unha com
posición sociolóx~ca totalmente 
distinta. Xa pasou o sarampelo do · 
medo á política, ~xente via o sin~ 
dicato como unha orgañización 
que manexaban os políticos ~ a 
estes, tradicionalmente, · como 
aproveitados. Empezou a enten
der o sindicato como, algo 'útil e 
algo seu. . 

· Estes cámbios sociolóxicos, 
cámbios sociais, na perspectiva 
da situación económica que hai, 
producen o revulsivo suficiente 
para que os labregos se movan. 

O que fai falta agora é que os 
partidos nacionalistas den unha . 
batalla iricansábel. A xente está 
agardando. Se no parlamento por 
culpa do leite rompen unhas me .. 
sas, os labregos acolleríano eón 
agrado. · O 
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~· NEGOCIACIÓN ETA-ESTADO 

Será apresentado en Xuño ao resto de partidos políticos .. 

Herri BataSuna ·e o · novo Estatuto de Autonorni8. 
. • JOSEBA MACIAS/DONOSTIA 

A apresentación. dun 
borrador para un novo 
Estatuto Nacional de 
Autonomia que desde hal -
xa vários meses comezou 
a impulsar a formación 

...... política HB está pasando 
practicamente· 
desaparcibida para os 
meios de comunicación do 
Estado. Esta iniciativa, que 

• xerou importantes 
expectativas en amplos 
sectores da povoación 
basca, culminará a firiais 
de Xuño cando se difunda · 

. de maneira oficial a 
totalidade dos cadernos 
publi.cados.- -
O aspeGto fundamental deste 
traballo respondería á necesida
de de - desenrolar, en opinión 
desta forza política, uri programa 
táctico entre o presente e o futu
m imediato. O papel que se asig-·· 
na a un proxecto de Estatuto que 
serva para mudar o actual entra
mado xurídico-polítlco encontra
ria o seu sentido último, sempre 
segundo as mesmas fontes, en 
enéher a etapa post-negociación 
entre ETA e o Governo español. 

O plantexamento de traballo é 
sinxelo: criación de equipas sec
toriais (tres simultáneos de re
dacción por traballo) coa partici
pación de centos de persoas· 

Pancarta portada por cargos eleitos de HB en defensa do Esta
0

tuto Nacional de Autonomía 

desde. a pluralidade ideolóxica. 
Até o momento apresentáronse 
borradores sobre ensino, auto
nomia municipal, comunicacións, 
mulleres, ordenación de território 
e vivencia, euskera, saude e sani
dade, xuventude, benestar so
cial, función pública, espácio 
ecohómico, meio ambente, en
·cadre político, planificación eco-

-· . 

nómica e sindicatos ... Faltan por o ' proceso seguido no estudo 
publicar -os relativos a rélacións - - realízado no campo da muller. 
la.borais e seguridade social, - Tras a concreción do borrador e 
agnculfüra e pesca, poder xudi- a sua apresentación pública aos 
cial, deporte: cultura e policia- poucos días do 8 de Marzo nun 
exército. frontón bilbaino, o texto a debate 
. .Unha vez apresentados. os tex- foí entregado entre outros colee-

, tos s.on plantexados a debate a tivos á secretaria da muller de 
outras forzas sociais e organis- CCOO, ás Asambleas de Mulle-
mos Cidadáns .. Un exemplo seria res, Centros de Promoción da 

Foi até agora un dos máis fideis a Moscu 
~-

Muller, Grupos de Mulleres Se
paradas e distintos colectivos fe
ministas. 

Os textos realizáronse por co-
' misións de traballo constituidas 

por persoas das catro rexións 
bascas do Sur plantexándose 
como data tope para as aporta..: 
cións o 15 de Xuño. A finais de 
dita mes será apresentada de 
forma pública a propost9 de Es
tatuto Nacional que recollerá 

' un ha parte xurídico-polítiGa (que 
constituirá o esquelete do novo. 
Estatuto) e ademais as aporta-· 
cións sectoriais nos dezaoito 
campos analisados. Un derradei
ro paso será a apresentación do 
texto aos distintos partidos polí
ticos . 

Este amplo estarzo potenciado 
por H B de cara a superar o ac
tual impasse e o paulatino alon
xamento da vida institucional e 
os cidadáns, está senda practi
camente minimizado polos parti
dos do auto-denominado bloque 
democrático que á acusación 

· histórica da falta de alternativas 
do chamado "movimento abert
zale radical" enfrentan agora o 
discurso de que este proxecto 
pretende minar o actual entrama
do institucional respondendo á 
dialéctica das armas. Haberá 
que estar atentos pois ao que 
deparan os próximos meses en 
torno a este intento de potenciar 
novas formas de entender e su
perar a difícil situación política 
basca. o 

º PCP· -reúrlese· á luz dos acontecimentos dO Leste 
• DUARTE CORREA PIÑEIRO 

Desde hai xa uns' meses 
observamos as profundás ·_ 
tran·stormacións que se 
están a dar nos chamados 
PflÍSes do socialismo real, 
que teñen por 
consecuéncia imediata a 
caída das "democracias 

· popuiares" até agora 
tuteladas pala Unión 
Soviética. Todo isto 'fai que 
riese lado. do xa derrubado 
muro de Berlin tamén se · 
veñan ~abaixo moitos mitos 
naqueles que de xeito máis 
ou menos crítico 
enfrontaban o modelo 
soviético ao sistema 
capitansta que 
padecemos. 

Neste marco de convulsións que 
nos afectan máis ou merios di-

..._ rectamente a todos, considero 
interesante facer unha pequena 
referéncia ao congreso dun dos 
partidos comunistas oficiais da 
E,uropa Ocidental que sempre se 
mantivo fiel á ortodóxia marcada 
desde Moscu polo. PCUS. 

Os dias 18, 1'9 e 20 vai :ter lu
gar en Lourés (localidade próxi
ma a Lisboa) o XIII Congreso Ex
t~ordinário do Partido Comuni·s
ta Portugués baixó o lema "Um 
partido para o noso tempo". · , 

-Este .congreso, nunha época 
de suposta decadéncia dos 
ideais do socialismo, está a pro- · 
vacar un forte debate sobre cal 

( é o camiño e inelusive sobre se 
ten futuro un Partido Comunista 
n_o Portugal neste limiar do sécu-

.-. . 

Anterior congreso do Partido Comunista Pqrtugués 

a mesa que era a posíbel suce
sión do secretário. Xeral do parti
do Álvaro Cunhal que afinal non 
se levolJ a cabo. 

_a un novo momento político no 
que segundo eles a estrutura or
gánica e algunhas conceicións 
ou bases ideolóxicas do PCP es
tán superadas pala realidade. 
Pola contra todos os documen
tos e declaracións de dirixentes 
partidários considerando que si 
se debe a profundar na demo
cratización interna sinalan que 
non s~ pode abandonar o mode
lo leninista baseado no centralis
mo democrático. 

Nun partido que mantivo sem
pre unhas privilexiadas relacións 

~ co PCUS e cos outros partidos 
IB comunistas do Leste europeu fo
s2 ron-se reflexando todos os acon
o tecimentos que se deron neses 
~- paí~es; feito que, na miña opi_

nión, deu lugar a posici )namen
tos contraditórios como ~e pode 
observar lendo alg_uns documen
tos do PCP e comparando os de 
hai afgun tempo coas actuais po
sicións. Hoxe observamos que 
hai unha auto-crítica e ás portas 

lo XXI. ,Debate que non xurde só 
destes· últimos acontecimentos 
do Leste sénón que se observa 
desde hai alguns anos. Fortes 
polémicas . houbo xa no' anterior 
XII Congreso a finais do . 1988, 
momentb · no que un grupo de 
militantes encabezados por Zita . 
Seabra · (daquela dirixente ·do 
partido e persoa moi coñec\da 
pola sua ·participación en ·i:odas 
as reivindicacións das mulleres 
portuguesas) cuestionaban a 
or.ientación do PCP consideran
'do que a dirección exercia un 
contml ditatorial e hon estaba 

Novas voces discrepantes . do congreso extraordinário din: 
"A direcgaó do Partido nao foi 

, disposta a escoitar as posturas 
que foran diverxentes nen a de
mocratizar as estruturas partidá
r-i.as. Tamén se dicia que esa di
rección se ·apuña á. moderniza-

. ción e á abertura que significbé;\ 
a perestroika.<1) 

Ademais nese congreso habia 
outra importante cuestión sobre 

Hoxe, .tiás vésperas do XIII Con
greso Extraordinário; vo1tan á ac
tualidae todas aquelas discu
sións e máis outras, aparecendo 
novos grupos de críticos enca
bezados agor~ entre outros por 
Vital Moreira e José Luís Judas, 
que desde a prensa allea ao PCP 
expoñen as suas críticas e ideias · 
mentres outros militantes fan un 
chamamento· á-participación nos 
organismos partidários ~ nos 
seus voceiros que empezan a 
dar cabida a voces discrepantes 
e deixan de estar "fechados as 

. opirioes dos militantes". Os sec
tores críticos consideran que o 
partido debe mudar e adaptar--se 

suficientemente atenta á situa-
9ao, teve excessiva confianga . _ 
nos dirigentes dos partidos res
pectivos, nao teve na debida 
cpnta informag6es e críticas pro
venientes de outras fontes, in
cluindo membros ·do Partido, e . 
nao · deu esclarecimentos que 
evitassem urna imagem idealiza
da dos países socialistas e que 
preparassem para unha melhor 
_compreensao dos reais ,proble
ma$ existentest .. :) Desta li9ao há 
que tirar os necessários ensina-
. mentas no futuro ... ' · ' , 

Ademais da análise-dos acon
tecimentos internacionais neste 
congreso trataran-se mitras 

cuestións, fundamenta is na vida 
política do país, como a actual 
situación económica de Portugal 
despois da entrada na CEE des
tacando-se o avance do capital 
estranxeiro na vida económica, 
traendo isa por consecuéncia 
unha forte degradación da situa
ción social. Relacionado con isto 
o PCP propón lanzar unha pro
posta alternativa ao actual go
verno do PSD de Cavaco Silva; 
"A luta por urna alternativa de
mocrática", segundo di o PCP 
non pode levar por si só un parti
do senón que debe criar-se unha 
convexéncia de todas as forzas 
democráticas ao redor dos dous 
grandes partidos, o PS e o pró
prio PCP; para apoiar esta posí
bel converxéncia amasan como 
proba da sua viabilidade os bons 
resultados da coaligación "Por 
Lisboa" que conformaron PS, 
PCP, PEV, MDP/CDE. 

As resolucións que aprobe 
este XIII Congreso Extraordinário 
do PCP ao igual que outros posi
cionamentos das organizacións 
de esquerdas de distintos países 
serven para que posuamos unha 
ampla visión da situación inter- . 

. nacional. Sempre é positivo co
ñecer análisis distintas ás que fai 
un; iso si, tendo claro que non 
hai receitas de nenguriha tipo e 
que non se pode extrapolar a si
tuación dun país a outro; cada 
un debe partir da sua realidade 
á hora de facer" traballo poi ítico, 
a situación en cada sítio é espe
cífica inda trataodo-se de na
cións irmás como Galiza e Portu-
gal. . · o · 

" (1) $.obretodo isto, é i.nteresante o livro 
dé Zita Seabra "O no"me das coisas'.' en 
PublicaGóes Europ~-América . 
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ELECIÓNS NA ROA E ff ÁLIA 

A conversión socialdemócrata d~ Occhetto non se viú r~frendad~ pOlas u~a~ 

Baixá dos conse.rvadores e.n Atemáni8. Oriental . . \ ._. 

A CDU, principal .formación da conservadora Alianza por 
Alemánia, perdeu case- un millón de votos a respeito das 
eleicións xerais de Marzo. pasado (Alemánia Ori~ntal ·ten 16. 
millóns de habitantes), deixando a alcaldia das principais 
cidades de Alémania do Leste aos socialdemócratas do SPD. 
Os comunistas (POS) trunfaron na estratéxica cidade de 
Francfort del Oder, situada perta da fronteira polaca. 

• M.V. 

Berlín confirmase como cidade 
vermella. O Partido Socialdemó
crata obtivo aqui o 34% dos vo
tos, 29% os comunistas e e 10% 
a Alianza 90. A CDlJ non alcan
zou máis que o 18%. 

Con estes resultados, non 

todo o satisfactórios que espera
ba o canciller ocidental, Helmut 
Kohl, deberá enfrentarse a unha 
posíbel derrota en várias rexións 
da República Federal ante os so
cialdemócratas. Kohl pareceu 
especialmente disgustado ante 
os resultados en Erfurt e Cott
bus, en ambas fora moi ben reci-

bida a sua oferta eleitoral duran-· 
te as eleicións de Marzo. Agora, 
na primeira delas, ·os conserva
dores pasaron do 57 % dos votos 
a un 4·1 %. O incumplimento das 
promesas castigouno tamén en 
Cottbus, onde os comunistas fo
ron a segunda forza política. 

A esquerda socialista-comu
nista alcanzou ou está moi perto 
de alcanzar o governo dos co.n
cellos de Rostock, Potsdam, 
Francfort del Oder, · Leipzig . e 
Schwerin, ademais d_e Berlín. 

En conxunto as forzas de direi
ta conservan a sua supremacía, 
co m"atiz, analisado xa polos co-

mentarrstas, de'. que alguns dos 
seus. dirixentes tivesen pertenci
do á Stasi (policia política do ré-
xime comunista). ~ 

Baixa do PCI 
Seis pontos e duas décimas é a 
baixa en votos do Partido Comu
nistq ltaliario nos pasados Gomí
cios rexionais; a respeito dos ce- . 
lebrados en 1985. O PCI pasa do 
30,2% ªº 24%. ' 

A sua baixa no!} puido ser re
collida totalmente polos socialis:.. 
tas que pasaron dun 13,3% a un 
15,3% e parece que foi parar 

cOnta banco simeón 

u.i 
ai 
a: 

desde 
• • a pnme1.ra 

peseta 

prepárese 
para dispor 
dunha conta 
de primeira 
categoria 
A i é a conta Banco Simeón. 
Unha Conta de Primeira Categoria . 

U nha Conta para dispor 
en calquer momento de tocio 
ou parte dos seus cartos, 
co seu Talonário de Cheques, 
as suas Tarxetas de Crédito, 
os scus cobros e.. pagos domiciliados, 
ou simplcsmente paa solicitar 
calquer clase de Crédito. 

con intereses 
desde a 
primeira peseta 

· A Conta Banco Simeón remunera 
a totalidade dos seus cartos, 
desde a prime ira peseta. 

Cun saldo mínimo 
de 500.000 pesetas, vostede obtén 
desde a primeira peseta 
un altísimo interese ... 
¿por qué conformarse con menos? 

Un Interese que vai aumentañdo 
segundo os ikportes depositados. 

Non esperamos un ano para lle abonar 
os intereses. Na Conta 
Banco Simeón os intereses 
calcúlanse diariamente 
e abónanse cada mes. 

unha conta 
para acabar 
con todas 
as moléstias 

non agarde a 
mañán: 
os tempos non estéln_ 
para perder 
estas vantaxes 

Porque desde o primeiro dia Desde hoxe xa pode ser un dos 
tramitámoslle gratuitamente o cámeio das suas .privilexiados clientes de Banco Simeón. 
domiciliacións e de todas as suas_ co~tas Acérquese a cB.lquera das nosas 
en calquer entidade. sucursais e verá que fácil resulta. · 

Disporá dun Talonário de _ Até o 13.5% e a axilidade dunha 
Cheques e das Tarxetas de Crédito Conta Corrente que apenas ten gastos. 
que precise. 250 Pts .. por trimestre e gratuitos os 

2En definitiva, unha Conta para non dez primeiros apuntes mensuais. 
pensar en máis contas. A partir do undécimo, 25 Pts. por 

Todas, absolutamente tocias as suas apunte. Os tempos non están para se. perder 
operacións bancánas, pode realizalas estas vantaxes. · · · 
na Conta Banco Simeón. 

a 

fundamentalmente á abstenCióil. 
As forzas nacionalistas - das 

· distintas Ligas aléanzaron uns 
resultados nunca vistos até ago-

. ra, especialmente a Liga Lom
barda. A Democrácia Cristiana 
mantén a sua supi"emacia, pésie 
a descender: pasou dun 35% a·. 
un 33,4% . 

