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RACISMO E ENDURECIMENTO DA LEXISLACIÓN ANTE A ONDA DE EMIGRANTE$ DO SUL 

A EUROPA RICA 
PECHA 
AS FRONTEIRAS 
Ante a próxima entrada en vigor da· Acta única, 
as·'' paises europeus preparan un hermetismo fronteirizo 
que impide a entrada dun maior número de 
inmigrantes procedentes do Sul. Na CE viven xa trece 
millóns· de estranxeiros e esta cifra tende a aumentar. 
Racismo e xenofóbia desenvólvense a partir 
dunha situación económica inestábel e unha 
regresión da natalidade própria. 
Os galegas seguirán a exercer unha 
labor de segundóns . 

...... -·~v··· 

EU traslada 
a Galiza ~ 
o modelo 
de Iniciativa 
per Catalunya 
A próxima asemblea de 
Esquerda Unida marcará un 
importante cámbio na sua 
e-~trutura. Trátase de romper coa 
tradicional dependéncia de : 
Izquierda Unida tranformando o 
apéndice galego nunha forza 
política soberana. Trasládase 
á Galiza o modelo de Iniciativa 
per Catalunya coa esperanza de 
acadar asi unha maior inci<iléncia 
·social e eleitoral. 

(Páx. 5) 
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X.C. Rodríguez: 'Larsa ten máis en 
comun cos labregos que coas 
empresas de fóra' 
Foi o home que decidiu 
modernizar Larsa, a empresa da 
sua famíl'ia e, agora, é tamén o 
máximo responsábel, como 
Presidente do Consello de 
Admínistración, de sacala a frote. 
É tan autocrítico coa anterior 
xestión que non duda en afirmar 
que se alguén ten a culpa das 
dificuldades actuais, son eles 
mesmos; como empresário ·está 
cheo de optimismo cando tala 
con seguridade de que a 
empresa vai sair adiante como 
empresa galega. 

(Páx. 12-13) 

Redondo 
califica de 
chauvinistas 
aos 
gal egos 

, -,. 

A unidade que se está a producir 
na Galiza en torno a diversas 
reivindicacións, foi calificada, 
implícitamente, por Nicolás 
Redondo de "chauvinista" e 
"incoerente'', en declaracións a 
A Nosa Terra no transcurso do 
congreso celebrado pala UGT
Galiza na Coruña. Nas mesmas 
xornadas foi reeleito Xesús 
Mosquera como secretário xeral. 

(Páx. 6) 

A Xunta 
perdeu 
8 mil millóns 
dos fondos 
europeus 
Desde a asinatura do tratado de 
adesión á Comunidade 
Económica Europea, a Galiza 
ten deixado de percibir 7.978 
millóns de pesetas que lle 
correspondian como fondos 
estructurais concedidos a 
traveso do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, · 
FEf}ER. Esta cantidade incluida 
nos orzamentos comunitários 
non foi solicitada desde ·a Galiza 

(Páx. 8) 
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Coa aprobación da Acta Única os galegas seguirán a padecer discriminación, 
ainda que menor que árabes e africanos 

Os paises máis ·ricos da Europa· endurecen 
a lexislación .· contra os inmigrantes 

M. VEIGA 

O pasado 29 de Maio os Ministros de Traballo da Comunidade aprobaban un regresivo texto contra o racismo 
e a xenofóbia que exclue aos inmigrantes de fora da CE. O hermetismo fronteirizo e o endurecemento 

de medidas contra os inmigrantes comeza a desplegarse polos principais países europeos. 
Os galegas· seguirán a padecer unha descriminación blanda, máis definida 

polos aspectos económicos. 

ANXO IGLÉSIAS 

OS DESEQUILÍBRIOS ECONÓMICOS POÑEN FIN Á TOLERÁNCIA 
A proverbial toleráncia, própria da longa 
tradición democrática que caracteriza a 
Europa Ocidental , parece estar, hoxe en 
dia, profundamente en cuestión , se é que 
a]gunha vez foi tan verdade como a 
pinlaron. 

Atentados racistas ; razzias nos bairros 
de inmigrantes; incremento do voto de 
ultradereita, dirixido directamente contra 
os extranxeiros; endurecimento das leis 
de entrada no país; retroceso no 
recoñecimento dos direitos políticos dos 
non nacidos no território próprio; 
expulsión de inmigrados, alguns con 
longos periodos de estáncia xa no país; 
agro mar en xeral da xenofóbia .. . 
compoñen o cadro europeu actual. 

A crise económica comezada nos anos 
73-7 4 trouxo consigo a primé ira chamada 
ao control e freo da inmigración. O 
incremento dos problemas de traballo e 
vivencia comezou a preocupar nos paises 
máis industrializados de Europa, 
esquecendo deseguida un pasado 
recente, no que os inmigrados 
cooperaran en importante medida a ese 
mesmo desenvolvemento, realizando as 
tarefas máis duras. 

1 

A posta en prática en 1993 da Acta 
Unica e o estabelecemento da liberdade 
de circulación entre os cidadáns dos 

países da CE activa unha política de 
igualación 'legal sobre os inmigrados (até 
agora cada país contaba cunha 
normativa diferente) Os cidadáns de orixe 
extranxeiro vense asi excluidos da vida 
política (as posibilidades de que se lle 
recoñeza o direito ao voto son 
ultimamente máis lonxanas en paises 
como Fráncia), pero son obxecto desa 
política (lexíslase sobre eles, e 
xeraJmente non en sentido favorábel). 
Tende a aplicarse o princípio de Cicerón: 
"un extranxeiro non debe ocuparse máis 
que dos seus própri0s asuntos, nunca 
misturarse nos dos demais e, sobretodo, 
non entrometerse xamais nas cuestións 
do estado" 

Para os inmigrados da própria 
comunidade, problema que concerne 
directamente aos galegas, ten lugar unha 
discriminación blanda, baixo a cal as 
diferéncias establecense de maneira máis 
sutil e onde violéncia é tamén menor. Tal 
é o caso da Suiza onde os cidadáns 
nativos se opoñen á redución da xornada 
laboral, porque saben que esta só é 
cumplida íntegramente nos traballos de 
estranxeiros. 

Estamos, en todo caso, só ante o 
comezo dun problema. O índice de 

l. natalidade en Europa observa un ritmo 

decrecente desde 1964. Asi , por 
exemplo , a RFA, cuxa povoación é nun 
7,2% inmigrante, poderia perder 1 O 
millóns de habitantes en coarenta anos. 
A consecuéncia deste feíto, as políticas 
de apoio á natalidade veñen senda 
frecuentes desde hai vários anos nalguns 
dos paises europeus. 

En contraposición, resulta imparábel o 
crecimento demográfico en ~frica, na. 
área mediterránea e Paises Arabes, etc. , 
onde se estima que para o ano 2020 un 
tércio da povoación tef.ía unha idade 
inferior a 15 anos. 

Se a este panorama engadimos que a 
renta per capita era, en 1983, de 12 mil 
dólares para Fráncia e a RFA é de 1400 
para Turquía e Túnez e 900 para 
Marrocos e Nixéria, non é extrana a 
estimación de que no 2025 aos 312 
millóns de habitantes dos 12 países da 
CE vaian sumarse de entre 20 e 50 
millóns de cidadáns provintes da média 
lua que se extende de Marraquech a 
Estambul. 

Convén ainda prever como interpretará 
a segunda xeneración de inmigrados 
actuais en Europa -a maioria dos cales 
contan ·xa con máis de dez anos de 
residéncia- as cortapisas á sua 
cidadania. 

O mundo civil izado pol i-étnico e 
multicultural , retratado por avispadas 
multinacionais, como a Coca-Cola ou 
Benetton, a parti r dos anos sesenta, non 
parece, á hora da verdade, tan doado de 
construir. Por riba de interpretacións 
psicolóxicas, nacionais, etc. , o racismo 
nútrese nos desequilíbrios económicos. 
A competitividade para a adquisición 
dunha vivencia ou para a consecución 
dun pasto· de traballo está na orixe da 
xenofóbia e do voto ultradereitista nos 
bairros obreiros de Paris, Lyon, Marsella, 
Hamburgo ou Berl in. 

Atendendo ao reclamo difundido desde 
os poderosos centros económicos, a 
sociedade de consumo é unha aspiración 
para os cidadáns de todos os recantos 
do planeta. En todo caso, non está máis 
que a cumplirse a predición de non 
poucas persoalidades do Terceiro 
Mundo. O ex-presidente· alxeriano, 
Bumedian, afirmárao con estas palabras: 
"un dia, millóns de homes abandonarán 
as partes meridionais pobres do mundo 
para irrumpir nos espácios relativamente 
accesíbeis do hemisfério norte, na 
percura da sua própria supervivéncia". o 

A NOSA TEDA 
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Na Comunidade Europea 
existen actualmente 13· 
millóns de. extranxeiros, 
dos cales case seis millóns 
próveñen de paises 
terc~iros, m,aioritariamente 
da Africa e Asia. O pasado 
29 de Maio os ministros 
de Traballo da 
Comunidade aprobaban 
precisamente unha 
resolución contra o 
racismo e a xenofóbia, na 
que non se incluia a.:>s 
inmigrantes destes paises 
non comunitários, é dicer, 
os que máis padecen a 
discriminación, exclusión 
e o racismo. 

'NA ALEfvlANA, ONDE 
VIVEN MAIS DE TRES 
MILLÓNS DE 
TURCOS, A 
VIOLÉNCIAÉ XA 
HABITUAL' 

Está recente a imaxe da violéncia 
contra as tumbas xudeas, asi 
como os positivos resultados 
eleitorais de grupos ultradereitis
tas, nomeadamente en Fráncia e 
Alemaña, que chaman directa
mente á repatriación dos extran
xeiros aos seus paises de orixe. 

Son en gran medida os cida
dáns das antigas colónias os que 
esixen disfroitar tamén destas 
sociedades que se fixeron opu
lentas grácias prE?cisamente á 
colonización. 

A CE, formada en 1983 por 
dez ·paises, estaba habitada por 
270 millóns de persoas. A esti
macién .de habitantes para o ano 
2000 é de 284 millóns, pero só 
260 para o 2020, quer dicerse 
que a natalidade nos paises in
dustriais está en regresión. Os 
governos alarmados tratan de 
primar ás parellas con máis tillos 
através de inxentes campañas 
publicitárias. 

'/S.. NATALIDADE NOS 
PAISES INDUSTRIAIS 
ESTÁ EN REGRESlóN. 
p CRECEty1ENTO 
DEMOGRAFICO DO 
TERCEIRO MUNDO 
RESULTA XA 
IMPARÁ-8-EL-,---

Pero os europeus corren un 
risco moi certo de ser cada vez 
menos loiros. O cruce de étnias 
e culturas, loubado polos teóri
cos do centro económico mun
dial, non é ben visto cando o cre
cemento demográfico do terceiro 
mundo resulta xa imparábel. No 
2020 os menores de 15 anos 
constituirári un tércio da P,Ovoa
ción de Africa, Paises Arabes 
medi~erráneos, etc., áreas das 
que proceden un· gran número 
de emigrantes á C.E. 

Unha Europa que se ve de sú
peto case tan musulmana como 
cristiana parece querer despertar 
o esplritu das cruzadas. A pri
meiros da década dos oitenta os 
bairros londinenses víronse ocu
pados durante semanas por xó-
venes pakistaníes, hindues e afri
canos que critiéaban a discrimi
nación racial no.Reino Uñido, de- · 
nunciando as. agresións de ban
das fascistas. Os guetos· de Lon-

dres foron maxistralmente retra
tados polo director cinematográ
fico Stephen Frears, nos filmes. A 
miña fermosa lavandeiria e Sam
my e Rose móntana. 

En Alemaña, onde viven máis 
de tres millóns de turcos, e case 
cinco millóns de inmigrantes en 
total, a violéncia é xa ,habitual: 
ataques físicos na rua e nos mé
dios de locomoción, pintadas 
coa lenda en alemán extranxeiro 
de merda ... O último fin de se
mana de Marzo máis de vinte mil 
cidadáns manifestábanse en Mu
nich, Hamburgo e Berlín contra 
a nova lei de estranxeiros. Sindi-' 
catos, iglésias e asociacións 
acúsana de aumentar a inseguri- · 
dade xurídica dos non alemáns. 