A refundación do PCI defendi- '1>

da por Occhetto no último con-
. greso vese asi posta en cuestión. 
Occhetto propugna o abandono · · 
da denominación comunista e a 

- confluéncia eón outras forzas, · 
entre elas os socialistas,, nun 

. partido sGcialdemócrata. O 

• Manifestación da Pla
taforma. A Plataforma ~idadan 
p~ Defensa da Frota Conxe- · 
ladora acordou convocar unha 
ma11ifestación de apoio ao sector 
para o próximo dia 25 de Maio 
en Vigo. 

A ~sta manifestación .está pre
visto que se sumen e a apoien, 
ademáis de diversos concellós 
do litoral, médio cento de organi
zacións políticas, sindicais e ci~ 
dadáns. 

Por outra banda o parlamentá-
rio do BNG, Bautista Álvarez 
apresentou unha moción par~ 
que se debata no próximo pleno 
do parlamento na que se propón 
que a cámara inste a Xunta á un 
compromiso co sector pesqueiro 1-

galego, alén- dos apoios verbais. 
A moción concrétase en tres 

pontos: trasmitir ao Presidente 
do Governo e ao Ministro - de • 
Agricultura o malestar pola des
preocupación polos barcos que 
·abandonaron Namíbia; solicitar 
- da Administración centraf a revi-
sión do Tratado de· Adesión á 

· CE~ nos temas pesqueiros e que 
a Xunta poda participar nas ne
gociacións e qué os subsídios de 
paro aos traballadores afectados 
pola retirada da frota galega dos 
caladoiros de Namíbia sexan 
abonados con cargo aos presu
postos comunitários. O 

• Congreso extraordiná- , 
rio do SGTM.-INTG. A Di,rec- _ · _ 
ción Nacional ao Sindic;::ato Gale-

-go_ de Traballadores do Mar 
acordou convocar un Congreso -. 
Extraordinário. a realizar o 26 de 
Maio en Vigo a fin de elexir novo 
Secretariado e Secretário Nacio
_nal. 

A Dirección Nacional do sindi
cato acusa ao Secretário Nacía- ,., 
nal, Manuel Caamaño, eléxido 
recentemente, de actuar por libre 
non respetando as deeisión- to
madas polos organismos supe
riores no caso namíbio, negán
dose a firmar o acordo e non de
fendendo deste xeito- "o aparato 

. productivo do país e rompendo 
a fronte galega para salvalo, 
cpincidindo .. coas forzas progu
vernamentais que queren fundir 
ao sector pesqueiro galega". 

Manolo Caama_ño lembra, pota 
sua f?arte, que foi eleito' demo
craticamente por un congreso 
onde tamén foi elexido un secre
tariadO que respalda a su~ posi-

- ,, 

banco sime6n 
. ción. Neste sentido afirma consi
derarse capacitado para seguir 
dirixindo o sindicato, até un novo 
congreso, acusando aos seus 
compañeiros de . "connivéncia 
coa patronal" e de "mafiosos". 
Caamaño declarou ter aberto xa 

-CB..ro BANCO EXTERKJR 

Unha conta para non pensar en máis contas 
un expedente disciplinario aos 
compañeiros de direción oposi
tores. O 
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C AR~ TAS ·\ 

BAR.RE IRAS 
ARQUITECTÓNICAS 
Cando vamos por calquer cami
ño óu' estrada· da nosa Galiza, 
estamos tan acostumbrados de 
ver as tales barreiras arquitectó- · 
nicas que sempre son un obstá
culo para xente que anda con di
ficuldade. Apesar de promulga
ciór:\ de leis, decretos, etc. tanto 
da Xunta da Ga1iza como do go
ve·rno central, non se lle ve trazas 
de superar o problema\. . . . 
' Hai alcaldes en moitos conce
llos galegos qué pasan "·olímpi
camente"- · destas normativas 
dando as respóstas de sempre: 
"nor:i vexo estas persóas que an-

. den con dificuldade". · Neutros 
casos -cando se eliminan son de 
insistir sempre as organizadóns 
de disminuídos da Galiza. 

Para botar unha ·ollada, ·onde 
mais abundan son nos Concellos 
governados polo PP e PSOE. Un 

- ca.so claro é o da Serra de Outes, 
. onde. o seu alcalde non fai caso 
· ás propostas do Grupo de Dismi
nu ídos da Bisbarra de Muros, de 
eliminar as tales barreiras. Ta
mén atopamos casos, como o 
de Fene onde o seu alcalde Xosé 
Mª Rivera Arnoso ten pratica
mente adaptado todo o Concello 
de Fene, e quizá sexa u.nhp. ma- \ 
neira de 'tomar como referéncia 
a unha pólítica eficaz en matéria· 
de servizos sociais. 

Entón, que hai que fácer ·can
do estas medidas non se cum
pren?. Como presionaremos con 
eficácia para o cumprimento· de 
tales medidas? Para tomar como 
exerilplo, tomaremos como refe
réncia Catalunya, ·onde as orga
nizacións de disminuidos levaron . 
toao,s estes problemas perante -
.os Tribunais de Xustiza, levando 
o caso ao fiscal de Audiéncia Te
rritorial. 

Desde as páxinas de A Nosa 
Terra pido aos compañeiros Q.is
capacitados tomar . • medidas, 
para que cumpran as normativas 
en matéria de .eliminación deba
rreiras arquitectónicas, para 

· que certas "autoridades" que din · 
defender a integración do minus
válido deixen de "tomarnos o 
pelo". o 

VICENTE ABELLEIRA· CAMBEIRO 
(Salamanca) 

CONGRESO DA INTG 

Como participantes eni qualidde 
de delegados/as no IVº Congres
so· da INTG botamos de ·menos · 
algumhas questons Qlaves na 
crónica deste semanário sobre o 
desenvolvitnento do mesmo. A 

. saoer: - ' . . ' 
1. O elemento definitório e fun

dámental que caracterlzou a este 
congresso foi a imposibi.lidade 
real de fa.zer um mínimo debate 
sobre a ac9om sindical que teria 
que levar adiante a INTG: Pode 

·que muita gente desconheza qu9"" 
aos congressistas assistentes 
. tam só se lh~s concedeu um 
"gene.roso" minuto por cabe9a 
para debater sobre tres ponen- _ 
cías de acgom sindical apresen
tadas. Em total uns quinze minu
~:>s de discussom ·para tres anos 
de traballo sindical. Norh está 
mal! 

2. Acfüudes como esta deixam 
bem ás claras qual é o "espirito 
dem9qr~tico" da maioria que di
rige ~é um talar) a Central sindi;
cal.'lsso si, "unidos no futuro". E 
curioso como se fai gala de um 

xosdLOip 

pretendido "pluralismo" e ánimo 
integrador para· com a CXTG, ao 

·tempo ·que _se reproduzem mili
metricamente todas as actitudes 
que desembocaron na ruptura 
da INTG primitiva. E despois. ain
da se tala de que se fixo auto
crítica pública por aqueles feítos. 
A auto-crítica é algo mais sério 
que um vulgar "mea culp·a" que 
em absoiuto assume as respon
sabilidades históricas dos pas-
sos dados. · 

3. Outro asp~cto iruportante
qu~ se óbvía na informa<;om é a 
crítica m·anifestada ao novo giro' 
que se :lhe dá aos Estatutos, no 
sentido de aUrnenté!r a jerarqui
za9óm, a burocratiza9om e o sin-
aicalismo de salom. : . 

4. Nem tempo houvo para talar 
da CIG e .das muitas incógnitas 
que ela conleva. Um minuto non 
dá para muito! E parece evidente 
(assi se manisfestava nas ponen
cias) que hai concepgons dife-· 
rentes sobre este tema, mais alá 

, da unanimidade á hora de votar 
a sua aprobagom. Queda no ar ·a 
s·eguínte pregunta: é um sindica
to mais grande, com mais apara
to, umha garantia "per se" de 
melhor defesa dos interesses da 
clase obreira? Para atapar a res
posta mire-se ao sindicalismo 
espanholista. · . 

5. Outro tema reiterado no 
congresso foi a crítica á actitude 
anti-democrática mántida polo 
sector maioritário da INTG sobr.e 
os resultados recentes do Con
gresso do SGTM. lsto, hem mais 
nem menos, significa rachar com 
as regras mínimas de conviven
cia· na Central. lsso, si, segum o 
informe do Secretariado: "apos
tamos por un proxecto sindical 
pluraL..';. · 

Fam-se os congressos seguin
do · as normas da maioria e, 
quando nom se gar:iham, hal que 
repetilosf 
· 6. No capítulo de Resolu9ons 
o ·cronista -''esquece-se" de que 
se aprobarom duas em referen
cia ás presas e presos poi íticos 
galegos, que continham o apoio 
a diferentes reivindicagons dos 
mesmos·, amais da petic;on de li
berdade. 

Reflexo do congresso surrea
lista que vivimos foi o feito de 
que se aprobaram duas resolu-
9ons_ co~traditórias sobre o pro-

blema dos caladeiros de Namí
bia, que resumian as duas posi-
9ons enfrentadas que existem 
neste tema. Quandó se qUerem 
meter tantas cousas em tampou
co tempo, acontece isto. 

Para rematar, dizer que com 
as últimas noticias que nos che
.gam s~bre: a d~stitu9om do Se
cretario. -do SGTM, eleito polo 
corigresso deste sindicato; a 
acapara9om de TODAS as se
cretárias · de importáncia dentro 
do Secretariado Nacional, polo 

-. sector maioritário; nom fam mais 
que lemb-rar-nos, passo a passo, 
o processo q~yrovoc~u a rup: 
tura e que aeu· nasc1mento a 
CXTG. lsso si, a1.,.1to-cri-ti-ca-mo
nos... O 

_FELIX QUIJANO MEDIM 
Mª JOSI; MARTINEi SAAVEDRA 

IGNACIO MARTINEZ ORERO 
Membros da Direcc;om Nacional da 

INTG 

INCÉNDIOS 

Gostaríame ler no semanário "A 
Nosa Terra" ou nos seus "Cader
nos" ou suplemento un traballo 
escrito de tal maneira que· o pu
dese entender calquer labrego; 
sen tecnicismos, pero que lle in-

, dicase de maneira sinxela e clara 
a forma de montar ou instalar un 
ou vários pequenos dixestores 
pa_ra aproveitar os excrementos 
animais, os rastrollos agrícolas e 
os resíduos forestais e facer con 
todos eles. bio-rñetano para a 
sua cociñá, ou o seu quentador 
da água para a .. sua ducha, e 
ademais esterco biolóxico, sen 
cheirb, para o. seu millo, as suas 
patacas e os seus repelos. 

Contentaríame· moito que isto 
pLidese servir de algo, p9rque 
estou convencido de que para 
evitar os incéndios forestais só 
hai de momento duas causas efi
caces: a chtlvia e o sentido co
mun. o 

MANUEL VIDEIRA GONZÁLEZ 
rí•e«>> 

SARNA 

Caro diretor, despois de saudar 
a toda a gente que trabalha em 
A Nosa Terra e louvar todo o que 
estades a fazer, em especial os 
últimos especiais de Castelao. e 
os "Cadernos de Cultura", ·que 
ainda non pudem ler de todo, 
porém o que lim até agora é do. 
meu agrado, e demostra a singe
le9a do nosso . patriota, ademias 

da sua coerencia com as suas 
ideias e com a sua nossa Pátria; 
e isto vem a canto com a forma 
de actuár do ILG e a R. AG. Aca
demia Galega, pois agora muito 
bem se levam pois hai anos o 
ILG dizia da RAG. o seguinte: 
vejam o texto em perfeito "es
panhol" "La Academia inició en 
1913 la publicación del dicciona
rio, pero por un lado era gallego
castellano y sin pretensión nor
mativa, y por otro quedó inte
rrumpido en 1928 en la voz cati
vo. En el aspecto normativo todo 
su trabajo se reduce a la publica
ción, en 1970 de unas Normas 
ortográficas e morfolóxicas do 
idioma galego. La Real Academia 
Gallega se ha retonocido, pues 
incapaz de producir una gramáti
ca y' un diccionario normativos". 
Como se pode olhar em aquel 
tempo, as rela9ons entre ditas 
lnstitu9ons nom eram muito 
boas; ¿Será ou melhor dito sería 
pola p_resen9a do nosso gram pai · 
Carvalho Calero e também de 
Jenaro Marinhas, e anteriormen
te de outros qúe non lhe eram fa
vorabeis ás suas teses? ¡quem 
sabe!, bom melhor dito eles si 
que o sabem. Como pode ou por 
desgrac;a podía o nosso Carval
ho ou em umha entrevista com 
Xavier Navaza, a preguntas do 
jornalista do que Castelao che-

. gou a expresar que a lingua gale-
ga se confundisse com a portu
guesa, na procura de um idioma 
comun que vincularia a milhons 
de pessoas". O señor Louren90 
di o seguinte: lsso é umha parva.:
da! A nossa lingua interessa-nos 
para nos entendermos entre nós, 
aqui na Galiza. Se eu pensar que 
o que preciso é umha lingua para 
muitos milhons de habitantes, 
para isso ja tenho o castelhano." 
Também dí que a ideia-de Caste
lao é fantástica; e pensa que 
Castelao ñom pensasse em eli
minar o galego para falarmos to
dos portugués. Eu que som um 
tanto atrevido, digo que por su
posto que Castelao nom pensa
va em eliminar nada, pois o gale
ga é umha variante do portu
·gués. Tambén nos acusa aos 
que defendemos o galego-portu
gues ~ aquí suponho que non 
entrará a chamada terceira vía) 
de que a nós o galega impórta
nos tres "pitos" isto último claro 
em espanhol, pois para el asso
bio é um vocablo extranjeiro, isto 
supónhoo. 
Como é óbvio tudos istos dados 
fornezeunos a Revista Agalia ór
gao de expresssóm de AGAL, 
Assnciacióm Galega da Lingua; 
·do Outono de 1989; também me 
informei que o Senhor Louren90 
no 1962 pensava igual que os 
que militamos ou simpatizamos 
corri · AGAL ou ASPG normativa 
galego-portuguesa nom a castel
hana; claro que isso também lhe 
pasou a Ramón Pinheiro e mui
tos mais, como a escritores ac
tuais que algum deles até formou 
parte do Conselho· Assesor da 
AGAL, porém umha luz non se 
sabe de onde, informou-lhes que 
o seu caminho estava na nomen
clatura, e assí gaRhariam aigum 
premio, porém haverá que cha-

. marlhes os que, defendemos e 
queremos que· r:ios ensinen o 
verdadeiro idioma, anti-patriotas, 
eu pergunto-lhe a essa gente 
que. tanto di respeitar a Castelao, 

· ~ que está mais cultivado cultu
ralmente .que um servidor, por-

-. 

qué nom protesta perante Ra
món Louren90 por dizer que 
Castelao di parvadas, ou é que 
el como é poder é infalible. Ago
ra também quería suplicar muita, 
muita, "sarna" para Francisco 
Vázquez e algo mais, dizer que 
lhes chamou a Mesa para a Nor
malizagom bingüística, "creti
nos" eu n'esto solidarizome con 
dita organiza<;om, e som um cre
tino mais, e orgulhoso que estou · 
de selo. Lembrar que todo isto 
pasou o día da inagurac;om do 
Aeroporto de Alvedro, en A Co
runha o sabado 28-4-90, estan
do muoto pertinho do "senhor" 
que dixo tudo isto, o Presidente 
da Real Academia Galega. Dizer
lhe aos que se vejam ofendidos 
que eu, nom dou a talha intelec
tualmente talando; polo tanto 
evitade toda resposta. Solidarí
zome com Jenaro · Marinhas, e 
com todos aqueles que sintirom 
a morte de Dom Ricardo Carvaf
ho Calero. O 

IDIOMA 

V.X.P. 
(Mellde) 

Hai dbus señores na Coruña, tan 
ansiosos eles de protagonismo e 
de elóxios, que lle pareceron moi 
cativos os que alguén lle prodi
gou nunha carta publicada na 
prensa da Galiza, que lles cha
maba cultos, patriotas, acauda
lados e moi meritórios dirixentes 
de certa agrupación que moitos 
le chaman os "aglisivos". Os tais, 
colleron tal perrencha que desa
taron a caixa dos tronos contra 
quen tan xenerosamente os tra
tou, que un fica abraiado do de
sagradecidas que son algunhas 
persoas. Se en vez desas gaban
zas lle dixesen claramente o que 
a xente pensa da sua hostil atitu
de sobre do idioma galega de 
seguro que adoecerian os po
bres, con grave quebranto para 
a sua saúde. 

Quen se atreve a afirmar publi
camente que no ensino os nenos 
de expresión española non están 
asistidos nos seus direitos por 
suposta imposición ilegal do ga
lega, ou o fai por descoñecimen
to da realidade ou por manifesta 
má fé que é moito pior. lso é tan
to com.Q querer facer pasar á víti
ma por verdugo, e seria preten
der que a xente crese que Man
dela está asoballando os direitos 
da minoría branca do seu país. 
En ámbos casos nen vostedes 
acreditan niso, e non é nada éti
co tratar de confundir á opinión 
pública. · 
· Se en Euzkadi ou en Cataluña 
dixesen Vdes. as mesmas asnei
ras que din da nosa língua a res
peto dos seus idiomas non lles 
deixarian unha cbstela sana das 
malleiras que lle zorregarian. 
Mais aquí sómoslle moi pacífi
cos, grácias á doma de que nos 
falou Zurita (e vdes. son proba 

· · evidente· de tal doma), e, en ca
sos de extremá provocación limi~ 
támonos a interromper as suas 
peroratas berrándolle que minte 
descaradamente, e aconsellán
dolle ao Sr.' López Jamar que 
non diga publicamente detentar, 
por tres· ou catro veces, en lugar 
de ostentar. 
· Pero por min poden seguir ba

duando canto queiran, que hon 
me penso ocupar .máis de xentes 
que viven na lua, ainda que físi
camente pisen chan. galega. o 

BIEITO FEANÁNDEZ 
(Ourense) 

, · 
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Aparece o manuscrito completo 
dunha novela galega inédita de Blanco Amor 

~ V . -

Pilar .Rus, que prepara linhq tese sobre a evolución -ideolóxica-
na nana ti va de Blanco Amor, propón a pul;>licación da obra completa do autór ourensán 

O manuscrito completo de ·:·A escadeir.a de Jacob" unha 
no ela que Blanco Amor finalizaba o 15 de Novembro d.o 
1927 , unha dúcia de cantos en castellano agrupados 
baixo o título "Cuentos de la ciudad'' e un-texto teatral 
son alguns dos achádegos que garda a Biblio~eca da: 

fados polo próprio Eduardo . Ao 
pe desta páxina pódese_,precisa
mente ler esa. parte que o escri
tor.01.1rensán rematou e correxiu 

· da sua man . 

A netesidade dunha edición 
crític;a, cotexañdo as notas e os 
diferentes orixinaís complemen-· 
tarios depósitados na biblioteca 
adquiren' tánta urxéricia com~ 
realizar unha~ edición completa 
de toda a sua obra , alguns de 
cuxos fitos esenciais ("La cate
dral y el niño'', unha monumen
tal novela ou todo o seu traballo 
xornalístico). chaman desde hai 
anos á sua publicación comple
ta. 

trato algo frívolo quizais, pero 
'Ímportante ·para ·recorrer a sua · 
eyolución criativa" en palabras . 
de Pilar Rus , "e esa mesma con
siderá'ción pódese fa-cer da peza 
de . teatro inédita qye tamén 
está na Biblioteca de Ourense". Deputación de Ourense sobre os que Pilar Rus traballa na 

elaboración da sua tese sobre a evolución ideolóxica na· . 
obra de Eduardo Blanco Amor. Con este e outros 
materiais inéditos, nomeadamente a sua obra en prensa, 
Pilár Rus caída que é h_ora de preparar unha edición , 
completa dunha das meirandes, figuras da nosa literatura. 

• X:AN CARBALLA 

Os cantos agrupados con 
aquel título. dunha lonxitude se-
mellante aos seus posteriores de · 
"Os Biosbardos" foron nalgun 
.caso publicados n9 prensa · ar
xentina ("La Nación,') e comple-

. tan máis du,nha· dúcia de títulos 
(El esquizoide, Fisiognomonia, 
La edad de mi prima Adelaida, 
20 minutos, El Señor Martinez 
no éstá, Lucha de clases, Suce
so en la escollera, -El Tango, La A Biblioteca da Deputación de 

Ourense garda desde hai unha 
década os tesauros de toda 
unha vida dunha das nasas fi
guras literárias sobranceiras, 
Eduardo Blanco-Amor. Un ma
terial que nestes anos foise or
denando e que é de acceso ·pú
bllco -tam$n ali se custódia e 
ordena a biblioteca de Alberto 
Vilanova e máis .a de Ben-Cho-

Sbey-. entre o que se agacha
ban obras inéditas, entre as que 
se destaca o manuscrito da que 
até agota se coidaba inéonclusa 
novela "A _escadeira -de Jacob". 
Esta obra . da que os tres pri" 
meiros,_ capítulos foran publica
dos na 'revista Nós (número 118, · 
de Outono do 1,933). .áchase 
completamente manuscrita por 
Blanco Amor,. e tnesmo parte 
dos capítulos que 11?8'egÚirian -
(os 4 . 5, 6 e 7) fornn mecanogra-

Cuentos de Ja ciudad e 
unha peza de teatro 

' conquista, El Gerente,. .. ) 
- Pilar Rus Gascón. licenciada 

· en Filoxia Hispánica. publicara· 
·_ en Maio do pasado ano un t ra

balie nos Cadernos da Escala 

Buenos Aires gardaba para il a sorpresa 
horizontal e pampeana que decote causa 
nós espritos d 'emoción plástica. Unha 
sorpresa desacougante e nua. Demasia
da luz. demasiado espallamento de rec
tas. demasiado esterior. A luz de Buenos 
Aires. cospiraba descentra a intim1dade. 
A falla das montanas no dintorno permi
tía que -as ideias emprendesen unha 
marcha tanxente e superficial sin enfiar
se cara o ceo. que era mais tapadeira, 
testo azul. que cumio }-elevación. Dem
po1s a falla de pedra. que estructura as 
vellas vilas ouc1dentaes n-esa eternidade 
xeolóxica que presta o granito. osamenta 
do mundo A herexía do cemento, desbo
tado do seu lexítímo rol construtivo e 
obngado a copiar as fidalgas formas da 
can iría anterga A falla de tradición e 
de responsab1lidade do pasado no pobo 
e nos poboadores . A ausenza d '1deaes cí
clicos e d 'arelas vmdeuas. A vida cme
mát1ca . en constanLe improvisación , sin 
ollarse por ningures o pos1ble fixarnento, 
a cnsta1zac1ón d 'un caracter coleitivo. A 
contradanza d'un dinamismo de guignol. 
sin ruta nin forma O insolamento lexíti
mo do pequeno faLo de intelectuaes . que 
non espertaban no pobo resonancia nin 
inLrés O pobo hipnoLizado poi-o embigo 
da sua democracia. arralado pal-o opio 
do tango e o baboseo d'unha literatura · 
derivada d'aquel baixo sub-romantismo 
paixonal , de tuberculosis , engados e sui
cidios que xurdiu nos arrabaldos artísti
cos do século pasado. Unha "sociedade" 
feita sobre da base de hespañois e italia
nos enricachados no trato das bestas e 
dos graus. fai coarenta anos. que agora, 
en cheira d'aristocracia. fechaban as 
portás pircisamen te aos tratantes de 
graus e bestas e revíanse orglilosos na 
pedancia chauvinista e patrioteira dos fi
llos "dotares" ·e dÍpu.tados. que subraia
ban a sua figura mema. co-a hipocresía 
dos lentes 'de carey . 

En tal meio vanidoso e d 'unha estupi
dez sin segredos, non lle quedara outro 
recurso .que acollerse na sua propia casa 
facendo d'ela un suntuoso presidio . Pro 
agora, xa nin eso. Todo, de súpeto, revi-

. rárase e · tornár'ase insoportabel. .Por ei
xempJo que facía ahí o Radio Superhete- , 
rodine gargallando aquel xarope musical 
de Tchaicovsky que mandáballe. emvolto 
eri paquetes d 'eter e Simphonica de Fila:-

Un Blanco · Amor' 'que se ·mavia 
en Bu.enes Aires -onde pasou 
a meirande parte da sua vida
ª .cabalo entre os emigrantes 
gal egos e · un sector · culto da 
burguesia - porteña, deita _nos. 
'.'Gueut0s de la ciudad" "un re~ 

' Dramática Galega sobre o te.atro 
de Blanco Amor "Conflito Óu in
tegración_ nas farsas de Eduardo 
Blanco -Amor. (Unha réplicá.-fe
mi~ina a esta probJematica)" o 

,A ESCADEIRA DE .JACOB 
delfia? Por que se desbotaba dos ouxetos 
e das persoas denantes desexados aqueL 
ar de antipática fosquedade que trocába
lle en idiotas até os recunchos mais que
riqos da sua mansión? Que senso tiña 
aquel afanamento furioso d 'amemtonar 
cantidás nas con tas · correntes. sacán
doas d 'un banco para outro c 'unha presa 
inxustificada e tola? Porqué dirnpois das 
reveillons deslumantes na casa do Conde 
de Borne do Abraham Hirchs -o relem
bro de Ruth Hirchs fixo un relentiseur 
nas matinaciós de Jacob- voltaba á sua 
casa c'un xesto amarguranLe e iro, sin 
ter Qonque'rido a par do cansancio físico. 
a fatiga mental que trai o sano? 

óuiz_aves aquel batacazo bÚrsátil que 
tan doido o tiña dende facía duas sema
nas. fara un camiño de Damasco abertü 
deica quen sabe que mourenzas e que 
abismos da vida? ... Grindeberg e os seus 
"Poemas de 40 atmósferas". Ruth Hirsch, 
a camareira loira d '8:quel Hotel de Viena, 
un vencimento para a mañan seguinte 
que tiña esquecido ... Donde teri<:1 aquel 
anel de brilantes sobre ferro? As cavila
ciós fóronse enredando e corrían en cara
vana ennovelada , sobre uñ fondo cere
bral resplandecido, coma de golpe na 
testa. Apretou as.pálpebras cos d~dos e 
cen estrelas- escacháronse coma espellos 
vinte centímetros mais atrás e máis abai
xo das órbitas . Erguéuse . Foise ao fuma
dor . 

CAPÍTULO V 
NEURASTENIA. ALLEGRO 

Cando o pistón do pri:p1eiro galo das pró- , 
si mas granxas, · entrou pol-a tiestra be
rrando a · bando da mañá ; cando _na _ban
dexa d'un sol de latón reclbiu Jacob o 
mensaxe da mañá , brincou do leito, desa
nundando do pescozo c:is tentáculos das 
der'radeiras· pesadillas . -Ergueusé malla
po e fosco e afyndíuse n.o abrazo mpl .d 'un . 
sofá do a nte~cabán-. O día amarelo es
Lrelaba seu ovo frito , enriba da maníf1ca' · 
alfombra 1de Tabriz que estraba o gabine
te. O rosetón centrai da alcatifa. vivía re-. 
tañado e sorprendente, emba_ixo da rega~ 
deira- do sol. Os ollas de Jacob demorá
·banse no Eecido xardín , sin pestanexar. 
No meio do lago de se(ja verde , vivíá 
aquel mostroso nenúfar matizado por pin
celadas de milleiros de nu~os E Jacob 

sostiña o encandilamento cromático c 'un 
estantio mirar de afogado. cheo de agulle
tazos nas éscleróticá.s Supetamente as 
cores do rosetón perderon as suas liñas e 
puxéranse a virar t omando unha escada-· 
da posición na profundidade teórica do 
chan e ofrecendo relevos íñtegros e des ~ 
canecidos. como si fose ollada retina cua
trimensional Jacob quixo arradarse do 
engado e non pudo . Sentía _a . friaxe -da 
marte na faciana i-a man xeada do afogo 
fisiolóxico principiaba a tentarlle o lado 
esquerdo do peito con pequenas coitela
das intercostaes. Os ollas aíongábanselle 
zugados por aquel remuiño. lumioso que 
s 'afüira embaixo dos seus pés . Ouixo be
_rrar e sentiu que os seus miolos es taban 
desconectados do resto do carpo. Quixo 
alongar a man estendida na mesa . i-aca
dar o escarabello e-smaltado do timbre e 
o·mandato da vountade, perdeuse ao lon
go dos fías nervosos Ouíxose erguer e as 
pernas opuxéronlle unha pesada negativa 
de ferro. E foi n-isto que Nunshita . o cria
do xaponés. abri4 a porta empurrando 
diante de si a mesa roéiada do té. 

-Nunshita! ¡Nunshita! Ai. -afógome, 
dixo nun berro lívido Jacob. 

-Qué. qué pasal siño l. Que ten siñol. 
Blanc;o ¡:;stá e frío coma marta. 

-¡Ai, Nunshital Qué cousá espanto-
, Sél .. E a cenaba con espanto pra o chan 
donde a alfombra estendia unha suave 
cooración verde e caravel vello , eneal do 
parquet de ébano lustrado. 
. -¡QÚe lle pasa! siñol; Nunshita acora-
do. Qué lle pasal? · 

-Non sei, non sei . Ren . Inquedude 
medo . Claramentes , o insomnio. Quedei~ 
me titando así, esqueclnme de respirar. 
Non sei . Ai ! Abre esas fiestras. Traüne 
unhas tabletas. Adalina , calquera causa. 
Pronto. Jacob ergueuse abrin.do e fechan
do a robe de chambre. como si quixese 
~ar. . .· · . 

-Pero siñol Vd e. mal da testa dende 
fai uns días . N'unshita moi triste .' · 

-Axiña digo . Fara d'ahi ,ese té . fara tí, 
fara todo fara ... · E guindb.Ú d'unha panca
da a ante1w da radio , que caiu rolando 
con estro'ndo por enriba da tapa do Stein-
way . Fundiu as ·mans nos pet()s uo batín 
ate esgazalos e P.ercorreu con· al?HCadas 
de tolo, todo o \ongo o ancho i-o diagonal 
do salonciño. 

--::Que fas ahí d'espantallo? Largo che 

dixen. 
- Nunshita moit6 medo, ·poi-o siñol, e 

non se vaí. ~ 
-Que non te vas? Agarda.- Pegou 

n 'unha_ panaplia e aríinc;ando un pesado 
ferranc;ho foise cara o xaponés ~os ollas 
revirados e irresponsables . . 

_:_¡Vaite ou ráchote , así deus ... ! 
-Nunsh1la non se vai e cumpre con o · 

sel.i debe!. Vde. pode si quixel nen. éorh
pril ca seu de cabaleiro -dixo o nipón 
namentras urlha heroicida,de superamare
la tinguíalle a face cun .estoicismo super
mongol e fatalista.- Jacob sentiu que se 
lle arreciaban as forzas . Deitou o ferrancho 
na Tabriz de 10.000 nudos e caiu noya
mente n.o sofá . Lago. foj a trise de salou
cos ·e bagoas sin ·razón, co-a fronte-insen
sibilidade de goma-degolada nas suas 
mans tfemantes e ensortixadas de cabe
los revoltos . 