Esta maior dureza legal mani
féstase en todos os paises: In
glaterra xa non considera cida
dáns británicos aos procedentes 
de paises da Commonwealth 
(ent1dade noutrora modelo de 
convivénciQ dentro do império). 
O socialista · Michel Rocard re
núncia en Fráncia a propoñer o 
direito dos extranxeiros ao voto 
nas eleicións locais. España, re
cén convertido en país receptor, 
fai redadas cóntra os marroquis 

PEPE CARR~IRO 

en Cataluña e expúlsaos do país. 
En xeral, nun proceso imparábel 
desde a crise económica, inicia
da en 1973, a entrada de extran
xeiros comeza a ser cada vez 
máis restrinxida en todos os pai-: 
ses. 

Os dominicais dos diários de 
maior tirada de Europa reeniprar 
zan as reportaxes sensacionalis
tas sobre o perigo verme/lo polo 
suposto perigo musulmán. Non 
é, contado, un próble!Jla de reli
xións. Trátase de que a renta per 
capita de Alemaña Federal e 
Fráncia é de 12 mil dólares e a 
de Turquia e Tunez de só 1.400. 
Máis abaixp están Marrocos, Ni-

'TRATASE DE QUE A 
RENTA PER CAPITA 
DAALEMAÑA 
J:EDERAL E FRÁNCIA 
E DE 12 Mil DOLARES 
E A DE TURQUIA A 
TÚNEZ DE SO 1.400' 

. . 

' I' A concesión do direito ao voto' 
atópase· en regresión 

A tendéncia 
a pechar as fronteiras · 
Na Fráncia viven actualmente 
uns catro millóns de extranxei
ros, que representan un 7% da 
povoación total. De entre eles, 

_o 38,5% proceden do Magreb 
e, á sua vez, algo máis da me
tade, viven nas rexións de Pa
rís, Lyon e Marseila. Destacan, 
por suposto, os inmigrantes de 
procedéncia alxeríana (un mi
llón). Como en toda a inmigra
ción, son frecuentes as situá
cións de traballo precário e as 
de entrada ilegal. 

Fr~'.mcia é xa unha sociedade 
· multiconfesional e multiétnica. 
Existen un importante nivel de 
asociacionismo entre os inmi
grantes, especialmente entre 
os orixinários de paises ára
bes: Todos eles carecen de di
reito ao voto, incluso a nivel lo
cal. 

. A diferéncia de Fráncia, Ale
maña Federal non se consi
dera tradicionalmente un--país 
de inmigración, pésie a contar 
con 4,8 millóns de extranxeiros 

· (a povoación do pais é de 61,3 
millóns), de entre os cales 1,5 
millóns son turcos. 

Os extranxeiros mantéñense 
neste país nunha situación 
provisional: segmentación do 
mercado de traballo; forma
Ción -de guetos nas cidades, 
presións para conseguir que 
regresen ao seu país, restri
ción das condicións para a 
reunificación das famílias. 
Existen, con todo, movimentos 
de solidaridade entre asocia
cións e inmigrados. 

O 8,6% dos habitantes de 
Bélxica son extranxeiros e un 
de cada catro vive en Bruxe
las. En 1984 pechou as frontei- · 
ras aos traballadores non pro
vintes da CE, legalizando pre
viamente a situación de 12 mil 
inmigrantes clandestinos. Ao 
ano seguinte foi instaurada 
unha prima para o retorno ao 
pais de orixe. 

En Holanda, país de 14 mi
llóns de habitantes, existen un 
millón . de inmigrantes, cunha 
gran diversidade de nacionali
dades. O governo afirma ~star 
levando a cabo unha política 
de integración, ao tempo que 
restrinxe ao máximo ·as Bntra-
das. · 

Luxemburgo está tamén al
tamente preocupado pola en- . 
trada de traballadores extran
xeiros, pésie a consideralos 
como un elemento que com
pensa o descenso da natalicia-

Le Pen · 

dé e as necesidades da sua 
economía. O 38% da man de . 
obra asalariada é extranxeira, 
Ga cal o 28% está composta 
por traballadores portugueses. 

Na Gran Bretaña introducí
ronse controis á inmigración 
antes que nos dernais paises, 
debido a que a emigración 
procedente do terceiro mundo 
comezou antes. 

Cada vez é controlada con 
niaior celo a entrada de inmi
grantes. Os provintes das anti
gas colónias (Commonwealth) 
xa non poseen o mesmo esta
tuo que os cidadáns británi
cos. 

Suécia, país que considera 
a preséncia extranxeira como 
un mal necesário, por razóns 
económicas ou humanitárias, 
posue un continxente impor
tante de emigrantes proceden
tes de Finlándia -(160 mil). As 
minorías seguinte~ son a iu
goeslava e a turca. En 1975 
estableceuse o direito a voto 
nas eleicións locais e rexionais 
para os inmigrantes, exemplo 
que foi seguido posteriormente 
por Holanda e Dinamarca, 
pero a participación dos extra
nxeiros nas eleicións é cada 
vez máis baixa. 

'Qs PROVINTES 
DAS ANTIGAS 
COLONIAS 

.. (COMMONWEAL TH)_ 
XA NON POSUEN O 
MESMO ESTATUTO 
.QUE OS CIDADÁNS 
BRITÁNICOS' 

En 1984 os extranxeiros 
constituían o 14,5% da povoa
ción de Suizá. A proporción é 
moito .máis alta na povoación 
activa: un de cada catro é ex
tranxeiro. Só 2 cantóns (de 25) 
conceden o direito ao voto aos 
inmigrantes nas eleicións lo
cais. O 

POVOACÍÓN ESTRANXEIRA DOS 8 PRINCIPAIS 
PAISES RECEPTORES DE EUROPA OCCIDENJ"AL (1984) 

-Pov. estranxeira 
... . 

% da povoación 

Alemánia 4.378.942 7,2 

Áustria 272.300 3,6 

Bélxica 897.630 9,1 

Fráncia 4.485.715 8,2 

Gran Bretaña , '-... 1.736.0ÓO 3,2 

Paises Baixos 558.7-10 3,9 

Suécia 390.565 . (7 

Suiza~ 839.671 13,0 

Estas cifras non poñen de manifesto a envergáÍ:iura real da inmigración a Europa · 
occidental, porque moitos inmigrantes de Gran Bretaña, Fráncia e os Paises Baixos 
posuian a cidadania do país receptor como persoas procedentes doutro país da 
Commonwealth ou como .. habitantes de distintas colónias. Ademais, sobretodo na 

. Gran Bretaña, Fráncia e Suécia, moitos inmigrantes extranxeiros convertíronse en 
~idadáns naturalizados do seu novo país de residéncia. 
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A entrada de inmigrantes será cada vez máis restrinxida 

Xesus Gómez: 'Os suizos-non falan 
de racismo, senón de economia' 

- fl:. posta en prática da Acta 
Unica, prevista para 1993, e 
con ~la o establecemento da -
libre circulación de persoas 
dentro da própria Comunida
de, sítua en lugar diferente 
aos emigrantes interiores, 
preferentemente . italianos, 
portugueses, galegos ... , que 
se supoñen mellor protexidos, 
frente aos do Terceiro Mundo, 
especialmente árabes e afri
canos. 

Xesus Gómez, emigrante 
galega en Xenebra, cidade na 
que residen 15 mil galegas, f-ai 
notar que "a discriminación ou 
a xenofóbia non é tan· percep
tíbel a nível de rua. Hai que ter 
en conta que os suizos están 
moi afeitos a convivir con ex
tranxeiros (o 13% dos suizos 
son inmigrantes)". · 

Na Suiza, como na Alemá
nia, onde residen uns. 50 mil 
galegas, a discriminación pro
dúcese nalguns casos entre 
os próprios inmigrados. Un 
portugués, un italiano ou un 
galega otenderase se é com
parado cun árabe ou cun ci-

'Os.SUIZOS 
VOTARON EN 
CONTRA DE 
DISMINUIR A 

·xoRNADA DE 
COARENTA HORAS 
PORQUE SABEN 
QUE ISTO AFECTA 
AOS 
ESTRANXEIROS' 

dadán doutros paises do ter
ceiro mundo. 

A discriminación que existe 
na- sociedade suiza quizá por- · 
dera representar o modelo 
para os inmigrantes interiores 
da comunidade a partir do 93. 
"Os suizos son moi racionais, · 
sinala Xesus Gón:iez, deixanse 
levar pouco polas emocións e 
máis polo interese económi
co. Por .exemplo, nun dos re
ferendums que fan votaron en 
contra de disminuir a xornada 
de coarenta horas semanais 

(sesenta na agricultura). Fixé
rono asi porque saben que . 
isto afecta principalmente aos 
extranxeiros. A maioria dos 
suizos fai traballos onde non 
cumple xa as 40 horas. É 
unha forma sutil e intelixente · 
de discriminació.n. Para · e.les 
non é racismo, s·enón econo
'mia". 

A adaptación ás normas da 
comunfdade é, por outra par
te, paulatina. Para obter o 
permiso de residéncia eran 
necesários dez anos de es
táncia ná Suiza. En 1989 o pe,
riodo requerido reduciuse a 5 
para os inmigrantes pr-oce
dentes do Estado español, 
que se vian asi equiparados 
aos italianos. O próximo mes 
de Xullo serán os portugueses 

· os que se benefícien .da redu
ción. 

Pero o debate sigue pre
sente, "nos últimos dez anos 
houbo seis iniciativas legais 
xenofóbas, para reducir os Eli
reitos dos inmigrantes -e foron 

· rexeitadas, ainda que por moi 
pouco", si!1ala Xesus Gómez.O 

A Deputación de A Coruña, 
convoca o premio de Narrativa 

"Torrente Ballester" 
en homen8!'e ao escritor galego. 

Apoiamos a cultura e a criación literaria. 

B A S E S 
(Extracto) ( '. I 

• Poderán optar ao premio obras inéditas en castellano 
· e galega 

• O premio ten unha dotación económica de 
2 MILLÓNS DE PESETAS. A Deputación publicará 
a obra seleccionada. 

• O prazo de recepéión de orixinais rematará o 
15 de Outubro do 1990. 

ó 

¡•¡ As Bases forolJ publicadas no B.O. da 
Provincia de A Coruña, o dia 25 de 
Abril do presente ano. 

· Información: Deputación de A Coruña. 
Departamento de Cultura. 
Teléfono 981 - 22 64 00 

II! DEPUT ACION~:RUNA 

xena ou Camerún con 900 ou 
Exipto con 600. 

Na hora das expulsións nin
guén parece lembrar o Programa 
Social, aprobado polo Consello 
de Ministros da CEE en 1974 e 
no que se recoñecia que "a pre
séncia de man de obra extran
xeira permitiu un ritmo de expan
sión económica na Comunidade 
que non teria podido conseguir
se doutro modo". 

O escritor árabe, recente pré
mio Goncourt, Tahar Ben Je
lloun, queixábase da insolidari
dade de quen máis chamado es
taria a ser lúcido e crítico ante os 
recentes fenómenos de insolida
ridade e racismo: "Cincuenta es
critores veñen de publicar unha 
petición na p_rensa. Eu pensei 
que seria contra Le Pen, pero 
non, era contra a venda da edito
rial Gallimard. Giscard fixo unhas 

- declaracións espantosas sobre a 
emigración e ninguén dixo 
nada". 

'fS.. PRESENCIA DE 
MAN DE OBRA 
ESTRANXEIRA 
PERMITIU UN RITMO 
DE EXPANSIÓN 
ECONÓMICA NA 
COMUNIDADE COMO 
NON TERIA PODIDO 
CONSEGUIRSE 
DOUTRO MODO' 

A convivéncia étnica, a com
prensión entre culturas diferen
tes, parece deixar de ser un ben 
defendíbel. Fráncia, Bélxica, Lu
xemburgo e Holanda, paises do 
grupo de Scheng_en, talan de re
forzar a cooperación policial ante 
a desaparición das fronteiras en
tre si, ainda que a própria Bélxica 
manifesta as suas reservas sobre 
o "control informático a implantar 
e a violación do direito á intimi
dade das persoas''.. Non hai dú
bida de que ante o libre tránsito 
que se anúncia en Eu~opa coa 
aprobación da Acta Unica en 
1993, unha das principais preo
cupacións dos governos ociden
tais é o reforzamento da peneira 
policial en cada unha das frontei
ras, ante a. chegada ·de ondas de 
inmigrantes, moitos deles clan
destinos. N~ste sentido son no
tórias as presións sobre o gover
no español para que acentue as 
medidas de. dureza . sobre lati
noamericanos e marroquis que 
até agora tiveron en España 
unha das principais vías de en
trada a Europa. Neste sentido hai 
que entender a recente expulsión 

. de marroquis (je Cataluña e a 
campaña que se leva contra eles 

e os sulamericanos en distintas 
cidades, tomando como motivo 
a inseguridade cidadana. 

'0 MEDITERRANEO 
AMEAZA CON SER O 
RIO GRANDE A 
ESCALA EUROPEA' 

Gunter Wallraff, coñecido xor
nalista alemán federal, relataba 
na sua obra Cabeza de turco, 
onde describe as suas experién
cias tras facerse pasar por emi
grante desa nacionalidade, o se
guinte: "Entre nós, na nasa de
mocrácia, dase unha parcela de 
apartheid. En plena República 
Federal · vivin situacións que, de 
feito, somente se teñen descrito, 
polo xeral, nos libros de história 
do século XIX". 

"Quen fará agora para vos os 
traballos que ninguén quer?", 
pergúntase unha asociación de 
inmigrantes ante as leis de ex
pulsión. 

A intención hoxe dos partidos 
maioritários franceses é a de res
tarlle argumentos á extrema di
reita que se coloca ameazadora 
en cada proceso eleitoral detrás 
dos grandes. Os seus votos pro
veñen de sectores populares e 
especialmente de xóvenes. So
cialistas e direita tradicional en
durecen as medidas contra os 
emigrantes (dificúltase, coma no 
resto de Europa, a posibilidade 
de adquirir a nacionalidade, o di
reito de residéncia e agrávanse 
tamén as penas contra os emi
grantes clandestinos e os em
presários que lles dean empre
go). Os partidos maioritários 
consideran que unha maioria da 
sociedade, incluidos moitos dos 
que non votan a Le Pen, estarán 
de acordo con estas medidas. 

Pero o problema é grave. Moi
tos dos inmigrados levan máis 
de dez anos residindo no país, 
constituen unha parte importante 
da povoación de moitas cidades 
e ademais . ostentan unha alta 
taxa de natalidade. Que pasará 
coa restrición de direitos políti
cos-aos seus tillos xa nacidos na 
Comunidade. 

O Mediterráneo ameaza con 
ser o Ria Grande a escala euro
pea. Os espaldas malladas cru
zan hoxe o estreito de Xibraltar.D 

'ENTRE NOS. NA 
NóSA DEMOCRÁ-C-IA-. -
DASE·UNHA PARCELA 
DE APARTHEID' 
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E STRATÉXIAS DA ESQUERO A 

Suporá unha maior autonomia da órganización na Galiza 

Esquerda Unida traslada á Galiza 
o modelo de Iniciativa per Catalunya 
• X.M. PÉREZ/SANTIAGO 

A próxima asemblea de 
Esquerda Unida marcará 
un importante cámbio na 
sua estrutura. Trátase de 
romper coa tradicional 
dependéncia de Izquierda 
Unida tranformando o 
apéndice galega nunha 
forza política soberana. 
Esquerda Unida busca a 
liberdade de movimento 
sen renunciar ao paráguas 
eleitoral da coalición 
nucleada polo PCE. 
Trasládase á Galiza o 
modelo de Iniciativa per 
Catalunya coa esperanza 
de acadar asi unha maior 
incidéncia social e 
eleitoral. 

A asemblea na que se proporá 
esta renovación celebrarase na 
primeira semana de Outubro. 
Nesa xuntanza debaterase a 
const~ución de Esquerda Unida 
como forza política soberana, 
con estatutos próprios e sen 
vencellamentos xurídicos con IU. 
Anxo Guerreiro, o máximo repre
sentante de EU, está convencido 
de que a proposta, que parte da 
actual dirección, contará co 
apoio da gran maioria dos asis
tentes á asemblea. Por parte de 
Izquierda Unida tampouco se 
porán obxeccións ao proxecto. 

O Partido Comunista da Galiza 
primeiro, Esquerda Unida máis 
tarde, sempre foron o brazo ga
lega dunha formación de clara 
vocación estatal. O sustrato so
cial e cultural que sustentou o 
partido estivo sempre alonxado 
do nacionalismo. De aí que, se
gundo Anxo Guerreiro, tivese 
que ser necesário percorrer un 
longo camiño para que as bases 

MOCIDADE E POLÍTICA 

Anxo Guerreiro, dirixente do EU 

asumisen a conveniéncia de 
converter Esquerda Unida nunha 
forza soberana. 

Guerreiro considera que a mili
táncia de Esquerda Unida está o 
suficientemente madura como 
para comprender que a recons
trución nacional da Galiza é inse
parábel da existéncia de forzas 
políticas soberanas. lso si, EU 
non renunciará á sua colabora
ción con outras formacións esta
tais (léase -IU}, xa que en pala
bras de Guerreiro "non hai que 
ter medo á perda de identidade 
por colaborar con forzas f orá
neas de xeito estábel ou conxun
tural". A relación coa coalición 
que lidera Julio Anguita e coa 
que comanda Rafael Ribó en Ca
taluña estabelecerase cun patrón 
federal ou confedera! (ainda está 
por determinar). 

Non haberá aproximación 
ao nacionalismo 
Aberta a España e a Europa, Es-

querda Unida vé muito máis difi
cultosa a sua colaboración cos 
partidos nacionalistas galegos. 
Contra o que puo~se facer pen
sar a transformación en marcha, 
EU non se achega un ápice aos 
postulados de PSG-EG ou BNG. 
Como condicións prévias para 
unha hipotética colaboración 
Guerreiro coloca dous requisitos: 
"hai que comprometerse con for
zas do estado e de Europa que 
compartan proxectos de socie
dade e de reequilíbrio territorial 
semellantes aos nosos, ademais, 
hase definir explicitamente o 
proxecto democrático. Para 
Guerreiro unha formación demo
crática debe avogar por unha so
ciedade pluralista e desbotar o 
partido único. Por iso exclue 
dunha posíbel cooperación a 
calquer fronte que integre no seu 
seo á UPG. "A Unión do Povo 
Galega segue talando nos seus 
congresos de partido único e di
tadura do proletariado. Se non 

Celebrará a sua 11 Asamblea os dias 21 e 22 de Xuño 

fan unha explícita declaración na 
que se aposte ·por un ha socieda
de democrática non poderemos 
colaborar con eles, ainda reco
ñecendo que no BNG hai secto
res plenamente democráticos". 

Os supostos de colaboración 
co PSG-EG son radicalmente 
distintos. EU declárase disposta 
a cooperar estabelmente copar
tido de Camilo Nogueira e inclu
so a extender esa cooperación 
ao terreo eleitoral mantendo a 
identidade de cada formación. 
Sen embargo, Guerreiro non eré 
que estexan dadas as condi
cións para unha fusión. Un dos 
obstáculos que EU estabelece 
para esa hipotética unión é a es
tratéxia do PSG-EG, que Gue
rreiro asegura está baseada en 
fomentar a división entre nacio
nalistas e non nacionalistas. A 
outra barreira atopada por EU é 
o apoio que o PSG-EG brinda 
aos sindicatos nacionalistas. 
"Hoxe BNG e PSG-EG sitúanse 
no eido da CIG belixerantemente 
contra UXT e CCOO. Sen os tra
balldores non se pode artellar 
unha alternativa progresista e os 
nacionaciolistas estanse a en
frontar coa maioria do movimen
to sindical organizado na Galiza". 

Como se pode apreciar, EU 
aposta por converterse en orga
nización soberana sen renunciar 
aos postulados que veu manten
do até hoxe. Esquerda Unida to
mará as suas próprias decisións 
e utilizará a IU como báculo para 
as confrontacións eleitorais. A 
formación revestirase dunha in
dependéncia que lle servirá para 
reclamar sen remorsos os direi
tos nacionais da Galiza. Sen em
bargo, rían se producirá un salto 
cualitativo na estratéxia de EU a 
respeito da sua actuación políti
ca e das suas relacións coas for
zas da esquerda nacionalista. D 

Galiza Nova pasa a ser a organización xuvenil do BNG 

Galiza Nova pasará 
a definirse como 
a organización 
xuvenil ou Mocidades do 
BNG, se prospera a 
ponéncia organizativa 
oficial que se vai. 
apresentar á sua 11 
Asemblea. Tamén se 
analisarán e aterecerán na 
ponéncia de acción social 
as alternativas para • 
superar as principais 
problemáticas xuvenís. 

Cando se cumpre· o segundo 
aniversário da sua fundación, 
Ga!iza Nova, renovará os seus 
órgaos d~ dirección e someterá 
a debate a su& liña política, se-

gundo os documentos apresen
tados que se dividen en duas po
néncias: na de organización defi
nen o marco de relación e inte
gración de Galiza Nova no pr.Q
xecto político global sustentado 
polo BNG, someténdose a apro
bación a 'definición de Galiza 
Nova como a organización xúve
nil ou da mocidade do BNG. Esta 
ponéncia tamén servirá para reo
rientar a estrutura organizativa. 

A outra ponéncia é a de acción 
social. Nelas analisan e oferecen 
propostas e alternativas de cara . 
a superar as principais proble
máticas xuven ís. 

Os seus distintos apartados 
son os de ensino, onde estuda
rán a situación na Universidade 
e no Ensino médio, reafirmándo
se · na posición de recoñecer aos 
CAF e CAE como únicas asocia
cións capaces de defender e le-

var a cabo ur:iha política estu
dantil "certeira, de carácter na
cionalista e progresista". 

Na problemática da muller 
moza, postula o avanzar na cria
ción de conciéncia feminista, e 
levar adiante diferentes campa
ñas dirixidas ás mozas e a socie
dade, en defensa dos direitos da 
muller. 

En ecoloxia salientan a necesi
dade de apoiar ás asociacións 
ecoloxistas, locais e nacionais, 
principalmente Adega. 

Maniféstanse en -favor da de
saparición dos · exércitos e do 
Servizo Militar, rexeitando a ac
tual Lei de Obxección e apoian
do a estratéxia da lnsumisión 

Reivindican un Plan Galego de 
emprego que recolla a integra
ción laboral da mocidade. Tamén 

apoian a converxéncia do sindi
calismo nacionalista plantexada 
na CIG, con "perspectivas á uni
dade sindical do nacionalismo, 
na que aspiramos a que se cons
titua un ha rama xuvenil forte". 

En cultura queren introducir 
mecanismos organizativos que 
lles permitan a realización dunha 
actividade xuvenil de carácter 
cultural e o estudo de problemá
ticas e temas de interese. 

Tamén se pronúncian pola ne
cesidade da promoción . do aso
ciacionismo xuvenil, en base á 
dotación de recursos, infraestru
tura e locais para a mocidade, 
vertebrándoo através dos Con
sellos da Xuventude. 

O lema desta 11 Asamblea, á 
que están convidados diferentes 
organizacións e asociacións xu
ven ís, será o de "Mellorando o 
Presente". O 

• Chamamentos a unidade 
caro o 25· de Xullo. A Asam
blea do Povo Unido fíxolle un 
chamamento a diferentes forzas 
políticas para que acudan a unha 
reunión co fin de analisar a posi
bilidade de realizar unha convo
catória unitária cara a manifesta
ción do Dia da Pátria Galega, 
"considerando o actual momento 
como crucial". 