CAPÍTµLO VI 
NEURASTENIA LENTO ASSAI 

. lvfoiodía ausuluto. meiodia de vidro . 
meiodia sinfónico da escala efe Honneger 
e de RaveL Os bruidos da rua 9-Xúntanse 
n'un acorde croinatizado de sala de má
quinas . Ás vegadas ". cando o direitor invi
sibre ergue a batuta , o boÓnazo d 'un taxi 
afia seu contralto asomando .o pescozo 
por ·entre ás reixas sonoras. E as casas 
recolleitas do barrio eventual de Belgrano , 
acóranse fechando as pálpebras das fies
tras ·verdosas.-'- Jacob contraluza unha 
leitura queda do Talmud, de .costas ao 'sol . 
do . xardín. ·n·o seu escritorio privado. 
Nunshita entra ca -marchamo étnico do 
seu sorriso de porcelana. aberto e peren
ne . 

-Que almolzal o siñol? 
-Hota Nunshita ! Qué opinión tes tí do 

diñeiro? -Asombro oblícuo nos ollas do 
vale t. 
· -Nunshita non . t en opinión:--Non sel 
contratado ao selvicio do siñol para opi
nal Non opinal criados no seu país . Non 
sel de cabaleiros pedil opinipns aos seus 
críp.dos Peldóo , siñol. Qué traje para · a 
tarde? Termómetro no baño a .27 .3. -Non 
hai colespondenza. Barón de Hirsch man
da! tres latas de cav1ar. Sefiolita Hirsch 
voltal d 'Europa_e mandaJ galdenias e sau
dos . (A imaxe .de Ruth Hirsch ~ntrous.e 
n:unha difusión de coxegas p~l -o!:j pofos 
de Jacob) ( ... ) O 

.~ 
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É UÍl dos COiltiñuadores · . · 
do lirismo na Galiza. 
Quizá,_ quen máis pulou 
nese reconvertimento da 
linguaxe. O xogl8.r que 

. canta de segujdo a unha 
e outra forma, aos catro 
ventos . E sinte. ITraspasa. 
Percorre. Asómbrase de 
todo· canto _acontece e que 

GuieirQ 
CULTURAL 

ten vida. E vaina busca 
desa vida, das . sensacións, 
formando parte da paisaxe 
nun ambiente misturado 
con cimento ~ con 

Migu~l Anxo F8rnán~Vello 

bandeiras onde o tránsito 
de ser medra en 
consoáncia cunha -
conCiéncia racionaiizada 
polo seu· proprio reflexo . 

atávico. En definitiva, un 
incansável loitador· que -
aos seus trinta e poucos 

. anos-'- xa é parte da 
história cultural deste país. 

'Nunha S()Ciedade onde o deus é -O dolar . a ~oz do poeta non iilteresa' 
• MANUEL CARBALLIDO 

Seivas de amor .e tránsito, Do 
desexo en carpo e sombra, Me
morial de brancura, Livro · das 
paisaxes vivas, Entre água e 
fago tpoesía). Cuarteto pq_ra 
unha noite de veiéid, A .casa dos 

.alagado$ (teatro). Conversas en 
Compostela/Carballo Calero, A 
nación incesante/Xosé Manuel 
Beiras (Xornalismo, 'en colabora
ción con Pillado Mayor). Ade- _ 
mais de diferentes .antoloxias e 
"traballos menores" , · confrontan 
unha traxectória rica en conti- · 
do. Foi , por outra banda, Prérriio 
. da Crítica .e finalista do Nacio
nal de Liter:atura. Prémios , ade-

. IT).ais, Celso Emilio Ferreiro da 
cidade de Vigo, Esquio, Biblio
teca.Arlequin, etc. Miguel Anxo 
Fernán-Vello pensa, sen embar
go, .que o teatro "é unha das mi-

·_ñas actividadés cada vez máis · 
importante. Xa públicara un par 
de pezas breves aló polos anos 
oitenta" , . que foran, galardona-

, das pala Escala Dramática Gale
ga naqueles anos. 

Do seu labor como poeta, 
cons.idera que a poesia, apesar 
do que algunha xente ere "re
quire unha outa concentración e 
unha capacidade de ensirnis
mamento moi forte . E penso -
di- que nos últimos tempos" se 
produciu un enfriamento .da lin
guaxe. E a poesía ten que supe
rar isa . Porque o traballo do poe
ta é · algo rnoi séri'o, posta ~que 
ten moitísimos riscos .' O poeta 
xógase todo É un xénero rnoi 
difícil, que esixe, como dixen, 
unha grnnde concentración , in
tensa, porque os pbemas son 
momentos plenos , cheos , non só 
na sua mecánica lingüística se
nón no próprio animismo e na 
própna conciéncia do poeta". 

Arma carregada de 'futuro 
A comodi<j.ade é total . A a~plÍ- . 
tude, significativa Por non ter 
r:ien _ dispuña eu dun lapiceiro 
para emborrachar as cuartillas 

· .Chegui de súpeto . Sen hora: · 
Non agardaba por min . ''Veño 
sen nada" . "Non importa", dixo, 
co sorriso e a exquisita amabili
dade que respira nel. "Aí tes un 
ordenador inteiro_ para · ti só. 
Agora vou preparar unhas. tisa
nas que xa vexo que ves algo 
cheo". E apareceron voando . Ou 
foi a imaxinación. '"Cántame, 
daquela, calquer. causa". E des
pachamos. "Ha , l}a .. Es terríbel". 

Di· o ilustre amigo 1 Miguel · 
Anxo: que, en proporción, lese 
"máis poesía na Gahza ·ca no 
resto do Estado" E explica que, 
cos condicioname:qtos · .Próprios 
duhha aseveración deste cali
bre, "hai poetas gal egos que te
ñen un nível de 1eitores moi im
portante. E, proporcion almente , 

_en contra da opinión xeralizada . 
de que a poesía non se vende , 
hai que- recoñecer que existen 
certos autores que si teñen un 
contacto vivo cos leitores atra
vés da sua obra, dos seus poe
mas. Sucede, sen embargo, que 
o que realmé-nte se promocibna 
~e desde perspectivas econó- · 
micas, editoriais- e a novela. 
Asistj¡nos a ·unha publicidade 
en tomo á narrativa que, ainda 
que lóxica e admisíbel, vat en 

detrirnent(l da poesia e ·do t~a
tro . Porque o texto teatral tarrién 

. hai que. recoñecelo como tal tex-
to". · 

A poesia como arma carrega
da de futuro , mudou. Ou pare
ce ' ªº menos' se ollamos as lis
tas de autore_s qu.e -agás ex
cepcións-_: apenas cantan con 
audiéncia . Femán-Vello opina · 
que, nuh momento , cando "o -
social-realismo marcaba- e irn
PUDa unhas pautas , a poesia era . 
unha forma de expresión que E?e 
adaptaba, _se entendía e se ·utili
zaba en diferentes ·sectores. Ao 
mesmo tempo, hábia un intere-
se socio.léxico motivado palas 
circunstáncias -específicas da 
época como forma -d.e expresar 
a disconformidade". Non obs
tante, _ entende que, máis que 
nada~ nestes intres, as cá.usás 
do baixón "'son debidas a defei-
to de marketing. As editoriais 
prefiren apoiar -con toda a pa
rafernália pubJiGitária- a narra
tiva. A poesía, polo tanto, man
terise en segundo -plano. · Mais 
pernio que mm é - engade- un· 
problema de que gaste ou non 
unha ou outra linguaxe. Na 
miña opinión , trátase dunha 
cuestión de prioridades par~ · 1 

aqueles que manexan empresá
rialménte estes .eidos" . 

Magníficos poetas 
A conversa é ·deliciosa. Podería- l 
mas quedar ·a durmir na sua 
morada e ao cha seguinte conti
µuala. E- asi. Este excepcional 
ser que xoga nun xogo longo, 
difícil e discutido, afnosa a sua 
valentia.en cada expresión. Sín
tese un; fara de· tempo, ouvindo -
como ensarilla unha peza_ tras a 
·outra . "Será todo un soño real
mente?" Desde a rampan_te lua 
mudan de cores os cintileos ple
tóricos d.e loucura,. amanecendo 
na paisaxe lúdica con calquer 
disculpa. Esas dúbidas . Cria
ción indestrutíbel. A · nada, in-

'DESDE 
PERSPECTN AS 
-EDITORIAIS ESTASE 
A PROMO.CIONAR A 
NOvE·LA CON 
DESATENCIÓ_N_A~· -

· OUTROS XÉNEROS ' 

cluso . O concerto da vida. A 
obra mais fermosa :. 

"Non acabaron cos po'etas, 
apesar de todo . Hoxe hai exce
lentes poetas", afirma, "en todas 
as nacións. Como, tamén, hai 
magníficos narradores , músicos, · 
etc. O que si.hai, ademaúi, é un 
sile~ciamento do labor poético 
desde as editaríais e os meios 

' de comunicación . E a poesía, 
nunha sociedade na que predo
mina o valor do dólar e na que o 
éxito se mede por ese deus, 
unha sociedade, en · definitiva, 
monetarista, po'is , a voz do poe
ta que mantén unha atitude in
dependente , de defensa da pa
lavra e da autenticidade, non in
teresa nun universo que se 
move .baixo uns patróns encor
setados e óbvios . Nese sentido, 
.ª poesia é molesta. E a lírica, en 
·especial --que case sempre tivo 
o seu lugar-, hoxe, tarnén é 
molesta , porque , dalgunha ma
neira, é unha linguaxe que per
segue _ unha autenticidade , e 
non só sentimental senón tamén 
obxectiva, de observación do 
rneio" . 

A diferéncia , o teatro 
A traxectória de Femán-Vello no 

espazo teatral é relativamente 
nóva. Confecciona, sen embar
go, un teatro xoven e vivo onde 
a participación ven da man das 
sinxelas suxeréncias ·coas que 
construe as suas obras. De auto
res teatrais, xóvenes, non anda 
Galiza sobrada . E a Santa Nai 
Institución fica xorda diante dos 
textos que surxen neste país. 

Miguel Anxo Fernán-Vello 
chama a atención dos responsá
beis desta área nese senso. 
"Penso", di, "que o problema do 
teatro na Galiza é moi grave .. 
Hai un retroceso na calidade 
das producións que estamos 
vendo nos últimos anos, moitas 
delas amparadas oficialmente 
através de subvencións ou atra
vés de producións do Centro 
Dramático Galega, que creo é 
unha mostra de incompeténcia 
reiterada. E, naturalmente, un 
dos problemas que ten o teatro 
galego derivase da falta de auto
res. Non se pode concebir un 
teatro dun país, feíto na língua 
dese país, que careza de auto
res que produzan nesa língua 
textos teatrais para a sua cenifi
cación ou representación" . E a 
resposta de por que non hai au
tores de teatro na Galiza, na ac
tualidade , está "entre outras ra
zóns -engade--, na falta de fo
mento e apoió, que se traduce 
na irnposibilidade para publicar 
textos. Outra das razóns é a fal
ta dunha politica teatral que es
timule non só á produción de 
obras de teatro (dirección, for
mación de actores, etc.) senóñ 
a base . Faise necesária unha 
política de base que estimule -
dentro da sociedade-- ese tea
tro transmitindo un interese 
vivo polo feito teatral . Ouer d1-
cer , se realmente unha política 
teatral consegue non só produ
cir obras senón que ~st1mula á 
sociedade e esta se mteresa 
polo teatro, sairán, evidente
mente, autores de teatro . Por
que Galiza ten un potencial 
criador imenso como o ten de
mostrado ao longo da sua rustó
ria en todas as artes. E o teatro 
non vai ser menos. Se houbo 
poetas medievais, no naso re- · 
xurdimento e na época contem
poránea, pois por que non vai 
haber autores de teatro. Se o 
teatro é, ademais, unha expre
sión. poética baseada na realida
de" . 

E fala claro, aludindo a outra 
das razóns palas que o teatro 
está como está, incidindo en 
que "desde as institucións, en 
especial desde as distintas di
reccións · xerais de Cultura , a 
planificación teatral foi deficien
te e feita con inoi pou.co coñeci
rnento do complexo mundo do 
.teatro. E · dame a impresión de 
que moi boa parte dos profisio
nais, direr;tores e actores que 
hoxe trabállan no teatro galega, 
nunha boa parte destas persoas 
non existe un verdadeiro amor 
polo teatro; nen unha verdadeira 
conciéncia definida cara o tea- , 
tro gale-go . Penso que hai uri la"' 
bor moi forzado, con moi pouca 
corrciénCia artístjca, con míni
ma conciencia ética. En defini
tiva, os resultados talan por si 
mesmos". O 



A travessia 
de ·T9ni -Negri 
O uem de Finlandia 

Publicado há cinco anos na edi
tora francesa Hachette sob o ti
tulo de "Italie , rouge et noir", 
vem de aparecer traduzido, nes
te caso para o espanhol, o diário 
(Fevereiro-Novembro 1983) do 
ex catedrático de Teoria do Es
tado- e animador de' distintas ex
periencias da esquerda radical 
italiana Toni Negri . 

O próprio 'título , O trem· de 
Finlandia, ·.evoca, como- bem 
diz o autor no pequeno prólogo, 
o Lénine de 1917 caminho de 
Petrogrado, o homen atraves
sando as linhas de combate 
presto para estar nas condii;:oes 
de desencadear o seu génio re
volucionário. Mas neste peculiar 
diário o profesor Toni Negri nao 
relata apenas o controv.ertído e 
amíúde manipÜ!ado (pela ma
quinária do Estado italiano e por 
essa agónica maquinária-espel
ho do Estado que foram as Bri
gatte Ross1} período que vai 
desde a sua deten9ao o 7 de 
Abril de 1979 seguido contra a 
esquerda revoJucionária em Itá
lia, ou seja contra a área política 
conhec1da como Autonomía 
Operaria. e da repressao desata
da pelo Estado do "compromis
so histórico DCIPCI' contra o 
movimento revolucionário nos 
denominados "anos de chum
bo" . 

A história do processo que 
percorremos através destas pá
ginas parte do 7 de Abril de 
1979 quando Negri, e com eles 
oútras companheiras e compan
heiros da área autónoma, sao 
detidos como.presumíveis cére
bros das Brigaúe Rossi (em 
ad1ante BB .RR). pr.omotores/as 
da insurreci;:ao armada contra 
os poderes do Estado e, no caso 
específico de Toni Negri, como 
directo irnpUcado na execui;:ao 
do dingente democrata-cristao 
Aldo Moro Assim, o fiscal Calo
gero, homem próximo a PCI que 
lani;:ou a opera9ao 7 de Abril. 
passará a sustentar nas suas ac
lua96es ¡ud1c1ais serem as/os 
membros da Aulonomia Opera
ria o escapara te legal e político 
das BB .RR 

A partir desse momento acu
mulam-se sobre o "malvaddo 
mestre" Negri e os seus com
panheuos e companheiras de 
Juta urna infinidade de acusa-
96es e sumários por assassina
to, extorsao, incita9ao a "guerra 
civil". em soma, num esfori;:o 
maquiavélico e exemplarii;:ante 
da maquinária de Estado por fe 
char definitivamente através da 
mais l;:lrutal repressao os últimos 
15 anos de Jutas desenvolvidas 
em Itália. 

Para além do que se nos ofe
rece de reconstruci;:ao histórica 
do período, em "O trem de Fin
landia" Negri recolhe documen
tos íntegros de valor capitar 
para quem goste de um estudo 
rigoroso e a fupdo destes som
brios episódios ou como vade
mécum ilustrativo de toda urna 
grei de intrigantes que freqüen
temente , e sem os mínimos ele" 
mentas de juízo, tem emporcal
hado o nome de Toni Negri e os 
nossos amigos e amigas da Au
tonomía Operaria; lea-se atenta
mente, neste sentido, a defesa 
que fam da dissocia95ao do te
rrorismo no documento/folha 43, 
ou a autodefesa do nosso profe
sor ct_e Pádua nas folhas 38 , 39: 
41 e 45. 