Sectore3 próximos á FPG, 
despois de ter unhas xornadas 
de debate en Compostela, xa 
realizaran o mesmo chamamento 
no manifesto redactado á con
clusión. D 

• Primeiras reumons para 
pactar a segunda recon
versión. SefJundo o Governo 
na segunda reconversión perde
ranse só 2.000 pastos de traba
llo. Así llo comunicou aos sindi
catos CC.00. UGT e ELA-STV, 
na primeira reunión que tiveron 
para pactar o axuste de plantilla. 
O Governo tamén ofereceu in
vestir 25 mil millóns de· pesetas 
nestes axustes, en liña de crédi
tos aos estaleiros, pero, sobreto
do, en incentivar as baixas vo
luntárias e as xubilacións antici
padas. Os sindicatos presentes 
na xuntanza afirmaron que non 
aceitarán estas- propostas ·sen 
contrapartidas. D 

•Concesión da Pedra do 
·Destino a lssac Díaz Par
do. Nun acto organizado pola 
Asociación de Amigos do Museu 
Arqueolóxico de A Coruña, o pa
sado dia 1, foille entragada de 
mans de Maruxa Seoane, viúva 
de Luís Seoane, a Pedra do Des
tino a lssac Díaz Pardo, un home 
clave na cultura galega de ante 
e de hoxe, informa Micky Berto
xo. 

Esta fermosa peza de acibe
che, tallada polo orfebre santia
gués Fernando Mayer, que se
gundo a lenda foi levada por Al
bión, quer significar o recoñeci
mento a unha laboura continua
da, unha vida dedicada á norma
lización, conservación e espalla- • 
mento da nosa cultura, da nosa 
língua, dunha Galiza universal e 
criadora. · 

Unha longa lista de méritos, 
consecucións, un . recordo emo
cionado, en moitos casos, sai
rían de boca dos distintos asis-· 
tentes: Lino Braxe, a mesma Ma
ruxa, Xosé Filgueira Valverde, 
Felipe Senén, e moitos outro~. 
En pa~baras de Felipe Senén: 
"Galiza necesita dunha ponte, 
como es ti, entre a xeración de 
Castelao, entre as vangardas · 
criativas, entre os que pensan 
que Galiza é loito e miséria, can
do Galiza é a Galiza de Isaac 
Díaz Pardo, a Galiza das formas 
de expresión, de modernidade, 
de contemporaneidade, máis alá 
de tantas misérias e tantos dis
cursos. [ ... ] Nós dámoslle coa 
pedra os nosos símbolos de 
identidade: a casa, a vivencia, a 
lareira, a catedral, a ermida, o al
tar... pero tamén é de pedra o· 
valado, a longa noite de pedra, 
que como dicía Seoane "sempre 
poden andar as ratas por ali". O 
mellar valedor das formas de ex
presión de Galiza". O 
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IV CONGRESO DE UGT-GALIZA 

Unani~idade na reeleción de Suso f\4osquera 

Nicolás Redondo califica de chauvinistas 
ás mobilizacións que se preparan na Galiza · 
• MICKY BERTOXO/A CORUÑA 

A unidade que se está a 
producir na Galiza en torno 
a diversas reivindicacións, 
foi calificada, · 
implicitamente, por Nicolás 
Redondo de "chauvinista" 
e "incoerente", en . 
declaracións a A Nosa 
Terra no transcurso do 
congreso celebrado pala 
UGT-Galiza na Coruña. 
Nas mesmas xornadas foi 
reeleito Xesús Mosquera 
como secretário xeral. 

Sen apenas tensións internas de
senvolvéronse as sesións do V 
Congreso da UGT da Galiza, ce
lebrado na Coruña os pasados 
dias 1,2 e 3. O referendo dos de
legados á maior parte dos mem
bros da executiva sainte, pon de 
manifesto o desexo dos militan
tes e afiliados a este sindicato de 
consolidar e avanzar nos vieiras 
deseñados anos atrás. As reso-
1 ucións da ponéncia de organiza
ción deixábano ·xa clam desde o 
princípio: "Debemos seguir tra
ballando por facer da UGT un 
sindicato inovador e moderno, 
adaptado aos profundos cám
. bios que se están a producir nq 
movimento obreiro". O que si 
está claro é a vontade política 
desta organización ao "propiciar 
a abertura a colectivos con esca-

Suso Mosquera, reelexido secretário xeral da UGT-Galicia 

sa relación co movimento sindi
cal" e na criación da figura do 
"aderente", que contemple a 
sectores como os parados ou 
mesmo a estudantes. Untia nova 
secretaria -a cargo dunha mu
ller, por certo, a única desta nova 
executiva- de Acción Social 
asumira este tipo de tarefas. Ta
mén sairon á palestra cuestións 
até agora inusuais como o meio 
ambiente, o consumo, a vivenda, 
o tempo de ócio e a calidade de 
vida en xeral. 

O desembarco de dirixentes 
da central sindical a nível do Es
tado español, puxo unha nota .de 
importáncia a este congreso. En 
todo momento se fixo ref eréncia 

á proximidade das novas elei
cións sindicais. Noutro plano, o 
discurso de inaguración do se
cretário da organización, Nicolas 
Redondo, deixaria franco o cami
ño ao entendimento co seu cha
mamento aos traballadores do 
sector naval e ao resto de secto
res en crise: "Non irnos tolerar 
unha nova reconversión nen tole
raremos que se perda un só pos
ta de traballo máis". Nun mo
mento do congreso, notouse a 
preséncia de traballadores dou
tra empresa con expediente de 
regulación de emprego en mar
cha: Ercros. De novo, Redondo 
comprometeuse a mediar neste 
conflito que afecta a uns 120 tra-

Un executivo non a segtJiu e perd~u o avión, 
porque non sabía o qo atasco. 

Un empregado non a seguiu, saiu de casa 
sen gabardina, 1r6xose co~·,10 iJ.rDJ.a sopa e o seu 
xefe pmcoo a caldo. 

Un_}}a moza que non a seguiu, non se interou 
a tempo do concerto e ficou desconcertada. 

Un oficinista que non a seguiu, non soubo 
a notícia política ·do aía e non pudo falar 
de nada na oficina. 

Sen embargo, outro oficinista que a seguiu, ... 
co'mprobou que ~ a mellor política. 

Unha sehora que a seguiu, intirouse de que 
lle tocara a lota.ría. 

Un trabal.lador interouse a tempo do tempo 
que ia ir e preparouse con tempo. 

E U.."1. exec:uti vo tTL-1 .. e a ;-ns-"~.:i. ~)., non seguiu 
pola rua do atasco e chegou ao aeroporto 
en hora boa. 

E ~ que ouvir ~Ili~~ ~ necesário para 
sair de casa sabendo o que pasa. 

Pase esta nota a un ru~igo para que siga 
a Cadea e se non, xa verá o que pasa. 2ia.... 

bailadores. 
"Ainda que houbo declara

cións no sentido de que podería
mos entrar nunha segunda fase 
da reconversión, quera manifes
tar que desde a UGT rechaza
mos completamente tal eventua
lidade. Houbo, de feíto, unha 
reuñión co Ministro de lndústria. 
Sr. Aranzadi, ainda que é un 
tema por negociar entre o gover
no español e a CEE, e con poste
rioridade entre o governo e os 
sindicatos. Pala nasa banda 
existe a firme determinación de 
non negociar nada, mentres to
dos os traballadores pendentes 
de recolocación na anterior re
conversión non teñan un pasto 
de traballo asegurado. Vamos 
defender que aquí, na Galiza, 
non se perda nen un só posto de 
traballo máis". Así respostaba o 
Secretario Xeral da UGT, Nicolas 
Redondo, a unha pergunta a este 
respeito fe ita por este correspon
dente. 

Á pergunta de que se en Ma
drid parece que nos deparen 
unha consideración de cidadáns 
de segunda clase, Nicolas Re
dondo resposou do seguinte xei
to: "Galiza é un povo con arraigo, 
cunha cultura e unha idiosincra
sia particulares, e que se ten qe 
mobilizar na defensa duns intere
ses non chauvinistas e, en certa 
medida, incoerentes, senón duns 
intereses como tal pavo nunha 
confluéncia entre sindicatos, par
tidos políticos, institucións e dis
tintas forzas económicas nunha 
-non sei se a palabra é a mais 
adecuada- certa tensión dialéc
tica do pavo galega no seu con
xunto, se é que quer levar adian
te unha política de maior creci
mento ec;;onómico, de moderni
zación da sociedade, facendo 
frente así aos graves problemas 
que hoxe ten: problemas de in
fraestrutura, investimentbs, polí
tica agrária, industrial, de servi
cios ... como tal pavo". Redondo 
mostrouse tamén satisfeito pala 
preséncia de distintos sindicatos 
-coa excepción da INTG-, par
tidos políticos. Concellos e Xun
ta de Galiza. 

Marxinación 

Emílio Casanova Vázquez, da 
Unión Comarcal de Vigo, exporia 
asi a opinión da militáncia ugetis
ta nesta castigada área: "Irnos 
pelexar porque non haxa unha 
segunda reconversión, que se
gundo pensamos non é necesá
ria. Reconverten un dos estalei
ros máis rendábeis de Europa, e 
agora tentan de novo a mesma 
xogada. Nen moito menos pode
mos consentilo". Sobre unha 
consideración de marxinación 
que poderia pesar sobre nós, foi 
así de explícito: "Como dicia o 
compañeiro de Astúrias, á corni
sa cantábrica estanos a marxinar 
en todos os terreas: aí está o 
tema das auto-estradas, van 
chegar a todas partes menos 
aquí, e nen o governo central 
nen a Xunta parecen ter moito in
terese en que asi fose". 

"A loita polo posta de traballo, 
e nisto ternos que tomar con
ciéncia todos os galegas, non só 
os sindicatos, é un problema de 
todos -enfatiza Emilio Casano
va. Os nasos estaleiros teñen 
non só que ser competitivos, se
nón que teñen que xerar empre
go. Non valen os parches como 
os 400 millóns inve~tidos pala 
Xunta en Vulcano. E necesario 
un compromiso de todos e, so
bretodo, dos traballadores. Des
graciadamente, non existe nen 
unidade real á hora da verdade 
nen unha conciéncia clara como 
tales traballadores, nisto ternos 
que dar batalla as organizacións 
democrácticas: eu non concibo 
un traballador votando a un par
tido sen antes xerar postas de 
emprego alternativos. Vamos 
agardar en que se concretan as 
directrices da CEE, pero se é 
preciso loitar, loitaremos con to
das as armas ao naso alcance". 

Continuidade e beneprácito 
dos dirixentes desta central aos 
cargos da nova executiva, cun 
nome próprio, Xesús Mosquera, 
home dialogante segundo o sen
tir da maioria dos delegados 
asistentes. O 

UN INOPORTUNO ABRAZO 
M. VEIGA 

Encomiábel esforzo o que ven facendo UGT nos dous últimos anos 
por reafirmarse como sindicato independente e non guvernamental. 
Un esforzo máis necesário agora, cando se achegan as eleicións sin
dicais. 

Nesta liña o congreso galega viña definido por unha arela de auto
nomía e amplitude que se traduciu nas invitacións cursadas a todos 
os demais sindicatos, incluiaos os nacionalistas, e a maioria de parti
dos políticos. Outros colectivos sociais, non estritamente laborais, ti
veron tamén a acollida de UGT. 

Mágoa que as dedsións tomadas non deixen en pe apenas nada 
dese espíritu. UGT manifestouse a pral da construción de autovías, 
pero foi o único sindicato que non asinou o manifesto de reivindica
ción, do mesmo modo que o PSOE foi o único pa.rtido que tamén non 
o fixo. 

Nicolás Redondo foi quen de calificar, implícitamente, de "chauvi
nistas" ou sexa patrioteiros e "incoerentes" ás plataformas que están 
a surxir co espíritu unitário que a gravidade da situación de Galiza 
reclama. 

Emílio Casanova, ao tempo que rexeita á segunda reconversión 
anunciada, dirixe as suas acusacións contra a Xunta e mesmo contra 
os traballadores "pala sua falta de conciéncia ao votar á direita". 

A iso chámaselle sacarlle as castañas do lume ao Partido Socialista, 
por máis que o esforzo semelle baldío. 

Nun intre especialmente crucial os militantes galegas de UGT entré
ganse de novo ao papel de zagueiros das decisións tomadas polo 
governo central, adubiando o discurso de chamadas desasistidas e 
confusas á reivindicación e á defensa do "povo galega". 

Non se lle pode arrendar a gañáncia a quen vive na contradición 
permanente de traballar e criar os fillos nun país no que politicamente 
non ere. · O 
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0.IA MUNDIAL DO MÉDIO AMBENTE 

Manifestación e referendo en PontE?vedra contra Ence-Elnosa e informe negativo contra a fá~rica de Narón 

A Xunta fica sen aliados 
en defensa do binómio Celulosas-eucalipto 
• G.LUCA DE TENA 

O desmantelamento da 
fábrica de pasta de papel 
e cloro de Ence en 
Lourizán foi esta semana 
unha proposta respaldada 
por milleiros de voces 
chegadas de todo o· país á 
Pontevedra. Unhas catro 
mil persoas se 
manifestaron no Día do 
Medio Ambiente en 
Pontevedra contra a 
Celulosa mentres a Xunta 
defende en solitário o 
binómio Celulosas
Eucalipto. 

Arredor da convocatória do Dia 
Mundial do Medio Ambiente, a 
Asociación pota Defensa da Ria 
convocou un plebiscito na praza 
da Ferreria de Pontevedra e unha 
manifestación que atraeu a catro 
mil persoas entre os que se con- · 
taban parlamentários, alcaldes e 
representantes de institucións. O 
BNG fixo público un informe do 
catedrático de Química Analítica 
de Compostela Francisco Ber
mejo Martínez, no que se denún
cia o carácter contaminante da 
fábrica que Papelga pretende 
instalar no municipio de Narón. A 
Xunta, na voz do conselleiro de 
Agricultura apostou pala masiva 
plantación de eucaliptos e pinos 
e polos proxectos pendentes de 
apropación de duas transnacio
nais da pasta de papel que que
ren instalar con subvención pú
blica en Narón e As Pontes. 

O plebiscito de Pontevedra foi 
unha festa que conseguiu atraer 
gran cantidade de simpatizantes. 
Máis dun milleiro participou na 
votación polo peche de Ence-El
nosa, no médio de música de 
gaitas e coa lectura dun cantar 
de cego como colofón. "Esta é a 
história dun concello/ libre de 
toda sospeita/ pois defende 
abertamente/ o capital e a des
feita./ Tamén é a história/ dun 
mangado de caciques/ que fa
cendo os seus negócios/ bota
ron a ria a pique" . Os residuos 
sólidos que contaminan a ria 
procedentes de Tafisa e de 
Ence-Elnosa , e os fumes e os 
productos químicos que pasan 
despois áñs cadeas tróficas, fo
ron o alvo das críticas da APDR 
que reclaman o desmantelamen-

E UCALIPTIZACIÓN 

A contestación contra o complexo ENCE-ELNOSA medra en Pontevedra mentr es Romay Beccaria apoia a construcción de 
novas plantas e a eucaliptización do país 

to do complexo Ence-Elnosa , así 
como unha depuradora para as 
emisións de Tafisa. Ao día se
guinte, catro mil personas ped i
ron o peche da celulosa de Lou
rizán, palas ruas de Pontevedra. 
Na manifestación estaban Cami
lo Nogueira e Francisco Trigo, 
parlamentarios de PSG-EG e 
BNG; o alcalde de Noia, Pastor 
Alonso; o presidente da Xestora 
de Cangas, Mariano Abalo, os 
concellais de Narón polo BNG, 
Antonio Vigo e Manuel Méndez 
asi como representantes do en
sino, a xudicatura e a abogacía, 
entre outros sectores urebanos 
que durante vintesete anos a di
rección da fábrica do INI en Lou
rizán adxectivou de maioria si
landeira partidária da indústria 
contaminante. 

No manifesto da APDR denún
ciase o desvio de oitenta millóns 
de litros de auga diários desde o 
Lérez ao complexo da fábrica de 
pasta e cloro no que ten maioria 
o Instituto Nacional de lndústria. 
Esta alta demanda de auga para 
o proceso de lavado da pasta 
provoca no verán restriccións en 
várias vilas da ria. O mercúrio 
aparece no manifesto da APDR 
como o máis tóx ico dos elemen
tos que deita Ence-Elnosa na ria , 
nunha cantidade de 17,08 gra
mos por tonelada de cloro fabri
cado. 

Na ocasión do Dia Mundial do 
Medio Ambiente, a Asociación 
para a Defensa Ecolóxica de Ga
liza fixo públ ico un comunicado 
no que indica que o total de sóli
dos en suspensión verquidos 
diariamente polo complexo de 
Lourizán acacia perta de seis to
neladas e 28.950 kilos de mate
riais bio- degradabeis. Este é 
polo tanto o foco de contamina
ción máis importante da ria e da 
cidade. 

A demagóxia dos postos 
de traballo 
O catedrático de Qu ímica Analít i
ca Francisco Bermejo completou 
un informe sobre o estudo pre
sentado pola empresa Ekono OY 
sobre o impacto ambiental da fá
brica de papel que se propón 
construir o grupo finés Tampella 
en terreas de Narón. Os conce
llais do BNG neste concello An
tonio Vigo Ramos e Manuel Cé
sar Méndez Batán solicitaran o 
estudo ao profesor Bermejo 
preocupados pala indoléncia coa 
que se asumía a instalación da 
fábrica de pasta mecánica entre 
os demais cargos electos da cor
poración de Narón. O informe do 
departamento de Qu ímica Anal í
t ica de Compostela advirte que 
a demagóxia de poucos postas 
de traballo non debe agachar o 
feito de que se trata na real idade 

de tres fábricas contaminantes 
que poden arruinar a riqueza da 
ria de Ferro! e as suas cond i
cións residenciais. "Por moito 
que o proxecto se defina como 
a construcción dunha fábrica de 
papel de 200.000 toneladas ano, 
-sinala o informe- desde o 
ponto de vista ambiental debe 
quedar claro que do que se trata 
é de instalar unha fábrcia de pa
pel LWC (siglas inglesas para a 
definición de papel estucado de 
baixa gramaxe); de 200.000 to
.neladas/ano ; dunha fábrica de 
pasta de celulosa mecánica de 
65 .000 toneladas/ ano e dunha 
central mixta de producción de 
enerxia eléctrica gas/vapor, de 
29 ,5 Megawatios/ano.". 

A fábrica de Narón consumiria 
pasta química producida en Lou
rizán (65.000 toneladas/ano) o 
que significa que utilizaría madei
ra de eucalipto, cos problemas 
de forestación inducida que con
leva. Tampouco desbota a utili
zación dun procedemento húmi
do para o descortizado da ma
deira. "Non descobremos factor 
nengun polo que se deba cons
truir a fábrica no lugar en cus
tión", é a conclusión do informe 
do profesor Bermejo que no su
mario do estudo sinala que as . 
instalación deben ser calificadas 
como molestas, insalubres e no
civas; que a sua instalación po-

A última foi no concello de Avión 

de ria afectar negativamente a 
· mais 10.000 persoas; que na uti

lización de auga do· rio Xubia de
beria ter prioridade a poboación 
da Ria, que na actual situación 
ten problemas de abastecemen
to; ·que non se debe autorizar o 
verquido de augas residuais no 
rio ou na ria de Ferro!, sen facer 
antes un estudo hidrolóxico. 

Particular importáncia concé
deselle ao feito de que a fábrica 
producirá efluintes que conterán 
mercúrio e productos organo-ha
loxenados que na mais recente 
literatura aparecen calificados 
como as sustancias mais tóxicas 
que se coñecen. Secundária
mente, a empresa mixta hispa
no-finesa teria que dispoñer dun 
depósito de gas e doutro de 
auga-osixenada. 

Na apresentación do informe 
do profesor Bermejo, Francisco 
Rodriguez denunciou a util iza
ción do desmantelamento indus
trial da ria de Ferro! para introdu
cir este xénero de fábricas como 
mal menor e ao mesmo tempo 
matizou que non se trataba de 
opoñerse a todo proxecto de 
transformación da madeira se
nón a aqueles que esixian un 
custe ecolóxico e social superior 
ás mellaras aterecidas. 

A Xunta polo eucalipto 
O Día do Medio Ambiente susci
tou tamén unha declaración do 
Conselleiro de Agricultura da 
Xunta a pral da extensión univer
sal do eucalipto e do pino. O 
Conselleiro fixo unha defensa 
apaixoada do binómio espécies 
de crecimento rápido/fábricas de 
pasta de papel. O argumento do 
responsábel da política forestal 
non se diforéncia do que defen
dia o governo central durante a 
Dictadura e está definido pala 
produción intensiva de fibra para 
pastear con desprécio de todos 
os demais sectores que podan 
ter no monte a sua matéria pri
ma. O Conselleiro non precisou· 
na sua proposta como a foresta
ción masiva con eucalipto e pino 
vai mellorar o précio destas es
pécies. A sua fórmula de "deixar 
actuar as forzas do mercado" 
pode significar a médio prazo 
que o précio do eucalipto e o 
pino se reduza até extremos de 
irrendabilidade, tan lago as plan
tacións promovidas polos indus
triais pasteiros en Latinoamérica 
acaden a idade de produción. D 

. A multinacional Celbi continua a compra de montes comunais 
Un novo monte acaba de ser alugado pola multinacional 
papeleira Celbi; concretamente o monte comunal do 
Córcores no concello de Avión, situado no límite da 
comarca de Carballiño. Este terreo, 
con algo máis de 200 hectareas, foi alugado 
en similares características ca o 
de Portela de Lama (Forcarei) e Nogueiroá (lrixo), quer 
dicer, por un lapso de tempo de trinta anos e un 
montante total duns sesenta millóns de pesetas, 
incorporándose a este contrato a construción 
dunha piscina na vila, 
cuestión paradóxica se ternos en conta 
que a meirande parte da povoación pasa dos cincuenta 
anos con moito. 

• XOSE R. CASTRO/O CARBALLIÑO 

Os contactos foron levados por 
parte dos intermediários da em-

presa que seguen a percorrer a 
comarca, e tres persoas naturais 
desta aldea, pero que desde hai 
anos non habitan nela, situando 

como cerebro e artífice da ope
ración a unha persoa do lugar 
que posue un estabelecimento 
en Ourense. 

Por outra banda, algun dos vi
ciños desta parroquia din que 
somente firmaron esas tres per
soas e que o asunto non está 
nada claro nen é firme, neste 
sentido maniféstanse viciños de 
Beariz, concello limítrofe de 
Avión e Forcarei que resiste es
toicamente até o de agora os en
vites da multinacional luso-sue
ca, que noff cesa no seu intento 
de converter a Serra de Testeira 
nun eucaliptal. 

Primeira plantación 
Por outra banda, no Carballiño, 

talaba-se dias atrás~ das primei
ras plantacións de eucaliptos en 
fincas privadas, sina:ando a un 
acaudalado da vila e a un grupo 
de sócios coñecidos na vila, 
como os impulsadores deste 
proxecto, que marcaría unha im
portan1te variante, xa que até 
agora só se falqi.ba de montes en 
man comun. Es'ta iniciativa priva
da estabelecíase en duas fren
tes, a primeira delas, nun lugar 
coñecido como "O Capo", entre 
os concellos de Boborás e lrixo 
·e a outra nunha grande finca nas 
proximidades do Carballiño de-
nominada Cousa. 

Os proprietários de ambos os 
dous terreas rexeitaron tal acu
sación e declararon que non 
plantarán eucaliptos nos seus 

montes, aducindo os primeiros 
razóns 'tie superfície (o monte só 
ten tres hectáreas) e asegurando 
o outro que no seu monte non se 
implantaría o monocultivo, ainda 
que se mostrou totalmente con
trário "á loita que está levando a 
Plataforma"; non obstante o cep
ticismo segue palpábel na opi
nión da xente o respeito. 