Efectivamente, qualquer lei- . 
tor...- mínimamente atento , das 
09ras de Negri ou da pro9uc9ao 

. teórica do movimento autóno
mo, sabe 'que estes sempre (e, 
por suposto, tarpbém com ante
rioridade ao 7 de ·Abril) for'am 
acérrimos adversários da expro
.priar;ao militarista do Movimen
to, e assim, assumindo que as 
formas de Juta violenta ou arma
da sao sempre a fase superior. 
a culmina9ao, da luta de clas
ses, porém advertiam que a 
desconexao entre essas formas 
de Juta violenta e a própria Juta 
·das massas é reaccionária e fas
cista. A Autónomia foi sempre 
um frontal adversário da estrate
gia das BB .RR, da sua verticali
dade exterior ao Movimento, ~ 
o seu intento permanente de ex:
propríar militarmente a a,utova
loriza9ao e autodetermina9ao de · 
este. Negri é especialmente lú
zido neste ponto ao comprend~r 
·que conseqüentemente a atri
bui;:ao as BB.RR., por parte do 
Estado, da presentai;:ao global 
do Movimento supunha fazer o 
jogo ao desejo do próprio Estado 
de declarar urna situai;:ao de ex
cepcionalidade que, mais que a 
destruir o "terrorismo", estaria 
encaminhada a liquidar as ga
rantías e conquistas democráti
cas, os espai;:os de Juta, a conti
nuidade de todo o processo de 
Juta obreira. 

Isto mesmo manifesta-o Negri 
antes da caída do 7 de Abril no 

, livro "Dall'operaio-massa 
all'operaio sociale" quando afir
ma: "Os terroristas tem confun
dido freqüentemente o processo 
das lutas com a suá capazfdade 
de desestabilizai;:ao irnediata 

· ( ... ) Se a desestabiliza9ao nao se 
nutre da desestruturai;:ao do ad
versário, e viceversa , sem dele
ga96es, dentro de urn processo 
organizativo de massas, todo 
isto aparece como ' enfermeda
de, ·como desenvolvimento par
cial e desequilibrado do proces
so revolucionário" . E ainda mais 
adiante, "é inevitável o isola
mento daqueles que nao sabem 
fazer da Juta armada urn mo
mento dialéctico do movimentp 
de massas, da ac9ao proletárÍa 
de desestructura9ao, do pleno 
da autovaloriza9ao. ". 

Mas, doutra banda, também 
está nos vagóes deste trem de 
Finlandia o rechai;:o do arrepen
dismo , da dele9ao: "O arrepen
dismo é terrorismo injectado 
nas instituii;oes . Nao poderá ha
ver post-terrorismo sem urna su
pera9ao paralela da cultura do 
arrependimento" . Nada a ver , 
pois, entre arrependimento e a 
cjissocia9ao que· as/os autóno
mos abra9am: "A dissociar;aó 
política do terrorismo é a nossa 
bandeira contra as leis do arre
pendimento e por urna solu9ao 
política aos anos de chumbo" . 

Negri estratega oculto do 
a ven tureirismo brigadista?, Ne
gri promotor do micro Estado 
anti-Estado?, Negri acolhido ao 
arrependismo pactista?. Certa
mente nao : "Se o meu trabalho 
tivesse servido para construir 
urna organizac;ao autónoma 
sen tiria-me extremadamente ·fe 
liz . Se for urna arma que o prole
tariado pudesse usar para des
truir o' Capital poderia conside
rar-me satisfeito". 

Frente a mistifica9ao expro
priadora da sua verdadeira iden
tidade, promovida pelo fiscal 
Calogero e a judicatura italiana, 
frente a difama9ao entreguista 
esgrimida · pelo nillitar.ismo . bri
gadista, o caminho (a proposta 
comunista) de Negri é bem sim
ples e ressumível esquematica
mente da - seguinte maneira : 
através da análise da composi- · 

. 9ao, e a recomposi~ao, da clas
se obreira animando processos . 
de autbvaforiza9ao (ou seja, de 
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reapropriai;:ao da for9a proletá
ria) reconstruamos as rela96es 
subsumidas pela fon;:a do· capi
tal, iniciemos urna praxe consti
tutiva baÍJCo a "forma da subjecti
vidade · obreira . Esta subjectivi
dade devirá classe revoluéíoná
ria na medida eró. que o proces
so antagonista (produc9ao/re
cha90 da producc;ao) cobre urna 
absoluta hegemonía suprirnindo 
e destruíndo o adversário (Capi
tal) num dinamismo orientad? 
face ·o comunismo. Como? .. Me
diante a transformac;ao do Esta- . 
do através de um processo de 
rupturas no seu seio 7luta le
gal- devidamente combinada 
com o despregue de novas for
i;:as de democracia directa , au
tónomas, dirigidas ao recha90. 
do trabalhci e a destruic;ao da· ló-_ 
gica capitalista - Juta ilegal-. 

Velaí o miolo deste denso e 
extenso diário_ de prissao. diário 

• acompanhado no apéndice de 
urna ilustrativa táboa cronológi
ca e de urna entrevista realizadá 
pelo professor Gabriel Albiac .em 
1988. Velaqui, enfim, um texto, 
e urna proposta ao cabo, válido 
para a reflexao e o debate em 
todos os planos, especialmente 
de qualquer · opc;ao social de 
cambio que realmente seja tal . 

Como para o profes sor sf e Pá
dua, a grande pergunta para 
nós, o grande reto neste alvor 
de um novo século deve ser: 
qual há ser o modelo de organi
zai;:ao idóneo numa composi9ao 
de classe tao diversificada como 
a actual? . Oual o "momento ma
quiavélico" em que cobre forma 

- o início de urna nova . praxe 
constitutiva? D 

JÚLIO BÉJAR 
El tren de Finlandia, Ed . Libertarias, 
1990. 
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A ·ffiáquina 
. -

.do tempo 
Sabia vostede que na antiga 
Gr-écia as mulleres nunca- ian p.o 
mercado, agás as escravas que 
eran ;mandadas por ág'ua .á fqnte 
pública · ou as campe~iñas que 
viñan vender os seus produtos , 
e que eran os homes os encarre
gados de facer a compra domés
tica? Ou que o rancho · das le-, 
xíóns romanas era moi frugal e 
case exclusivamente vexetaria
no , a base de pan, fabas, verdu-

, _ ra .cocida, quelxo e, ocasional·
mente , 'froita fresca ou naces? 

Sabia vostede que os exíp
cios , tras as batallas, cortábanlle 
a · man direita aos inirnigos caí
dos no campo .e calculaban o 
número de iillrriigos mortos co 
número de mans recollidas? Ou 
que xa ·nos tempos do empera
dor Zheng de China (213 a .C.) 
se organizaron grandes piras 
públicas para queimar libros de 
literatura e filosofía, "para. que · o 
pavo fose ignorante" e ~e mos
trasen ·conformes ·CO empera-
dór? ' 

Dados todos curiosos e intere
santes, que nos oferecen unha 

: visión parcial das forrpas de 
vida eñ civilizacións en tempos 
remotos, ainda· que, no caso de 
Grécia e Roma; estexa ainda na 
base da nasa cultura e formas 
de p~nsar . Todos.es~es- dados e 
moitos máis encóntranse na co·· 

. lección A máquina do tempo. 
que ven de -tirar do prelo Edi
cións · Xeraís destinada tamén a 

' un público injantil. e xuvenil (de 
oito a dezaseis anos, máis ou 
menos). E digo tamén porque os 
libros están escritos con rigor e 
seriedade, constituindo unha 
leitura . amena e válida para tó
dos os públicos . 

A série ,iníciase coa publica
ción dos títulos "Na Grecia de 
Pericles", "Na Roma de Augus
to". "No Exípto de Ramsés II" e 
"Na Cill;la de Ch'in Shi Huang". 
Aos que seguirán novas títulos 
sobre as Cruz9das. os viquin
gos , a Venécia de Marco Polo 
ou a descoberta de América por 
Colón. Os textos son obra de es
pecialistas británicos como Fío-

. na MacDonald, da Unlv.ersidade 
de Norwich; Jackeline Morley, 
profesora de historia e filoloxía 
inglesa; Rosalie David, conser
vadora de exiptoloxia .do Museu 
de Manchester, etc. O ·segundo 
gran atractivo destas obras son 
as ilustrac;ións, que cobren pro
fusamente c~da capítulo dos .li-
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bros; tamén os ilustradores. son 
profisionais especializados; en li
bros para rapaées, como-.Mark 

· Bergin, John James e outrqs . 
En resume, unha cómoda 

"máquina do tempo" para ache-· 
gárnos aos grandes personaxes, 
ás formas de vida doméstica, 
aos costumes: á arte e ás. crén
cias relixiosas. das grandes cul
turas e civilizacióris da história 
univérsal. O 

XAVIER RIBALTA 

Fjn do· westem 
. _Gn¡po Selvaxe, 
de Peckimpah 

Tanto nas cadeas estatais como 
· nas autonómicas son as. pelícu
las italianas as que levan a pal
ma na programació~ cip.ematq
gráfica desta semana. Duas pro
dúcción de Dino Risi, Un tigre 
na. rede e Arranxo de coÍltas 
en San Xenaro, filmadas nb 
1966 e 67 reqpetivamente, dan 
boa c::onta do seguro pulso que 
para a comédia tilia este cineas
ta ,italiano, ademais de· amasar 
cada unha delas o mellar da es
cala de actores daquel país de 
man de homes como Gassmann 

' no primeiro caso e ManfrE?di no 
segundo. Películas pois de . ne
cesária visión para o afeizoado . 

Outro italiano , Marco ·Ferreri, 
oferece parte do seu talento 
nunha pelícwa intermédia, des
pois da sua etapa española, e as 
suas pesimistas criacións de fi- . 
nais dos sesenta e comezos do 
setenta; estouÍne a referir a A 
abella raiña drama dé 1963 
cun Ugo Tonazzi · excepcic:mal; 
el, xunto cos citados Gassmann 
e Nino Marifredi, o ausente Sor
di e Marceno Mastronianni, for-

. mañ part"e do quinteto dos gran
des "mónstruos sagrados" do . 
cine italiano dos últirr).os cua
renta anos. Non remata· aqui a 
aportación italiana á nasa droga 

. cinematográfica semanal, pois _ 
no canal autonómico ternos 
duas producións de ben distinto 
signo : a primeira Rufufu, diri
xido Mafüo Monicelli no 1958, 
probatielmente ccin Pietro Gef
ni , a· cineasta mellar dotado 
para a comédia . _Conceb~da, non ~ 
coma unhi;l. paródia da popular · 
"Rififi" de Jules Dassim feíta 

· ~tres. anos antes, senón cb;mo 
unha película autosuficiente e 

-de camiñar autónomo, apresen
ta unha galería de tipos moi 
constumista e uns traballos de 
actores insuperábeis ; Gass
mann (outravolta), Mastronianni 
e -Totto, dan exempl0 xenial dq. 
·sua- arte para a corpédia . A se
gu'nda é nada menos Luszi di 
Varietá (1951), pri.meira oca
sión na . que Federico Fellini, 
lago da sua andaina como guio
nista. se poñia detrás da cámara 
e que se ben está co-dirxida con 
Alberto Latuaga1'non cabe dúbi
da que a autoría débese na sua 
totalidade ao ~énio de Rimini. 

Nela atopamos xa ÓS motivos 
auto-biográficos e a radiografía 
do muhdo de "Prima de specta
culo" que o autor de "Roma" co
ñecia a perfeición. É unha' fita 

. dura' e emocionante, -onde olla-
. mos o "universo" futuro do seu 
autor, a sua irania triste, o seu 
senso do espectáculo e o barro
co: o seu gasto pola plasmación 
dunha boémia desarraigada. 

Dentro das produccións nor
te-americanas e deixando .apar
te a sua segunda entrega muda 