Polo que se ve, un problema 
que comezou nun monte de lri
xo, e que foi collendo forma pou
co a pouco, ten todas as trazas 
de converter-se nunha longa ba- . 
talla, con tres frentes explícitas 
neste intre: Portela, Nogueiroá e 
Córcores, é unha. porta aberta á 
iniciativa privada. D 



INTEGRACIÓN EUROPEA _ 

Correspondíanlle por programas do Fondo Europeu -de Desenvolvemento Rexional· 

·Galiza deixou de solicitar case oito mil millóns 
de pesetas do Fondos de Desenvolvimento da CEE 
Desde a asinatura do tratado de 
adesión á Comunidade Econó
mica Europea, a . Galiza ten dei
xado de percibir 7.978 millóns de 
pesetas que lle correspondían 
como fondos estructurais conce
didos a traveso do Fondo Euro
peo de Desenvolvemento Rexio
nal, FEDER. 

Esta cantidade incluida nos or
zamentos comunitários non foi 
solicitada desde a Galiza nen 
tampouco xestionada polas ins
táncias que representan ao Esta
do en Bruxelas. A solicitude de 
fondos do FEDER pode facerse 
desde o concello, con aval da 
Deputación e posteriormente do 

C.ONDICIÓNS DE TRABALLO 

governo autónomo e da adminis
tración central que é quen a diri
xe a Bruxelas. O descuido adqui
re especial gravedade cando se 
consiqera que os fondos do FE
DER para correxir desequilíbrios 
internos deixarán de aplicarse o 
primeiro de Xaneiro de 1993. 
Trátase por tanto dunha disposi
ción de fondos transicional pára 
paliar os efectos que o mercado 
único terá sobre as economías 
mais atrasadas da Europa da,~ 
12. 

En médios da administración 
comunitária consideran que tan
to a aplicación dos fondos do 
FEDER como os programas pon
tuais de desenvolvemento sub-

vencionados pola facenda públi
ca e a CEE, son a derradeira 
oportunidade que as rexións 
atrasadas teñen antes do 93 
para iniciaren a transformación 
que lles permita afrontar o desa
fio da competéncia desigual. Na 
Galiza, calificada pala adminis
tración da CEE como Obxectivo 
1, (rexión deprimida) xunto con 
Grecia e Portugal, danse tres 
condic¡óns que engaden gravi
dade as esta neglixéncia. A pri
meira é o feíto de estar incluida 
como zona fronteiriza económi
camente deprimida, dentro da 
clasificación rexibnal da CEE. A 
segunda é o peso que ten dentro 
da sua economía o sector da 

pesca, que proporcionalente é o 
que recibe menos atención no 
orzamento comunitário (só o 0.8 
frente ao 65 por cento que se 
adica á agricultura). A terceira é 
o feíto de estar aplicando fondos 
do FEDER non a traveso da ad
ministración autonómica senon 
coa intermediación das deputa
cións, o que limita a esferas de 
influencia clientelares a adminis
tración dos orzamentos. 

Desde o ingreso na CEE, a Ge
neralitat de Catalunya só deixou 
de solicitar 54 millóns de pesetas 
do total que lle correspondía 
dentro dos orzamentos do FE
DER. O 

Empresas do transporte utilizadas no contrabando e no _blanqueo de diñeiro 

Os traballadores do transporte comezan a poñer fin 
a unha situación de extrema Precariedade 

. • M.V. 

A firma do convénio do 
transporte na província de 
Pontevedra, tras o acordo 
de sindicatos, agás CCOO, 
e patronal é o · primeiro 
paso na mellara de 
condicións dos 2.500 
traqalladores que 
compoñen o sector, 
repartidos entre 250 
empresas. Comeza a 
albiscarse o fin dunha 
situación de absoluta 
precariedade, á marxe 
moitas veces das leis 
laborais. 

Os sábados e domingos dun 
conductor de autocar rematan ás 
catro da madrugada, tras a reco
llida dos asistentes a unha sá de 
festas. É probábel que ao día se
guinte, luns, a xornada comence 
ás 5 da mañá para recoller algun 
turno de obreiros, dirix índose 
máis tarde a cobrir o transporte 
escolar. Nengun conductor fa i 

· menos das doce ou catorce ho
ras diárias, contando os tempos 
de espera. 

Situacións de alto risco prodú
cense en viaxes IÓngas, con es
caso tempo para dormir. Non é 
dificil ouvir o relato de conducto
res que realizaron duas viaxes a 
Alemaña (ida e volta en ambas) 
seguidas e con apenas un par de 
horas para dormir. 

Sen embargo até agora -as 
continuas ta igas 'po los convénios 
prov inciais tenden a modificar 
lentamente a ·situación - a situa
ción laboral defínese pala exis
téncia de contratos ilegais, in
cumplimento absoluto dos acor
des tomados, pago exclus ivo 
das horas de traballo efectivo, 
pero non das de preséncia e es
pera etc. Un dos últ imos bas
t ións da instransixéncia patronal 
era precisamente a provincia de 
Pontevedra que agora ven de 
aprobar un novo convénio, onde 
se recoñece un salário inicial de 
62 mil pesetas, con incrementos 
de ent re o 8,5 e o 11 %. 

Os conductores de transporte 
escolar veñen sofrendo até agora 

· contratos eventuais ano tras ano, 
categoría de todo ponto ilegal, 
sen que as inspecións de tráballo 

tomaran cartas no asunto. 
Luis Burgos, dirixente da 

CXTG, e histórico sindicalista do 
ramo do transporte, sinala que 
"o convénio de Pontevedra esta
ba en 56 mil pesetas (frente, por 
exemplo, ás 64 mil de Ourense 
ou as 65 mil de Lugo), pero é 
que, se pagaran as horas que se 
fan , suporian polo menos trinta 
mil pesetas máis, e hoxe estanlle 
a dar entre 5 e 15 e polas boas, 
sen que entren en nómina e polo 
tanto sen que se poidan contabi
lizar se quedas no paro ou se tes 
un accidente". 

Transportes urxentes 
autónomos 
Máis flagrante é a situación dou
tros traballadores, ."na miña em
presa están a metade sen asegu
rar". sinala un traballador de 

C RISE NA PESCA 

TON; ou a dos empregados de 
oficinas, cun salário de 54 mil 
pesetas e sen cobrar horas 
como os conductores; ou a dos 
auxil iares administrat ivos que 
cobran 48 mil (por baixo do salá
rio mínimo), aproveitando a cir
custáncia de que en moitos ca
sos son mulleres, e "supónselles 
que xa teñen outro salário do 
home na casa". 

Nas empresas de transportes 
urxentes que agoran proliferan a 
situación é se cabe máis grave. 
"Aquí reduciron as plantillas e 
meteron aos conductores de au
tónomos, poñendo eles as suas 
próprias furgonetas, ainda que 
en realidade non son tales: a fur
goneta leva todos os rótulos da 
empresa para a que traballan e 
dela dependen totalmente. Así a 
empresa non corre nengun risco 
e pode desfacerse de cantos tra
balladores queira cando dese-

xe", sinala Luis Burgos. 
"Na Coruña, sinala o dirixente 

da CXTG, a situación é algo me
llor, pero para iso tivéronse que 
facer nove taigas. En Pontevedra 
en once anos non houbera nen
gun ha". 

Blanqueo de cartas 

Por outra parte, traballadores de 
várias empresas veñen denun
ciando desde tempo atrás a utili
zación do servício para o contra
bando de tabaco, através de au
tocares de viaxeiros e de ·droga 
en camións TIR, "todos eles do
tados de amplos maleteiros". 

Outras informacións vinculan a 
algunhas empresas de transpor
te de viaxeiros co blanqueo de 
cartas: "con declarar un maior 
número de viaxeiros do real está 
resalto e iso non hai quen o con
trole". O 

Manifestación .en defensa do conxelado. Aspecto da manifestación celebrada o 
pasado 31 de Maio en Vigo en defensa da pesca do conxelado e da negociación de novos caladeiros. A 
movilización foi convocada pala Plataforma en defensa do sector pesqueiro que apoian toc;:fos os partidos 
políticos e sindicatos, agás o PSOE, a UGT, a FPG e un sector do SGTM. Este último convocou en 
Cangas unha movilización simultánea co mesmo motivo, baixo o lema de " Mariñeir~s en loita". O 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

"Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis" 

Felipe González 

Vários rapaces xuntan cartas 
e alugan unha película de ví
deo. Van a vela a casa dun 
deles. A sesión comeza en si
léncio, con algun que outro 
castañetear de dentes. Al
guns sinten frío nas costas e 
todos poñen olios arrepiados. 
A película é de esoterismo 
e o pai progre que guicha 
desde detrás da porta non 
entende nada. 

En realidade eles comeza
ban a estar fartos dunha so
ciedade que só oferece ob
xectos. O espiritismo cubre 
vácios que o Corte Inglés non 
enche. 

Miguelanxo Prado non ven
derá as suas bandas deseña
das en USA. Os norteameri
canos esixian direito a decidir 
sobre a portada. "Para cada 
album de comic tes que de
buxar o cu dunha rapaza", di
xéronlle. 

Segundo o governador da 
Coruña, Ramón Berra, na 
província existen 5 .800 li
céncias de armas, sen con
tar as 30 mil de caza, nen as 
armas que carecen de licén
cia, que son moitas. 

lso é máis do que ten cal
quer forza mil itar -exército , 
etc.,- instalado na Coruña. 

A este paso un pavo pacífi
co como o galego pronto 
contará cunha entidade 
como a Asociación nortea
mericana do rifle . 

Alguén debería perguntar
se por que pasa isto. 

Portada do diário Atlántico 
do pasado mércoles: "Defi
ciéncias no H~spital Xeral ". 
Debaixo: " 0 hospital Povi
sa na vangarda". 

Atlántico ten todo u direito 
a informar como queira e a 
ter a sua própria liña editorial , 
pero alguén deberia decirlle 
aos lectores que o presidente 
do seu consello de adminis
tración, Jual'l Mosquera 
Luengo, é directivo d~ Povisa 
e que Manuel Orio Avila, di
rector do periódico, foi , du
rante tres anos, xefe do gavi
nete de prensa do menciona
do hospital privado. 

Os leitores teñen dereito a 
saber tamén que Povisa ob
ten os seus principais ingre
sos das concesións que lle 
outorga o próprio Hospital 
Xeral. 

Loado sexa o Concello de 
Lugo que ven de pagar a A 
Nasa Terra unha factura do 
primeiro trimestre de 1986. 
Lentos pero seguros. 

El t raballa en Alcampo. Ela 
tamén . Fixéronse mozos. 

Os xefes de sección de 
cada un deles deulle o res
pectivo aviso: "A/campo non 
quere que se formen parellas 
entre os traballadores, pero 
de producirse non queremos 
que iso se note para nadéjl 
dentro das instalacións". E 
dicer nada de mans apreta-

. das, polos corredores do hi
per. Nada de ir xuntos ao 
Flunch. 

Na información aparecida no 
anterior número, sobre o 
complexo de Lourizán , faltou 
un dado: Na Escola de Capa
taces non poden matricularse 
mulleres. O impreso indica 
que hai que ser "español y . 
var.ón". O 
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BASES 
l. Poderon participar nesto XXI Bienal de Arte, tódolos artistqs 

colqueira que sexo a súa nacianalidade ou residencia. 
2. Un Xurodo de admisión designado no seu día polo Presidencia, 

seleccionará as abras e rechazará aquelas que, o seu xuizo, non 
leñan méritos suficientes poro ser e_xpastas . 

3. Existirá un Xuroda de Calificación, cuio composición será acordado 
polo Corporación Provincial e dedo a coñocer oportunamente. 
4. O Concursa versará sabre as daus especialjdades de Pintura 
e Escultura, e codo artista non p_odera presentar máis dunha obro en 
cado unha delas. 

·s. As obras de pintura executodos en cafqueira dos súos técnicos ou 
materiais poderon ser enmarcadas a vóluntade. As súos dimensións 

6. 

7. 

8. 

máximos serón: ancho 3 metros e alto 2 metros. · 
Os escultores poderon presentar as súas obras en modeiro, metal, 
mármol, pedro, pedro artificial, barro cocido, cemento e out{os 
materias similares, sen que a seu peso poda exceder de 500 Kgs. 
A XXI Bienal de Arte celebrarase nos Salóns do Po lacio Provincial 
de Pontevedra, durante os días 1 ó 31 de agosto de 1990. 
As obras pre~entaronse na Sección de Cultura da Excma, Deputación 
Provincial..persoalmenle ou par calqueira media de transporte que 
garantice o entrego das mesmos na Palacio Provincial . A recepción 
!eró lugar do 1 ó 20 de xunio, e codo abro irá acompañada dunha 
lotografia en blanco e negro de l8x24 cm. e o currículum do artista. 
A lotogrolia conterá ó dorso o nome e apelidos do autor, título da 
abra, valor (a efectos do seguro), dimensións, técni~a utilizada e 
soporte. 
Acompañarase asimesmo, debidamente cumplimentado, o.Boletín 
de Ín$Cripción, que será facilitado ó efecto: entregándose ó 
interesado xustificante de presentación. das obras, que servirá lago 
para a retirada das mesmas. 

9. A Bienal será responsable dos siniestros de calqueira dese que 
poideran sobrevir durante o transporte. 

lOit Os gastos de transporte dos abras son a conta da expositor, se ben 
as seleccionadas serón remitidas ó seu destina a canta da 

• Organización. 
11. As obras seleccionadas serán aseguradas polo vaior fixado polo 

artista e ata o momento de chegar ó seu poder. 
12. As abras non seleccionadas poderan ser retiradas despois do día 

cin~o de agosto e as seleccionadas o partir da día 2 de septembra. 
As que se recibirán por_ axencias d~ transporte devalveranse pala 
mesmo mediQ, 

13. Os premiso establecidos son os séguintes:. 
PRIMER PREMIO: 
Medalla de Ouro e C:INCO MILLÓNS (5.COO.COOJ de pesetas. 
SEGUNDO PREMIO: 
Medalla de Plata e TRES M!LLÓNS (3.COO.COOJ de pesetas. 
TERCER PREMIO: 
Medalla de Bronce e UN MILLÓN (1.COO.COOJ de pesetas. 

14. A concesión destes premios leva aporellado a libre disposición das 
obras polo Deputación Provincial . 

. 15. O Xurado podera declarar desertas os premias establecidos, se ó 
seu xuizo ningunho das abras presentadas alcanzase o nivel 
artístico requerido. 
O fallo farase público o día 3 de agosto, comunicándose ós medios 
informativos e individualmente a cada un dos porticipantes. 

16. · A presentación dos obras supón que os seus autores coñecen estos 
bases e mostron absoluto conformidode con elas e coas decisións 
do Xurado:-

17. O Boletín de inscripción e Q impreso dos presentes Bases poderan 
ser solicitados da Sección de Culturo.da Excmo. DeputociÓn 
Provincial. 

DEÍ>UTACIÓN DE PONTEVEDRA 



10 A NOSA TERRA- · 
Nº 435 - 7 DE XUÑO DO 1990 

GALIZA E MUNDO 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
. /~ 

Apresentado recurso de reposición ante o tribunal SuQerior de Galicia 

Máis de 1600. profesores de 93 centros \ 
contra o Decreto ·de lsención do galego no enSino · · 
•x.c. 
A campaña que están a desenvolver a Mesa de 
Normalización Lingüística, xunto aos sindiGatos SGTE, 
UTEG-INTG, CCOO e CXTG e máis as asociacións Nova 
Escala Galega e AS .. PG está coneguindo un eco moi 
elevado entre profesores de Centros de Ensino Médio e 
EXB, obténdose xa a protesta explícita de máis de 1.600 
profesores ~ 96 centros de ensino. A apresentación dun 
recursó contra o decreto perante o TSXG é o culmen 
desta campaña. 
O recurso apresentado palas or
ganizacións antesditas é de re
posición contra a disposición gu
vernamental que, para os reco
rrentes, abre un perigoso camiño 
de discriminación precisamente 
cortra a língua máis desfavoreci
da, introducindo fendas lexislati
vas onde O· edifício normalizador 
do galego pode ve·rse máis afec
tado. O recurso baséase na vul-

VILAGARCIA 

neración do artigo 5.3 do Estatu
to e do artigo 13 da Lei de Nor
malización Lingüística, "frente ao 
esquema de protección e poten
ciación do uso normal e oficial . 
do idioma galega contido, entre 
outros, nos preceptos do Estatu
to para Galicia, a Administración 
trata de impar un sistema de 
isencións no ensino non universi
tário qÜe sobrepasa con moito o 

deseño normalizador que daque
la norma se desprende. Con efei
to, a disposición que entende
mos infrinxida impón aos pode
res públicos o debe~ de Sf;}r ga
rantes do uso normal e oficial da 
língua própria de · Galiza, asi 
como a potenciación do seu em
prego en todos os ámbitos ·e en
tre eles; loxicamente, o docente, 
pois nel se basa precisamente a 
normalización que pretende a 
norma constitucional. e autonó
mica: . Resulta paradóxico -enga
d_e o recurso- que neste proceso 
de integración lingüística, ao lon
go do que se ditaron todo tipo 
de regulamentos a tal fin, a Ad
ministración autonómica, a pro
posta da Cónsellaria de Edua
ción, acorde dictar este Decreto 
cun contido que, esencialmente, 
supón un retroceso neste í~er 

normqlizador con respecto á si
tuación irriediatamente anterior". 

1 nfracción constit.uc'ional 
As infraccións da Lei Normaliza
ción lingüística retiren aos apar
tados que invocan a obrigatorie
dade de estudo da língua galega 
e a garantía do uso efectivo des
de direito, para finalmente apan
dar na infración do artigo 1 Q5 da 
Constitución no que estabelece 
a audiéncia dos cidadáns direc
tamente ou através das organi
zacións e asociacións recoñeci
das pola lei nos procedementos 
de elaboración das disposicións 
administrativos que lles afecten. 
Nese sentido apóntase que os 
recorrentes "teñen un interese le
xítimo, pois neles están integra-

Con denúncia de inxeréncias do Comité Executivo na sua xestión . . 

Demite o Director Xeral de Fexdega 
a quince dias de tomar. posesión 
• XOSÉ C. RATÓNNILAGARCIA 

Pasou coma un lóstrego. 
Xosé António Sánchez, 
figurou como director xeral 
de FEXDEGA xusto quince 
días~ Foi apresentado 
publicamente como o 
profisional "de 
importación" chamado a 
salvar a Feira deVilagarcia, 
o 15 de Maio e demitiu, 
xunto coa sua equipa, o 
pasado 1 de Xuño, 
provocando coa sua 
postur:a unhá nova 
situación de tensión entre 
os directivos feirais, 
acentuando a fonda crise 
que vive FEXDEGA desdé 
hai dous anos. · 

· Xosé António Sánchez chegou a 
Vilagarcía arroupado pala sua 
experiéncia como ex-director da 
Vigo-Mostra, acordando co Co
mité Executivo de FEXDEGA 
(agora.denominada en plural: Fe
rias Exposiciones para ·el Desa
rrollo de Galicia) responsabilizar
se da sua dirección, xunto a 
unha equipa de catro persoas do 
seu gabinete, de Vigo, por uns 
honorários mensuais de 800.000 
pesetas en conxunto dos que 
Sánchez cobr-aria 350.000, até fi
nais -Oe ano e para organizar a 24 · 
Edición da Feira Xeral máis cinco 
feiras monográficas máis, unha "Talleres Marva" -empresa que 
cada mes: Automóbil, Libro anti- xa o fixo para a edición do "Sa-
ga e de 9casión, Alimentária, Ga- Ión Costa Oeste" de moda, que. 
limar e Ocio. deixou un saldo negativo de 13 

Agora vaise denunciando pu- millóns de pesetas, e permitiu a 
blicamente a inxeréncia e boicot Carlos Perez, o presidente do 
que membros do--Corñité Execu- Comité Executivo carregar toda 
tivo fixeron na sua xestión. Unha a responsabilidade, da má xes-
série de imposicións que ia~ tión e nulos resultados, na direc
desde que a publicidade tiña que 'tora da feira, Rosa Maria Places, 
ser feira pala empresa Pub/ic pasando polo favoritismo que . 
Ofic Arosa (propriedade de E. encontraron a favor dalguns ex-
Fandiño, quen levara a caffif3áña positores apadriñados por direc-
eleitoral do actual aléalde Rivera tivos, e para rematar a xeira que 
Malta, e desde aquela ten a "ex- levou a X.A. Sánchez a apres.en-
clusiva" de todas as campañas tar ·a demisión, a imposición por 
publicitárias que fai o concello) parte · do presidente de FECA 
que tamén facmtaria o persoal de (Federación Comarcal de Empre-

- servicios, ~ales como azafatas e sários de Arousa) que forma par-
seguridade, até a montaxe da in- te do Consorcio Pro-Feiras, Ro-
fraestrutura correri.a_por canta de que Varela, xi.anta a outro directi-

vo desta asociación empresarial 
·que forma parte do executivo, de 
celebrar uri "Dia de Barcelos", un 
dia antes do "Día de Portugal'.'... 
que programara a· equipa de J.A. 
Sánchez. Acusa aos responsá
beis da feira, de dilación · e desin-

. terese nas actuacións- deperi-
. dentes do Consórclo Pro-Feiras: 

"non se aprobou o presuposto, 
que fai inoperativa a nasa xes
tión, non podendo firmar un ta
lón, aceptar un efectos e nen xi
quera dispar de diñeiro para 
mercar selos para o.correo", Cu
riosamente o mesmo dia de fa
cerse pública a demisión, o Co- · 
mité Executivo reuniase para, en- · 
tre outras causas, aprobar un or
zamento de 170 millóns de pese
tas para as. Feiras, 72 deles para 

a Edición xeral (FEXDEGA) que 
abrirá as portas o 29 de Xuño, 
até o 8 de Xullo. 

Salário millonário · 
para V. Quiroga 

- Sánchez, que no seu breve exer
cício de 15 dias, fixo mostra da 
sua capacidade profisional dei
xando en herdanza un plan de 
médios, un sustancial incremen
to da publicidade, un recinto or
denado na sua distribución e 
imaxe e tratou de aplicar unhas 

- tarifas disuasórias para aterecer 
unha maior calidade feiral; tala 
ao abandonar do potencia que 
ten esta feira. Pero, segundo el, 
para explotala haberia que co
mezar por cambear os estatutos, 
o organigrama e rematar con to
dos os interese criados no seu 
entramado eliminando as pre
bendas otorgadas á preséncia 
de certos expositores, de nula 
rendabilidade. 

As reacións que seguiron á 
surpresiva demisión do director 
xeral, respostan ao antagonismo 
que ven marcando a dinámica en 
FEXDEGA: desde o mutismo to
tal do Concello de Vilagarcía, pa
sando polo reto lanzado dende a 
direción de FECA a Sánchezé 
para "debater en público" as 
causas da sua demisión e o tras
fondo das acusacións, até a de
núncia da Cámara de Comércio 
que entende que a actuación 
dada pala decisión irrevocábel 
da equipa de J.A. Sánchez "da
lles a razón en todos os plante
xamentos que desde hai anos vi
mos mantendo no senso de que 
a organización e control de FEX
DEGA debe estar ao marxe das 
institucións políticas" (En clara 
referéncia ao papel do Concello 
e da Xunta). Os directivos came
rales, que non participan nas 
xuntanzas do Consorcio dende 
que o Alcalde Rivera Mallo como 
presidente cesara a Pablo Vio
que, secretario xeral da Cámara 
de Comércio e ata que este sexa 
reposto nd seu cargo de vocal -
decisión agora pendente da de
cisión xudicial, próxima a sen
téncia ao recurso legal da Cáma
ra- .acusan aos outros sócios, 

dos colectivos intimamente rela
cio.nados co ensino que resultan 
afectados por esta disposición 
de carácter xeral, amén do inte
rese directo que tamén ·Osten
tan". 

A derradeira infracción sinala
da é a do artigo 9.1 da Lei de 
Consellos Escolares que abriga a 
consltar preceptivamente ao 
Consello Escolar de Galiza "do 
que será necesário traer á vista 
o informe antes de dictar a dis·
posición controvertida". 

O recurso apresentouse con 
data de 22 de Maio e mentres se 
resolve as organizacións reco
rrentes van seguir a sua campa
ña de presión e pronunciamen
tos escolares. O 

Concello, FECA e Xunta, de ser 
os responsábeis desta nova cri
se: "A auditoria realizada a finais 
do pasado ano por Arthur Ander
sen, confirma o exposto pola Cá
mara de Comércio". 