./ 



. ¡ 

20 . AÑOSA TEBBA 
Nº 431 - 10 DE MAIO DO 1990 

~~~~~~~~~~~~-'-~-::--~~~~----: 

Grupo Se/vaxe de Sam Peckinpah 

do doctor "Mabuse" de · Fritz 
Lang1 destacan o Tolo do pelo 
bermeHo, unha biografia melo
dramática de Van Gogh dirixida 
no 1956 por Vincent Minnelli, 
cun Kirk Douglas incomprensi
belmente non premiado pola 
sua "performance" .perfecta do 
pintor holandés, co Óscar da 
Académia, e sobretodó GrupD 
Selvaxe western .de Sam Pec
kimpah rodado no 1969. Cineas
ta da violéncia como Aldridge 
ou Fuller, Sam Peckinpah é, sen 
dúbida, o maior e o máis. impor
tante autor de westerns logo de 
que clásicos como Ford, Mann, 
w ellman e dutros ,'-Ili.orreran cm 
esgotasert o seu talento. Des
pois dunha fructífera etapa na 

- televisión e como guionista de 
Don Siegel, dirixe no 1962 "Due
lo na alta serra" western xenial 
onde por primeira vez se detec'
taba a decadéncia e o esgota
mento do xénero e o esvaimento 
definitivo do "vello Oeste". Pee~ 
kunpah veu á perfeición estes 
sí~tornas e as suas películas 

·-posteriores dan fe diso. El esco-
mem~a nos anos 60 o · que duas· 
décadas despois, eu diría unha, 

. suporia-a acta de defunción do 
"xénero mái$ especificamen~e 
cinematográfico" que na histó- , 
ria ten sido. En "Duelo na alta 
serra''. quedan perfeitamente 

- constatados os vieiras que se
guirá o seu cine postérior: Pec
kimpah sinte, con malenconia, 
riostálxia e lucidez , que o xéne
ro marre. Que os seus suxeitos, 
os · seus herbis, están fóra. do 
tempo, que son vellos homes 
iluminados que non poden loitar 
contra a história, contra· o futu-

. ro. E esta sensación vai trans

. mitila nitidamente nos seus fil
mes . Os seus personaxes son 
exemplos do fracaso, da deses
peración, do drama-da loita pota 
supervivéncia nun mundo que 
se transforma. Todas estas 
c~nstantes .' ademais da violén
cia como recuncho derr~deiro . e 
agóniqo para non desaparecer, 
están ben visíbeis en "GnJpo 
Selvaxe". Como o Charlton Hes
tÓn de "Maior Dund~e" (1964)°. 
como o Jasan Robards de "A, ba
lada de Cabe Hogue" (1970), 
cómo o Steve McOue·en de "Ju-

. nior Bonnie" (1971) ou como o 
Kris Kistofferson cte "Pat Garrett 
e Billy the Kid" (1974) , o William 
Holden de "Grupo Selvaxe" per-
ence a unha estirpe. de homes 

que 'como ¡:¡ sua época, en defi
nitiva como o western, non vol
tará xarriais. É por iso que Sam 
Peckimpah debería· ter como tí
tulo da posterioridade da histó-· 
ria do cine, como lenda definiti
'va do seu epitáfio, o de ter xo
_gado o pap~l de Simó!l o Ente-

rrador do "cine americano por 
exceléncia" . · D 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Grupo Selvaxe. TVE-1 . Sábaao 12 ás 
22.15h. . 
Un tigre na rede. TVE-1. ·Domingo 13 
$s 01.00 h. · _ 
A.rranxo· de contas en San Xenaro. 
TVE-1 . Domingo 13 ás 16.05 h. · 
A abella raiña. TVE-1 . Ma.rtes 15 ás 
0100 h . 
Rufufu. TVG. Venres 11ás1S h. 
Luszi di Varietá. TVG. Luns 14 ás 15-h. 
O tolo do pelo hermello. TVE-2. Xoves 
17 ás 22.20 h. · 

Revista ·de 
-sucesos 
diferente n.a · 
Fránéia 
J'a.ecuse 

No mes de Marzo, en París, viu 
lume unha n~va. revista: J'accu
se. títÚlci do famoso ru:tigo de 
Émile Zola sobre o· caso Dreyfus. 
Como 'sub-titulo leva a frase: 
"La passión · de la Verité". É 
unha revista sobre sucesos. ou 
de sucesos . Tratados en profun- · 
didade e poias firmas rháis im
portantes da · novela policial 
francesa e europea. A revista , 
mensual , ten un custe -de 25 
francos 1·franc;eses (unhas qui
ñer:itas pesetas) .. formato . de 

· 30xZ.3 cm. e un promédio de 100. 
páxinas con :publicidade incluí
da. Consta de seccións fixas: 
"Olladas". sobre temas e casos 
de actualidade; · "Outros luga
res", casos de · fara de Franza; 
"Tribunais", ·crónica da xustiza;. 

"Palavias", onde se lembran 
grandes xuízos ou curiosidades; 
"'Justiciables" , palavra que non · 
ouso traducir, seq::ión dedicada 

· á información sobre a lei, con · 
consulta a cargo dos 1eitores; e 
"Cultura". Cada mes hai, tamén, 
unha sección diferente que en 
Abril es,tá dedicada aos cárce
res. 

O presidente-director xeral da 
-publicación é Daniel Péressini, 
no seU consello de· redacción e 
administración están nomes co
mos Gilles Perrault (coñecido 
polo leitor galega), Robin Cook 
(grande novelista policial britá
nico que compre non confundir • 
co seu homóñimo norte-ameri
cano especialista en best~s1:illers 
hospitalários) , Didier Daenninck 
(que ten publicadas várias das 
suas novelas en Júcar, en espa
ñol, e Caminho, en portugués). 
Frédericc 'Pottecher (decano dos 
croni'stas de sucesos gauleses, 
situadG á esquerda de Deus 
pai) , etc . Entre os seus colabo
radores encontran-se M. Váz
quez Montalbán, Francisco 

. González Ledesma (autor de 
duas das m?is importantes no
velas policiais españolas : El- ex
pediente Bai,celona -e Las calles 
de nuestros padres ; aind~ que 
a máis dun leitor soará-lle o seu 
seudónimo: Silver Kane}, Thie
rry Jonquet, Jean-Franc;ois Vh' 
lar, Jean-Bemard Pouy, Jean 
Vaurrin, etc . · · 

Os temas tratados son- varia
dos e .interesantes: Jacques Me- -

· decin, o alcalde de Niza, un dos 
asuntos máis .Podres da actual 
Vida política francesa (asunto 
que xa fora tratado por Graham 
Greene nun opúsculo titulado, 
en francés, "J'acc4se", e que foi 
proíbido ·pala xustiza francesa 
sob Giscard e mantida, a proibi
ción, polos socialistas); o caso 
do · banéo monegasco, dirixi_s:lo 
por Isabelle Barbón Parma, Ban
que Industrielle de · Monaco; a 
conc;iena, ·a cadea perpétua, por 
parte da xustiza francesa do tor
turador arxentino A Astiz; o es
cu;o, -e . fechado- caso ·. da 
marte, asasinato, de xuíz de 
Lyon Franc;ois Renaud, asunto 
no que se alviscan implicacións 
políticas e empresariais mui im- . 
portautes; ou o · non-p'rocesa
mento do bispo grego Theodo
retos ("reg~alo de Deus", na lín
gua de Theodorakis), que foi de
tido por escándalo público nun 
cinema -o único- pomográfF 
co de Atenas cando facia o 
amor ' cun rr'lociño; ou a vénda 
por parte de c;ertos xenerais· e 
directores de empresa soviéti
cos de Mig e carros de q:>mbate 
a empresas ocidentais (carros , e 
avións eran enviados a ocidente 

de'smont~dós). Óu o caso do 
sangue coñ Sida qlie foi' inócu
.lado a váfios ~nfermos do hospi
tal barcelonés de Bellvitge (era 
sangue coqiprado sen control) . 

J'accuse le-se como unha <no
vela policial.' Os seus redac;;tores 
e colaboradores non xulgan, 
simplemente dan dados e infor
man, denúncian abusos da xus- · 
tiza ou das institucións do esta
do ou de certas empresas (hai 
un xugoso cómentário sobre os . 
notários, no número de Abril) . A 

. intención dos promotores da re
vista é simples, mais compro
metida nestes difíceis tempos: 
estar presentes e :(Ilabilizados e 
sempre "a vos cótés" ,.. quer di
cer, a carón dé todos aquel es 
que sofren a (in)xustiza . D 

A eficácia 
do sinxelo 
Vilma Villaverdel 
ceramista 

XGG 

Co padrinazgo de Isaac Diaz 
Pardo, a Galeria Sargadelos de 
Santiago, anteriormente f:í?coo a 
de Madrid, presentou a obra 
dunha cualificada ceramista 
porteña, Vilma Villaverde. Un
has vinte pezas resaltas nas tres 
pastas básicas da cerámica con
temporánea: gres, porcelana e 
refractário, dan indício, ainda 
que sen globalizalo, do persoal 
discurso da artista. 

A exposición recolle catro blo
cas perfeitamente diferenciá
beis : os retratos de próceres 
(Raimundo Ibáñez e Luis Seoa
ne), as vasixas con tratamento 
de relevos antropomórficos, as 
peciuenas pezas con vocación 
de série (anxelotes e madonas) 
e, por último e tal vez o princi
pal da mostra, as obras con de
cisión abertamente escultórica. 
A clave que articula a praposta 
é a da expresión auto-centrada, 
que aborda temáticas próximas 
con métodos directos , lonx~ de 
es colas, mestres-guia e especu-

; Pl~nch¡a ~an-can de Vilma Villaverde 

1 

!ación teórica. Un mundo de 
muller no qu.e se funden as suas 
formas ~ os seus obxectos de 
uso cotián. · 

Asi, as planchas, fatigosas 
compañeiras de tediosas e ina
cabábeis xomadas, son dispos
tas como ledos corpos que bai
lan ou repousan maxestuosa
mente, os anóniqios inodoros 
reutilizados como torsos ou t~ " 

· cadas cárganse de · significa-' 
cións .novas e os compracentes 
urinários aceitan converterse en 
férreo elmo de guerreiro ou deli, 
·cado hábito monxil, abrigándo
nos a aceitar o mordaz reto de 
ver con outros ollas o que tan 
visto ternos . Da conxunción lo
grada entre as pezas de vaixela 
de Sargadelos e os humanos vo
lumes para esta fiil que para se 
·servir delas como soporte de ali
m~ntos . e reconstituintes . 

Os dous únicos retratos ex
postos posuen unha grande cali
dade e permítennos atisbar o 
alto grau de identificación da 
autora coas suas personaxes lo
grando formalizar os seus rasgos 
distintivos-e esenciais sen nen-, 
gunha concesión anecdótica. 
Unha particularidade que com
parten co resto da exposición é 
o parco tratamento cromático, 
só se recorre á cór para valorar 
elementos pontuais e así gáñase 
toda a riqueza de matices que 
o~erecen as pastas sen vestir. 

A modo de adverténcia para 
despistados, hai que deixar 
constáncia de que estos afortu
nados achádegos plásticos non 
son fruto do volúbel azar nen 
ocorréncia feliz senón conclu
sión lóxica dun dilatado proceso 
de acción-reflexión, que sinteti
za aqui e agora múltiples expe
riéncias trasladas da tallp. en pe
dra, do traballo con vidro e da 
xustaposición doutros rnate
riais. 

Unha proposta tan sinxela 
como altiva, que informa do ele
vado nível de competéncia ex
presiva alcanzado pola cerámica 
nos noisos duas e que de ne;n
gun modo consinte en ser rnino
rizada frente ás grandes artes 
Tamén se constitue nunha posi
tiva carta de apresentación que 
nos alenta a coñecer outras fa
cetas non desveadas, polo mo
mento, desta polifacética cria
dora. D 

FERNANDO FERRO 
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Os concellos aperias se acollen ~ a subvencións. 
para protección do Patrimónip Histórico 
Púxose de manifesto nos Encontros ·Comarcais de Asociaéións Culturais 

Paleadora situada a ·carón da Mámoa de Alperlz 

pór á venda os resultadÓ$ dos 
seus desvelos . Non son ·estes 
expoliadores tan -abondosos 
aqui como no Sul da península, 
onde se pode dicer que existen 
verdadeiras macro-estruturas 
humanas dedicadas a este ne
gócio, pero si son suficiel'}tes 
para ir axudando á merma do 
noso Patrirnónio. Por último e 
sen dúbida nengunha, desta
cousé com primordiais destruto
res a aqueles organismos ofi-

. .ciais que pala sua competéncia 
pode ter algo a ver. directa ou 
indiréctamente , c;oa realización 
de calquer tipo de obra. De en-
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tre estes destacá.Ionse os conce
llos e a COTOP, os cales reitera
damente veñen realizando unha 

·. destacada labor en favor ·da eli
minación de todos vestíxio das 
nasas raíces. O descoñecirnento 
da situación non é para eles 
nengunha excusa ao ir en con
tra das suas obligacións e para
lelo · a un desinterés ab$oluto 
polo tema. Destacouse o feito de 
que nengun Concello apenas se 
acollas ás subvencións que ' a 
Xunta programa para a protec
ción e coidado de elementos de 
interese histórico , é puxéronse 

(pasa á páxlna 23) 

• DESIDERIO MTNEZ./LALIN -

Veñen de rematar os 
Encontros Comarcais de 
AA.Ce . que durante os 
últimos dias dinamizaron 
a soñolenta vida cultural 
do .Deza, aumentando a 
sempre escasa oferta de 
actividades interesantes 
que padecemos na zona. 
O Museo Municipal estivo 
a pasada semana cheo de 
pezas que foron achadas 
nas excavacións 
arqueolóxicas da bisbarra, 
'e todas as tardes se 
ofereceron conferéncias 
vencelladas na temática
coa conservación do xa 
escaso Património 
Histórico. O público 
lalinense. bastante 
recitente a participar 
neste tipo de actividades, 
respostou neste caso dun 
xeito que superou as 
previsións dos 
organizadores. 
acadándose cifras un 
tanto inusuais nestes 
casos. Logrnuse así un 
dos obxectivos 
prirnordiais das xomadas: 
o de implicar e 
concienciar a xente da 
problemática situación 
que está a atravesar o 
naso Patrirnónio. 

Guía de libros reconlendados 'para E.KB: 

O sábado, rematando xa e tra
tando de sacar unhas conclu
sións que podan servu de orien
tación ao colectivo das AA.Ce . 
e aos implicados no tema en xe
ral , convocouse unha mesa re
donda á que estaban convida
dos todos aqueles sectores aos 
que o debate sobre o Patriinónio 
Histórico e a sua salvagarda pu
dese incumbir. O Govemo civil, 
a COTOP e o Museu Provincial, 
non enviaron nengun represen
tante, ainda que si o fixeron a 
Federación de Asociacións Cul
turais Galegas (FACG), o Con
cello de Lalin , a Federación Ga
lega de Arqueólogos e a Direc
ción Xeral do Património Histó
rico da Xunta. Sentaronse con 
eles membros de O Naranxo, e 
vários doutras asociacións. Du
rante un par de horas cada quen 
espuxo o que segundo a sua 
perspectiva era a actual situa
ción do naso Património, e ante 
a evidénc~a de que só de peno
sa se pode calificar, que solu
cións serian as idóneas para vi
rar a panorámica e conquerir 
unha solución rápida e verda
deiramente eficaz que corte to
dos os problemas na sua mesma 
raíz . 

Os inimigos do 
património 
Comezouse pola catalogación 
dos inimigos que maiormente 
atacan o legado cultural dos no
sos antergos. Entre eles están 
os particulares sen má fe que 
incoscientemente se atopan con 
algun interesante xacimento, e 
naturalmente non sabe nen va
loralo nen que facer con el. Ain
da que estes son moitos, a sua 
importáncia é menor que a dos 
outros dous factores; por unha 
banda, grupos de saqueadores 
profisioriais, xente xa práctica 
no tema e que dispón O.unha es
pécie de merca,dó negro no que 

1 
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O•ato 
lllMtldo •- saco. 
Alberto Avendaño. 

btoquev .. 
6 o mar. 
G. Janer Manila. 

2 
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l.embranza nova 
deveno........_.. 
Paco Martín . 

O. olloe 
do· dramón. 
M. Angels Gardella . 

4 O Priadplño. 
Antoirfe 
de Saint-Exupery. 

10 O Talismán 
dos druídaa. 
P. Carballude. 

13 Peter Pan. 
J :M. 
Barrie. 14 Zapatee de a.m. 15 e Nnd ..... ele vento. -

Ursula Wolfel. 

Este era 
H~. 
Peter Hartling. 

,/ 

j ' • 
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Colección 

• .,, 

de literatura infantil 
e xuvenil 

5 ,Av~rdade 
na bufarda. 

_ Da~id Otero. 

11 AMarel• 
Tuavela. 

- X. Neira Vilas. 

16-Aavoa . 
e málseu. 
Achim 6r0ger. 

6 A chave dos soñCN 
Antonio 

·García T eijeiro. 

12-Espantallo 
ami•º· 
X. Neira Vilas_ 

17 C.lqaera nolte 
pode dí-lo sol. 
Joaquín Micó. 
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Catasós: 
entre o sol 
e aterra· 
A explicación que prirnei.Io acu
de á nosa mente, é a que 'parece 
sair con toda evidéncia ao partir¡' 
a · palabra nos dous rnódufos · 
Cata- e -Sós ou -Sol, pois 
tamén te~ a nosa terra Jugares 
~de no me Ca tasol. 

Se as causas fosen asi non 
tiña dúvida que a interpretación 
do norne que hoxe nos ocupa, 
seria un Busca-sol, do latin 
"Captare", e faria referéncia á 
suposta situazón da parróquia 
Jalinense, deitada cara ao rneio
dia, na procura dui;iha· boa si
tuazón .relativa ªº astro solar. 

Asi explican os topónimos de 
Catasol e Catasós os libros de 
toponírnia ao uso , . e un certo 
diário coruñés que dedica algun 
espácio semanal ás cuestións 
galegas (isa si, en perfeito espa
ñol , para que fique pen claro o .. 
seu pitaña ollar, con ollas de ex
tranxeiro, através dos entupidos 
óculos dunha língua e cultura 
alleas) . · 

Haberia que dicer a estes au
tores , que de relacionar o -;Sol 
dos n-osos topónimos co as,tro 
rei, lévarianos a pensar que os 
"solares" onde facernos as casas 
os. galegas, teñen algo a ver co 
sol cando na realidade teñen 
rnoito rnáis a ver coa terra, ou 
ainda mellar co "solo" ou-"chan" 
desaterra. 

Asi pois , se o -Sol procede 
do "solo" que deberemos enten
der por '.'Catar" ese chan? 

Aqui é onde debernos enca
drar o topónimo de Catasós, 
nunha estensa familia de nornes 
de lugar que proceden dos tern-

pos onde_ sé coínezou a pasar -
moita terra "brava" a "mansa"' 
ou sexa de monte a pasto ou Ja-
. branza;. este acto . de arrotear, 
rozar ou estivar, .foi chamado (e. 
ainda o é) de Cachar a terra. Asi 

. inzan no país nornes corno Ca
cheiras, Cacharela, Cachadas, 
etc ... , que deben proceder dun 
latino Castulare ou Castrare sig- · 
nificando "quebrar" ou "romper" 
neste caso as terras móntesias . 
\ .Asi o norr:e de Catasós, des
cenderia desde as. alturas sola
res , onpe o colocan algunhas 
cabezas quentes a concretos e 
históricos procesos de posta en 
produzón da terra galega. 

Mais, ainda asi, fíca unha dú
vida connosco; s'e· de.ixamos _ 
apontado corno posível a . proce
déncia dun antigo Casta- solos, 
ou sexa "queb~a-ten:as", non se
ria nada improbável que o sun 
xo -sol fixese r'eferéncia a un 
antropónimo dun antigo pose
sor. 

Alor"diso, en vellos documen
tos medie vais gal egos acharnos : 
"In Monte Nigro , Villa Antigi et 
villa Sauli" , .facendo referéncia a 

· unha · vila fundada por un tal de, 
Saulo , que despois ficou en Vi
lasol: 

Deste xeito aparellaríarnos o 
nos Catasós a nornes como: Ca
chagonz8, CachaldoTa, Cacha
m uiña, etc .. . , onde acompañan
do ao tipo de teua (unha .cacha
da ou arrotea) aparece o norne 
·medieval do posesor : Gonza, AJ
duara, Moniña, etc ... 

Nesta liña de pensarnento , no 
naso Catasós, estaríamos peran
te a Cachada dun señor chama
do de Saul ou Saulis que seria o 
dono desa tenza de · terra. 

Por fin, sexa a orixe do sufixo 
-Sol, antroponímica ou terres
tre e procedente da palabra · 
"solo", en ·todo. caso nada teria 
a ver co astro rei corno alguns . 
·propoñen. _ O 

C.VARELA 

' tobiogtaiía uona tO 

U \ s \.. . 

\~t~\t\.. · p . . 

'\SSS - ,9sS 
, p;ñeiro 

Rarnon_ , z casanova 
Arcadio Lope -

Garza 
Luz Pozo . z Fer 
Claudio Rodn~ue i AflXO Murado 
coordena: Migue 
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As fotos 
1 -dq_ memória 

Cen anos 
de O Barco 
Cen anos'de O Barco nas fo
tos , o libro que hai poucas se
manas editou o Concello de O 
Barco, é a consecuéncia exern
plar, no labor de investigación e 
di.vulgación fotográfica, dunha 
exposición organizada pola A C. 
Sementeira en Decembto do 
1986. Con aquela mostra , .e con 
outros · traballos máis na mesma 
liña como o da história da Ponte 
de San Femando, foise xuntan
do un material que recorre toda 
unha centuria da vila valdeo
rrense que pode servir tarnén 
para damos unha panorámica 
aproximada da vida galega ne
ses anos . 

O volume, coidadosarn~nte 

editado, ven introducido por un 
extenso traballo de Gustavo Do
carnpo, que se adentra na expli
cación histórica desde a prensa 

· e as diversas testernuñas orais, 
incluindo os fotos fundarnentais 
da época: a chegada do trert; a 
ponte de San Femando e a luz 
eléctrica; os dinámicos anos 
vinte ; as iÍusións fracasadas 
(1930-1939) ; a postguerra e fi
nalmente , até chegar ao 1963, 
ano que cerra a escolma, co epí
grafe que recorre o central da 
época franquista. 

Eugénio . de Puga García , 
Martin Górnez Garcia, Manuel 
Barrio González , Manuel Blanco 
Pascual e Rufipo Rodríguez 
LLau son os autores das fotogra- 1 

fias insertadas , e as suas escol
rnas biográficas van incluidas 
no texto de Gustavo Docampo. 
Alguns momentos deste fermoc 
so e suxestivo texto --que de
bera servir de guia para expe
riéncias semellantes neutros 
pontos do país- pódennos 
aproximar a aquelas épocas: 

"O Barco dos anos vinte é tes
temuña dunha reñida loita elei
toral. Os liberais editan o sema
nário "La Verdad" na Imprenta 
Llordén, desde o que oferecen 
esta visión da P.Olítica local: 
"Hoy queda como último baluar
te del bugallalismo en Valdeo
rras el Ayuntamiento del Barco, 
que si bien sus habitantes son 
liberales en su mayoría, no han 
podido aún derrocar de aquel a 
las antiguas organizaciones(. .. }, 
conservadores son Jos que go
bieman desde hace siete lustros 
el Ayuntamiento; conservadores 
los que tienen con vertido el 
pueblo, que debería ser la se
gunda villa de Ja província, en 
un aduar marroquí, con las ca
nes nenas de Jodo y sin aceras, 
que a eso equivale tenerlas des
hechas; sin una fuente pública 
en condiciones debidas; sin un 
caserón en donde sacnficar las 
reses destinadas al consumo" . 
Docarnpo válese da prensa local 
e comarcal, de fonda tradición 
e rnoi extendida durante os pri
rneiros 36 anos do século, para 
deixar a impresión da época 
que despois as fotos van descu
brir co se;:u impacto . 

"Contan que a proclamación 
da Re pública foi coñecida pala 
rádio cando un grupo dos seus 
partidários se atopana no co
rnércio de Osear Arias, na Praza 
Maior. Tras confeccionar aban-
deira tricolor acordaron realizar 
unha manifestación para procla-

mar polo povo o novo rexune . 
Era Abril do 1931 e O Barco vi
vía momentos de cámbio e de 
intenso debate político, Sen em
bargo as fotos de actividades 
políticas durante a 2ª República 
son escasísimas, a guerra civil 
e a represión posterior levaron a 
moita xente a desfacerse delas" . 

"Ao coñecerse o 19 de Xullo 
a noticia do pronunciarnento 
militar son liberados os detidos 
polos sucesos do dia 12 [tras 
uns incidentes nos que morreu 
un militante da Falanxe(FE)] e 
arrestados trece activistas da 
FE. O dia 21 a Garda Civil desde 
A Rua avanza a tomar O Barco. 
No cruce de Córgomo a patrulla 
foi interceptada, un garda resul
tou marta no tiroteo. Á tardiña 
entran na vila e practican várias 
detencións. entre elas a do al
calde que estaba no seu despa
cho. Aqueles dias de Xullo son 
os máis amargos da nasa histó
ria . Segundo García, o avogado 
galeguista tan querido e respei
tado, foi fusilado tras un fatídico 
"paseo", Florencia D. Gurriarán, 
o poeta, consegue pasar a Por
tugal; Blanco Pascual, o fotógra
fo, colleu o camiño dos montes 
leoneses e nunca se soubo máis 
del; Abdón Blanco, o alcalde 
dialogante, foi fusilado en Ou
rense o 10 de Novembro" 

Afinal, Decampo recorre todo 
o periodo da posguerra: os des
files, o deporte, os novos cines, 
a caida da Ponte, .. . en definitiva 
a cronoloxia da história "nunha 
viaxe aos tempos de antes que 
quizá nos axude a valorar e res
petar un pouco máis o patrimó
nio e a cultura local" O 

XAN CARBALLA 
Nota: O libro pódese conseguir nas libra 
rias do Barco. Para quen resida tora po
den chamar á Libraria Murc1ego (988-32 
17 57) 
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Galván en Saor 
· Darío Xohan Cabana 
PREMIO " XERAIS", 1989 

As flor,s 
Radiactivas 
Agustín Fernández P~z 
PREMIO "MERLIN", 1989 



NOVAS SENSUAIS 

• MICKI BERTOJO 

Non seise é casualidade, ain· 
da que hai quen di que' a ca· 
sualidade non existe. Poi¡: 
ben, buscando unha referén
cia no libro deAlain Finkiel
kraut "A derrota dp pensa
mento", atopo unhas fotogra- " 
fias dunha viaxe de tral::>allo 
que fixera hai un tempo a Bru
xelas ~denantes da caída do 
M._uro . Unha delas é un primei
ro plano meu 'Cun xesto ca
sualmente sombrio, e de fondo 
centos de tumbas de soldados 
alemáns da 1 ª Grande Guerra 
entre vellos carballos e- olmos: 
un dos moitos cemintérios 
dispersos polo área do Som
me. Recordo que habia unha 
excursión de mozos e mozas 
moi rúbios limpando con es
mero as inscripcións ·en dou
rado de cada unha das,, tum
bas e un atubús das forzas ar
madas xermanas agardando 
tora por eles. Polo camiño a 
Bruxelas atoparia moitos máis 
deles nos mesmos mesteres. 
Este feito fíxome reflexionar 
durante toda a viaxe . 

No l.lbro de Fmkielkraut hai 
vános capitules moi lúcidos 
sobre a cuestión do Volkgeist 
-o xémo nacional-; por cer
co a este home tachóuselle a 
miúdo de reaccionáno Hoxe 
leo con preocl\pac1ón as retJ.
cénc1as léxicas da URSS. a 
unha Alemaña unida dentro 
da OTAN Dlas atrás leia a 
Jurgen Habermas nun debate 
sobre a umncac1ón Smcera
mente. preocúpame este 
asunto. 

Estas nmtes. notábase leda 
a xente na Coruña o soliño fai 
auténticos rrn.lagres O asumo 
da -sarna vaise dllumdo cos 
bronceadores Recoméndovos 
unha expos1c1ón colectJ.va de 
fotografia erótica na Sala 
Muruc1pal (Durán Longa). é 
fresca en verdade Barreiro 

Património 
Histórico 
{ven da piudna 21) 

como exemplos concretos e 
recentes vánas destrucións 
que o Concello lalmense ten 
realizado na aparente mocén
c1a que un descoñecrmento 
vergoñante ere darlle 01tenta 
e cmco metros de calzada ro
mana e os castros de A Goleta 
e Xaxán son os seus mentó
nos traballos En canto ás cau
sas des d smterese unha 
destacouse como pnnc1pal · o 
d scoñeclmento dos votan e 
en xeral é absoluto, e esta falta 
de presión da soc1edade dá lu 
gar a que os governantes se 
esqu zan do tema e pasen 
del Aqu1 fo1 onde xurdrn a 
cuestión de conc1enc1ac1ón do 
povo como aspecto primordial 
de calquer actuación coorde 
nada entre os d1stmtos secto 
res coa intención de protexer 
a riqueza artística e testemu 
ñal do Patrimómo galego. Xú
ho Carballo, representante da 
Dnección Xeral do Património, 
desculpou a sua relativa mefJ
các1a nalguns casos pola falta 
tanto de persoal como de orza 
mento suficiente para poder 

- abarcar coa sua actuación- to
dos os pontos que corren al 
gun Rerigo e han ser protexi
dos . E ben certo que cen mi
llóns non poden chegar á moi 
to cando calquer pequena ex-· 
cavación ronda os cinco . Unha · 
posíbel solución transitória 

·que s~rvise realizar cataloga
cións e pequenos estuclos, se-· 
gundo sinalou o representante 
dos arqueólogos, seria a con
tratación para estas -tarefas 
por parte dos concellos dalgún 
especialista que realizaria o 
traballo a précio de custe, ou 
tamén através dalgunha cola
boración co INEM. o que en 
ambos casos suporia un gasto 
perfeitamente asumibel polas 
ar,c~s municipais . ' 

Teoria e posta ·en 
prática 
Oútro dos aspec:;tos que se 

Desel\o de Chelo 

expón os seus últimos traba
llos en óleo na galería Obelisco 
(Real. 59 - 1 º). Tamén tedes· a 
Salvador Correa no Patacón 
até fin de 'mes coa sua colec
ción de Maias espidas. 

Dame a impresión de que 
en vez de estar facendo unha 
crónica con pintura estou pin~ 
tando unha crónica, pois ben , 
--os plásticos coruñeses an
dan revoltos esta pÍimavera
Javier Correa Corredoira 
prepara para este mes de 
Xuño na galena Pardo Bazán 
(na f1.lª do mesmo nome) unha 
exposición de pinrura. cunha 
escultura en pedra: levará por 
título : "Na beira do mar". Si
multanearnente, vai apresen
tar unha fermosa e surpren
dente carpeta de sengrafias 
baixo o selo de "Ara Solis en 
F1sterra" Se queredes ter a 
oporturudade de ver a desgra
ciadamente célebre táboa de 
Rubens no Museu de Belas 
Artes de A Coruña, podedes 
facelo ate o 3 de Xuño "Ru-

destaco u fm -a distánc1a que 
ha1 entre a teona da xa escasa 
leX1Slac1ón e a sua posta en 
práctica Amda que todo xaci
mento arqueolóXlco se consi
dere por le1 de propnedade 
pública, a verdade é que tal 
cucUilstánc1a non se dá case 
nunca. e rncluso. como xa se 
dlXo. é unha parte da mesma 
Adrrurustrac1ón que debena 
protexer o Patnrnómo a que se 
encarrega de destruilo. 

Cal é entón o papel que as 
AA CC eben desempeñar 
nesta comphcada pelfcula? As 
suas poslb1Lldades son míru
mas, po1s só poden contar co 
seu próprio esforzo amda ás 
veces mterromp1do pola buro
crác1a oflc1al. Tal ocorreu aqu1 · 
cando a O Naranxo se lle dixo 
nun determmado momento 
que a sua ctuación no proble
ma da mámoa de Alperiz xa 
rematara, que fehcidades polo 
ben que traballaron, pero 
adeus. E as1 pasou que non 
m01to despois, estando. a má
moa ná mesma situac1ófl en 
que a deixaran, fai saqueada. 

A isto hai que sumar a inexis
ténc1a de meios económicos 
nas AA.CC. que p9dan chegar 
para unha conveniente actua
ción nos casos en que é nece
sária e urxente . A solución 
que propón a FACG é o aceso 
por parte destas aos cartas 
que con tal fin son oferecidos 
aos concellos, sen que estas 
subvencións sexan nunca 
aproveitadas. Con estes meios 
e unha liberdade de acción 
maior·, poderíase afrontar unha 
actuación directa. pero ao non 
se ciaren estas características, 
o único que de momento po
den facer é promover o intere
se polo tema na xente, tratan
do de criar un ambiente de 
presión cara os poderes públi
cos e unha concienciación so
cial que poda servir de al§!o na 
Joita pola conservación do 
noso Património Histórico, 
hoxe tan desvalido e desvali
xado. O 

. AxenciA· 

.n=cuLTURAL;n. 

bens: Dédalo e o Minotauro" . 
Outro aponte pára rematar: 
"Búsqueda e Encontros", es
culturas de Acisclo Manza
no e pinturas de Xaime Que
sada até encher os 4.000 m2 

da Estación Marítima . Xa esá 
ben. 

Xa está na rúa o número 2 
da revista Dársena. editada 
pota UNED de A Coruña, cun 
interesante especial. das Xor
nadas de Urbanismo organiza
das pola mesma UNED e unha 
série fotográfica de D. Xosé 

_Abad. 

ACTO~ 

• Luis Pirpentel 

Ciclo de conferéncias e· actos 
sobre Luis Pimentel organiza
das pola A.C. Alexandre Bóve- · 
da da Cofuña. Todas elas im
partiranse na Aula de Cultura 
da caixa Galicia segur.ido o se
guinte programa: 
15 de Maio. AS-PG. Vídeo di-
dáctico. . 

· 15 de Maio. Pilar Pallarés. 
"Unha leitura de Luis Pimeri
tel" 
28 de Maio. Araceli Herrero 
Figi.ieroa. "Luis Pimentel nas 
lenas peninsulares" 

• Prémios 
da crítica 

Os anuais prémios da critica 
que organiza o Círculo Ouren
sán Vigués e patrocina a .Con
sellaria de Cultura fallaranse o 
dia 12 de Maio nunha cea no 
Hotel Samil de Vigo. Para re
servas chamar ao próprio Ho
tel ou ao Círculo Ourensán 
(986) 41 07 63 - 42 25 19. 

EXPOSICIONS 

• Mostra de 
Jazz Galega 

Dentro das activida_des · da 
asociación musis;al "Estudio" 
para o mes d~ Maio están pre
vistos concertos dentro da 
:riostra de Jazz Gal.ego . 

22 de Maio. Grupo "Dill A4", 
ás 21 h. n6 Auditório da ·Uni
versidade de Santiago. 

A clausura correrá a cargo de 
"Clunia Jazz" , ás 21 h. tamén 
no Auditório. 
Colabora a Aula Aberta da 
Uriiversidade de S8:Iltiago . 

• Latirili teatro 
. "Latirili Teatro" apresentará a 
obra "Coktail Sin Fónico" ás 
8,30 da tarde no Colexio de 

· Beluso, e 'o Domingo ás 8 da 
tarde na Casa da Cultura de 
Bueu . 

"Coktail . Sin Fónico" é unha 
obra picaresca de dous acto-
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res qúe van contando histórias 
diversas axudándose dos ob
xectos _e iNstrumentos musi
cais que sacan das suas male- -
tas repletas que son o único 
decorado que os ac_ompaña no 
cenario . 

A parella de intérpretes está 
formada polo basco Tchuvio 
Fernández dE¡ Jau°{egui e a 
francesa Plume Marchand, 
que despois dunha ampla tra
xectória profísional no mundo 
do teatro crian a finais do 89 
o Colectivo Teatral Latirili. "A 
finalidade que nos une é a in-~ 

vestigación da . arte do actor 
facendo un 'ramallete de es
pectáculos qu,e vaian deixan
do un bon sabor de boca -ali 
por onde pasamos". comen
tan. 

En datas recentes actuaron 
no áuditório do Centro Cultu
ral_ Caixavigo e no Teatro Prin
dpal de Pontevedra. 

As actuacións están organi
zadas pola Asociación Cultural 
'"As Lagoas" . 

• Brian Griffin 
Exposición na Sá dos Peiraos 
(Vlgo). Até o 13 de Maio 

• Esmalte 
Artístico 

Exposición colectiva de es
maltistas na Nová Sala de Ex
posicións da Caixa Vigo. 

• Imaxes tja 
arte e~ Portugal 

Que vos sentides abatidos e 
cansos de oficiar como ser vi
vientes e por riba racional? 
Colledes algunha das obras de 
Emil Cioran -en especial 
algun dos seus aforismos- e 
xa veredes o que é bon. Non 
hai mellor terápia! E como 
mostra do que afirmo, sirva 
este de coiofqn : "Non merece 
a pena matarse: sempre o fai 
Uil demasiado tarde". O Alain Chevalier, foto de Brian Griffith 

Exposición itinerante da Fun
dación Calouste : Gulbenkian 
no edificio Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra. 

CONVOCA TOftIAS 

• V Concurso 
Infantil de 
Redacción 

O Centro Galego de Bizkaia en 
Barakaldo convoca o V Con
curso Infantil de Redacción 
dedicado este ano á figura do 
senlleuo escritor galego Luís 
P1mentel. concurso que se re
xerá poi as seguintes b_ases: 

l - Poden participar todos 
aqueles rapaces e rapazas que 
teñan menos de 14 anos, po
déndoo facer en língua galega, 
castella e euskara . 

II - O presente concurso 

dlvidiráse en tres categorias : 
Redacción en GalegÓ. Redac
ción en Castellan0 e Redac 
ción en Euskara . 

Cada unha das tres estarán 
dotadas de dous prémios: un 
primeiro consistente nun féixe 
de librÓs valorados en 15.000 
pta. e un segundo que terá 
a::;ignado outro feixe de libros 
valorados esta vez en 5.000 
pta. 

IV.- Os traballos deberán 
ser enviados por correo sen re-

' mite ao Centro Galega (Rua 
Galiza, n" 3. 48902 Barakaldo) 
ou ben depositalo persoalmen-. 
te nesta Asociación nun sobre 
das mesmas características. O 
devandito sobre. adema1s da 
redacción, deberá traer outro 

somos coñecidos · 
na Galiza· inteira~ SEAT-VW 

adxu°'to no cal figure -o nome 
do autor ou autora. o seu en- -
..derezo, coléxio no que estuda 
e tamén o lema da sua redac
ción, que deberá ir especifica
do do mesmo xeito na parte 
superior direita da primeira fo - · 
lla. · 

Nesta primeira folla figura
rá, cabo do lema. a idade do 
participante, para deste xeito 
ter maior critériQ á hora de va 
lorar os traballos e de axeitar 
os premios a ela. 

V.- a) O tema das redac
cións deberá estar en concor
dáncia coa figura de Luis Pi- · 
mente!. 

b) · Pola especificidade do' 
euskara e o seu contexto, o 
tema da categoria de Redac-

ción en Euskara xirará arredor 
de calquera tema que elixa li
brement.e o autor, sempre que 
teña. relación evidente coa Ga
liza. as suas xentes , cultura e 
ou historia. -

V1.- O ·prazo de admisión 
dos traballos rematará o 15 de 
Xuño, dándose ·a coñecer o fa
llo o 15 de Setembro. 

O Centro. Galego reservará
se o direito de poder publicar 
as obras premiadas. 

vn.- o feíto de participar . 
neste concurso supón a acei
tación de todas as suas bases. 

Fregamos aos mestres e 
mestras que comenten estas 
bases aos seus alunos e os 
animen a participar . 

.· ··~ll 1 

...C..ana. · ~Os . 
f9 U"V"rE AZUR 

DELEGADO . 
ENRIQUE MAGDALENA VILA 

VELÁZQUEZ MORENO, 34-1 ° - TELF. : (986) 2~ 54 98 

CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE 
O SEU VEHICULO E A-SUA VIVENDA 

FORO 

pola n·osa . 
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124 , 131 .. 38.490 Fiesta 1. 1 . . . .. . .. . . . .. . ... . . . . . .. . ... . . . .. . . . . . . .. . . 31.532 

especialización . 
en libros 
galegos 
e portugueses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
· El Salvador, 9 

'Tel. 56 58 12 
·sANTIAGO 

VW Golf ......... ....................... ~ .............. 44.757 Fiesta 1.3, Escort. Taunus-1600 .... ...... 34.056 
VW Polo .. ...... ....................................... 38.490 Escort-1600, Orión-diesei : sierra ... 39.992 

PEUGEOT-TALBOT 
Peugeot-2os. 404. Talbot-150 . . ... 38.490 
Peug~t-309 ..... ... ............... .. . ..... 44.757 

CITR0EN 
fO( TRE, BX-14, GS, Visa 11-Super ... 38.490 
CX , BX-19, Visa diesel ...................... 44.757 

Peugeot-305 . . ...... ..... .. 38.490 
RENAULT 

OPEL· 
Cors.P-TR, Kadett 1.3, Record 1.5 ....... 38.490 
Corsa-O, Kadett-0 ..... : .. ....................... 44.757 

Super 5 .... . ..... 35.210 
R-9. R-11 ... . ........... ,. . ... ·38:490 
R-21, R-11 GTD. R-18 .................... ..... 44 .757 

E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA 
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR SOi() 2. ~ 10 PTA. ANUAIS 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA GALIZA 

.. 
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IDEAS. 

Antón Reixa 
'Eu son simpl_e.rhente un . emigrante' 
• MANUEi- VEIGA 

J ei'; é o título do novo disco de Os 
Resentidos. O grito d.e guerra de 
Julio lglésias retomado agora por 

Antón Reixa "precisamente porque é unha . · 
palabra. instrascendente, que ·parece que 
é ao que estamos abocados todos". 

"Seguimos contracorrente,' afirma Rei
- xa. No interior da carpeta saimos .cunha 

fouce nunha man e cun martelo na outra . 
. Creo que son o an~grama máis exacto 
· que se ten diseñado nunca. Curiosamente 
este símbolo denostado convive cun sur
prendente prestíxio ·de Gorbachov". 
Vostede .é xa un divo, u11 mito. próprio 
neste pais de mitos alleos. · 
Mito será 'polo falso que é todo. En Galiza 
é fácil ser mito. 

il. 

.'f Non será tan doado cando moitas per
soas están tratando de selo e non q con
siguen. 
Este é un universo ·pequeno. Na Enciclo-

, pédia Gallega apareces. cando tes un libro 
publicado. 
Pero vostede tamén é recoñecido fora 
de Galiza 
Neste momento o que me sinto realmente 
é mal, moi en contradición co que quero e 
co ·meu próprio pais. Agora mesmo esta 
conversa está senda interrumpida ·por 
chamadas telefónicas desde Madrid. Vivo 
nunha situación anómala. --como _ criador 
videográfico vinme abocado a facer, case 
exclusivamente video-clips e a facelos 
desde Madrid porque é onde está a indús-

, "t tria musical. · 

·~ 

É vostede un emigrante. 
Si, ainda que non como o das fotos de 
Manolo Ferrol. Por outra parte, ven de sair 
.un libro meu de relatos e sae nunha edito
rial de Madrid marxinal. É dicer que tam
pouco hai tantas portas abertas. 

Descorazonado 
Do último" disco destaca unha canción unhas listas de libros recomendados no 
"feita anecdoticamente en inglés", onde ensino e en base a que a administración 
se explica ao mundo 0 ·que é Galiza, de compre creo que son trescentos exempla
forma elemental: Galiza está no noroeste r~s de ~ada libro edit~do. Toao o ~undo 
da península, sae na enciclopédia británi~ v1ve,,.JT101 · arr.oupado niso, sen ne~~s1dade 
ca, Kafka puido ter nacido aqui ... "Faime _ de ser profesional. ft:. cult~ra of1c1al, por 
grácia, di Reixa, porque agora ao mellar . outra · pa~e, so admite a llt~ratura, pero. 
moitos ao ouvir o inglés decataranse de ~on_ s~ c~mprende a neces!dade dunh_a 
que habitualmente, e . exclusivamente, mdustna v1su~I. .c~eo que, a~s. ~ue pract1-
cantamos en galega": "Esa aposta poló can a cultura escrita, a ~~lev1s1on segue a 

xeneración Nós e parece que eu me teño 
mantido á.marxe, sen· embargó, no último 
clip de Os Resentidos vou utilizar unha . 
chea de grafismos collidos da revista Nós. 
Se cadra eu fago unha introdución máis 
positiya, pero sen litúrxia. 

"E pode tamén, engade Reixa, que moi
ta xente nen se entere de que moitos dos 
debuxos foron feitós directamente por 
Castelao, pero ímolos poñer porque están 
de putamadre". idioma, engade, que é moi forte no pop, parecerll~s un~a é1Qres1on. Non parec_e 

creo que tampouco ·ten sido valorada". 9ubvenc1onabel ~~ disco, e, _dentro do _v1-
Sen estrutura musical·, ne11. vídeografica, su8;1, semella ma1~ subvenc1onabel unha P9lítica e participación · 

Sen Sentl·r r - "d "t . pel1cula que un video, creo que porque Re1·xa e· ta'"""'e' n un man1'festante con espe 
. ~e econeci. 0 como escn or, nos filmes hai un estrea e un vestíbulo con , ,., ' -

R~1xa declarase descorazonado. "Xa n<;>n fotógrafos e se se produce en campaña dal debilidade polos sindicalistas, "Gósta-
se1 porque estou tan colgado_ deste pa1s, eleitoral mellor. · . me que a xente se xunte, sen haber cartos 
porqu_e parece que non -respiras fora de . . . . , .. . , .de por médio". Lembra a noite do primeiro 

< aqui, porque todo o teu traballo está cheo Partici~ar ~a cnacion televi~iva e. para de Maio: "os meios de comunicación es-
de refere, nc1·as a ·st D b Anton Re1xa urxente e adema1s un modo . taban doidos pala cbstume decimonónica 1 o. e e ser un amour d h ,. t " 
fou, como o dos surrealistas. · e c egar ª mais -xen e · · dos sindicatos de manifestarse. A xente 

"Po~ outra banda, sinala Reixa, 0 que Vostede mantén; desde Ro_mpente, a liña quer praia, decian. Pois eu creo que o 
. sexa un traballo moi pensado para Galiza de introducir termos coloquiais, popula- ócio empeza a ser un ha ruina. Unha famí-
é un condicionante tora". · res, que rompen con esa outra cultura lia en vez de ir ao lago de Castrelos, que 

máis envarada. - -é horroroso, a tomar patatillas e pesicolas, A diferéncia, por un l~do é L,m handicap, 
pero ·por outro tamén identifica e iso é 
fundamental para in~roducirse en calquer 
mercado. 

Eu paño 0 diccionário lonxe de onde e~- pois que. vaia á ma~if~stación. C~~ga u~ 
-cribo, para ter que levantarme. Ti calles ·mome~to ~o que~ ocio no que v1v1me;>s e 
un diccionário portugués e fas bolillos, co- ta~,, ~1sera?el que -pou~~~ al~ernat1_va_s 
mezas a- utilizar un ha chea '. de . palabras ha1 . Esta e unha ~emocrac1a, s1~~la ~~1~ 

Si. A compañia di que somos un produto que aqui resultan insólitas e queda todo xa, on~~ a ~ent~. ten cada vez ma1s ?1f1c1I 
r:ioi internaciona~, porque ~oa raro ou .~xó- de alabástro. Pero se cadra hai outros ca- - o part1c1par poht1camente. Quen se _pode 
t_1co. E ? certo . e que tacemos canc1ons~ miños eu sempre busquei a sirixeleza que presentar a presidente da Xunta sen ter un " 
con ma1or ou menor .fortu~a. q~e so ha1 é -0 ~áis difícil. Cando. es novo es máis Naseiro detrás, botándolle as nasas?. A 
un grupo no _mundo que as po1da facer, · . barroco. · · xente de Cangas quer volver a votar, sim~ 
que som_os nos. . . . . . , . plemente, e non a deixan". 
Escritores institucións e Sempre fo1 critico c.oa hturx1a da .cult~~a 
e mod· d d . · · · galega, pero os me1os de comumcac1on E, por último, . que foi a movida, vista 

O 1 a e non c~ian outra litúrxia? . hoxe?· 
Vostede é un criador moi conscente de miña. postura sempre foi moi s.olitária. Un ha chorrada. O único certo é que hai 
que vivimos na era da televisión. Que su- Etectivaménte hai unha litúrxia da cultura moitos músicos e que a xente sae pola 
cede coa · criatividade literária · neste galega oficial que é moi denostabeí e lago noite. · 

· !r - país? hai outra dos meios de comunicación que . Antón Reixa observa que "disminuiu a 
. Tanto os escritores ·corno a Administra- é fundamentalmente absurda, ademais de contratación municipal de grupos de rock. 
ción -que é o sostén- · constituen un · corrupta; na indústria ·musical iso nótase Decatáronse de que por moi grande .que 

, mundo relativamente cómodo. O status· moito. Pero, en definitiva, ti tes a concién- poña o concello a pancarta a x~nte non 
_ 9e escritor acádase ·pronto. A . literatura cia de francotirador. Por exemplo, nos úl- vota máis por eles, a xente ~ que lle gusta 

sostense en ba~e ·.a uns cantos prémios, a- timos anos hai unha espécie de culto á _ -é o concerto". , · o 

1' 
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'l' RES EN RAIA . 

, 
NOTJCIA 
DE FAMOSOS 
G. LUCA OE TENA 

O servício de Prensa da Xunta 
publica unha nota na que dá 
canta das Medallas Castelao 

e ten que explicar quen son os bene
ficiados. O país ignora, por poñer un 
caso, se Augusto Assia é o nome dun 
barco ou dunha decantadora de resi
duos sólidos urbanos. É dura a vida, 
delgada a memória e cativo o núme
ro de visitadores de bibliotecas, de 
xeito que case quedamos catro que 
podamos respostar con posibilidade 
de prémio á pergunta de que ou 
quen veñen sendo os distinguidos. 

Nado en Anamur (Turquia}, Augus
to Assia foi predicador das mezquitas 
de Tarsus e Aciana en 1880, pero por 
contáxio dun pastor .británico conver
tiuse á relixión anglicana e ficou al
guns anos na rectoral Essex. Enviado 
a predicar ao Miño, o seu fervor 
apostólico gañou para a santa reli
xión á familia editora dun diário de 
formidábel venda. É asi como desde 
esta publicación asombrou aos lec
tores cunha violénta mixtura de fun
damentalismo tarsonit.::t e despect ivo 
anglicanismo. A Medalla Castelao 
·resgátao conmovedoramente da in
compreñsión e o siléncio. 

Outro dos premiados chamábase 
· Moure Mariño e viveu no século XIV. 
Alcanzou xusto renome o seu opús
culo ¿Es lícito al cristiano el uso de 
la probeta?, no que se batia en de
fensa da modernidade pero sempre 
a unha distáncia sabia dos heresiar
cas. Non quedan cópias do seu de
rradeiro tratado La Desigualdad Hu
mana, no que brandia agudos argu
mentos en favor de dividir cómoda
mente a sociedade entre os desi
guais (a nobreza) e os iguais (o co-
mun). · 

Neste último caso a Medalla Cas
telao non ven a reparar nada porque 
Moure Mariño morrera desigual. 

VbLVER,AO REGO 

N on n.qs deixan producir, leite,- . 
as autovias rematan en Ben'a

vente, as vias interiores son deficitá
rias, o mesmo sucede co ferrocarril, 
o orzamento para a mellora da in
fraestrutura das cidades apenas nos 
contempla,, o INI só se lembra de nós 
para pechar empresas, cegan as 
canles da nosa moderna flota conxe
ladora e, sobretodo; a Alvaro Pino 
nen o ncimean, pésie a ser dos mello-

. res. Falan dos anteriores e mesmo 
dos que van detrás, pero del non. Es
tanse pasando con n.~s. O 