Desde o luns, 4 de Xuño, e 
como saida de emerxéncia a 25 
dias do comezo da Edición Xeral, 
o Comité Executivo acordou 
contrtar os servícios da empresa 
"Cúpula", propriedade de Vicen
te Quiroga, que organizara a 
Vigo-Alimentárial87, para salvar 
a dificuldade que supón a sua 
celebración normal, cando se 
canta só coa preséncia confir
mada de 20 expositores, dos 300 
que normalmente participan na 
feira vilagarcián. 

"Cúpula", curiosamente, fora 
obxecto dunha reclamación de 
danos e perxuizos, precisamente 
por quen agora a contrata, o 
Consórcio de FEXDEGA, a raiz 
da celebración no Outono pasa
do da monográfica GALIMAR 
que organizaba a Consellaria de 
Pesca no recinto feiral de Vila
garcia. 

Vicente Quiroga cobrará uns 
honorários mensuais de 
1.500.000 de pesetas mensuais, 
segundo se fixo público, senda 
contratado por un mínimo de 
dous meses, fronte a un grupo 
de 22 persoas, que estarán coor
denados polo técnico de "Cúpu
la" Manolo Cabada e o holandés 
John Borg, responsábel de in
fraestrutura, que á sua vez co
brarán do presuposto de 72 mi
llóns asignados á feita. Preten
den manter· o rigor profisional e 
a calidade feiral programada por 
J.A. Sánchez, sen asumir com
peténcias directivas que serán 
responsabilidade do Comité Exe
cutivo exclusivamente. 

Como final, de tono esperpén
tico, o alcalde Rivera Mallo nun 
certo "golpe de grácia", fala dun 
proxecto de nova ubicación no 
lugar de Pinar do Rei na ladeira 
do Monte Xiabre, para o que pre
cisaría canto menos un desem
bolso financeiro de 1.500 millóns 
de pesetas, que pretende acadar 
da Xunta, através da Conselleria 
de lndústria. O 



UBERDADE DE EXPRESIÓN 

Segundo se puxo de manifesto no seminário sobre "os límites do direito á información" 

Estanse sustraendo direitos fundamentais 
dós xornalistas 

lmaxe do recén constituido Sindicato de Información da CXTG. 

_ ron tamén que a "reportaxe neu
tral", quer dicer, cando se citan 
declaracións doutra persoa, en
trevistas ou comunicados, exo
nera de toda responsabilidade 
ao xornalista, ainda que foi criti
cada a senténcia do Tribunal Su
premo sobre o deber das "repor
taxes· neutrais", pois limitan ao 
debate na sociedade. 

A lei como ameaza 
Pola sua banda os xornalistas in
cidiron na sua percepción das 
leis como ameaza, resaltando a 
enorme distáncia entre a inter
pretación dos xuíces e o fondo, 
"que son preconstitucionais ain
da que o fagan con citas ás nor
mas constitucionais". 

Criticáronse sobretodo as sen
téncias referentes ao "direito ao 

· ~ honor", no caso dos políticos, si
ffi nalándose non poden estar afee
~ tas ao mesmo réxime as persoas 
gs e as institucións, pois en tal caso 
~ seria imposíbel un Watergate, ao 

"Calquer limitación do 
direito de información, ten 
que estar prevista na lei e 
o que limita ten que, ser un 
ben xurídico tutelado na 
Constitución", pero este 
princípiO' básico está a ser 
saltado con bastante . 
frecuéncia, segundo se 
puxo de manifesto no 
seminário sobre "Os 
límites do direito á 
información: xornalistas 
ante a lei", no que foron 
ponentes o Catedrático de 
Direito Penal e Decano da 
Falculdade de Direito de 
Compostela, X. M. Lorenzo 
Salgado, o Xuíz e profesor 
de Direito Procesal, 
Luciano Varela e o director 
de A NQSA TERRA, 
Alfonso Eiré no que 
participaron 40 xornalistas 
e asesores xurídicos de 
empresas editoras. 

Unha das limitacións máis cons
tantes do direito a informar ven 
dada pola atitude da policia, nos 
casos nos que pretende incautar 
material informativo, sobretodo 
fotográfico. Esta acción é ilegal. 
O xornalista non só deberá ne
garse, senón denunciar no xulga
do este atentado contra a liber
dade de. información. Tampouco 
está facultado o o xuíz para or
denar a incautación de material 
informativo, ainda que pode soli
citar. cópias de material publica- · 

do, non o orixinal. O xornalista 
pode negarse cando ese material 
poda levar. á identificación das 
fontes, por exemplo no caso das 
titas grabadas con declaracións. 
Tales conclusións foron postas 
de manifesto polos xuristas que 
participaron no seminário sobre 
os límites do direito á informa
ción, organizado en Poio polo 
IECO os dias 2 e 3 de Xuño. 

ces non só poden, senón que 
deben facer públicas as suas in
vestigacións por tratarse dun po
der público. "O que non é segre
do non é revelado, cando o xuíz 
dá conta á opinión pública non 
está revelando o segredo". O 
xt:l'íz é quen debe determinar se 
perxudica O!..l non o segredo. 

non ser posíbel informar sobre 
aspectos delictivos, que afecten 
a persoas que representen ás 
institucións. 

O profesor Lorenzo Salgado 
afirmou que, coa Constitución na 
man non se podia pór ese límite 
restricitvo e que o Tribunal Cons
titucional terá que aclaralo cando 
se lle presente ocasión de fallar 
no tema. 

uo segredo profisional está, 
nestes momentos, perfeitamente 
contemplado na Constitución, 
polo que non poden porlle límite 
algun" sinalou Luciano Varela 
quen afirmou tamén que os xuí-

Os papeis dos sumários só 
son segredo en caso expreso, . 
pero os xornalistas poden infor-

. mar sobre o feito. Agás declara
ción expresa tampouco existe 
segredo de sumário para as par
tes. 

Os xuristas presentes afirma-

T amén se fixo referéncia a 
que, a maioria das veces, non 
era a Xustiza a que puña restri
cións á liberdade informativa, se
nón que son as próprias empre
sas xornalísticas as que poñen 
coto á liberdade informativa dos 
seus traballadores. O 

CAMPAÑA DE OBXECCIÓN FISCAL 

QUE OS TEUS IMPOSTOS NON VAIAN PARA 
ARMAMENTO 

Desde hai sete anos os obxectores e obxec
toras fiscais veñen mostrando o seu desa
corde a colaborar co mantimento dos gastos 
militares do Governo español. 

Os obxectores e obxectoras consideran 
que hai moitas caréncias e aspectos que é 
necesário defender e que nengunha delas se 
afronta co que o Estado denomina "Defen
sa". A sanidade, a cultura, a vivenda, o meio 
ambiente, o direito a unha vida digna, os di
reitos humanos, a solidariedade internacio
nal. .. son alguns dos moitos níveis da vida 
comunitária que necesitan un apoio decidi
do. 

Mentres o governo de Estado español no 
ano 1989 gastou 1.250.000.000 (billón e 
cuarto) en armas e estrutura militar, 
4.000.000 (catro millóns) de nenas e nenas 
marren cada semana no Terceiro Mundo, 
1 .800 menores de cinco anos marren á hora 
de fame. 

No naso país o número de parados segue 
senda intolerábel, o sector primário (os agri
cultores e gadeiros) ven como a sua situa
ción deteriórase de xeito alarmante, os sec
tores marxinados da nosa sociedade conti
nuan sen encontrar unha solución axeitada á 
sua problemática ... e a lista de caréncias po
deríase alongar até o impensábel. 

Os exércitos e as armas matan, certamen
te, incluso estando na reserva, xa que esixen 
cada vez máis cartas impedindo empregar 
os escasos recursos existentes en mellorar 
as condicións de vida das persoas que care
cen dos mínimos para levar unha vida digna. 
As armas e os exércitos matan aos pobres 
do mundo. 

Hoxe o panorama internacional cambiou e 
comeza a talarse de Desarme e Distensión 

MARIA XOSÉ GIL 

se ben isto pode ser unha tranquilización 
para algunhas conciéncias mais non é aban
do e hai que seguir loitando pola total desa
parición dos exércitos e as suas armas. 

Frente a esta situación e máis a unha atitu
de de conformidade pasiva que permíte sos
ter este sistema de inxustiza, a obxección 
fiscal parte do convencimento persoal e res
ponsábel de que para rematar cunha situa
ción legal inxusta hai que comezar pola pró
pria negativa a colaborar con ela. 

-'PARA REMATAR CUNHA 
SITUACIÓN LEGAL INXUSTA 
HAI QUE COMEZAR POLA 

PROPRIA NEGATIVA A 
COLABORAR CON ELA' 

Como se fai a obxección fiscal? É moi fá
cil. 

1.- Encher os impresos da declaración ate 
o apartado 89 (Cuota líquida). 

2.- Calcular o 7,7% da c;;uota líquida (esta 
é a porcentaxe do orzamentos de 1989 dedi
cado a gastos militares). 

3.- Esta cantidade, o importe da nosa ob
xección fiscal, descóntase na casilla "Paga
mentos fraccionados por actividades empre
sariais e agrárias". · 

4.- Se a declaración sai a devolver debes 
reclamar a facenda a devolución da cantida-· 
de obxectada á canta do proxecto alternati
vo elexido. 

5.- Se a declaración sai a pagar hai que 
apresentar xustifi_cante do ingreso da canti-

dade obxectada no proxecto alternativo. 
A Obxección fiscal é un acto de desobe

diencia civil, o governo di que isto non é le
gal, mais eremos que é xusto e lícito. 

lste non é un xeito de evadir impostas polo. 
que conveniente adxuntar á declaración 
unha instáncia onde se explique a acción fei
ta. 

É unha opción persoal e portanto é cada 
obxector e obxectora o que decide o destino · 
do diñeiro que-negou ao "Ministério da Gue
rra": Organizacións ecoloxistas, pacifistas, 
de cooperación internacional, ... sen embar
go, os grupos de Obxección Fiscal propoñen 
cada ano dous proxectos colectivos, un no 
Estado esp~ñol e outro no Terceiro Mundo. 
Para a campaña de 1990 son: · 

A.- Axuda ao S.O.C. (Cooperativa Tierra y 
Libertad) en Cádiz. Nunha zona de elevado 
índice de paro os xornaleiros organizáronse 
Rara recuperar unhas terras abandonadas. 
· B.- Apoio ao proxecto Ppenty, "suministro 

de agua potábel par~ aldeas e educación sa
nitária" en Lesotho (Africa). 

No caso de que se decida d stinar os car
tas a estes proxectos a canta é: Campaña 
de Obxección Fiscal. Caja Madrid. Rua De
sengaño. c/c. 1822-60-00050441. Madrid. 

Moitas veces a cantidade obxectada- resul
ta unha cifra mci alta e nas declaracións que 
saen a pagar pode levar a alguns a non facer 
a ·obxección, Nestes casos pódese facer a 
dedución do 7.7% da cuota diferencial en 
vez da cuota líquida, o que disminuirá a cifra. 
Outra posibílidade é descontar unha cantida
de simbólica, como fan os obxectores neu
tros países europeus. O mellar feito é o pri
meiro, pero antes de deiX:ar de facer a ob
xeqción fiscal opta por algun dos outros. O 

• Rastreando a Xunta en 
busca de micrófonos. Se
gundo Manuel Fraga pode existir 
un gabinete negro que se dedica 
ás escoitas telefónicas. Con esta 
afirmación tratou de non involú
crar direitamente ao Ministro do 
Interior, ao tempo que anunciaba 
que se están rastrexardo as de
pendéncias da Xunta para ver de 
encontrar micrófonos · ocultos, · 
despois dos tres encontrados na 
TVG. 

O PP na Galiza tamén acordou 
dar un barrido para limpar de po
síbeis interferéncias a sua sé 
central en Compostela. O 

• Manifestación anti-dro
ga en Riveira. Hai menos de 
tres semanas unha liorta por 
asunto de drogas no centro de 
Riveira rematou coa marte dun 
mozo e feridas graves para seu 
irmán. Ao dia seguinte diante de 
mais de 12 personas produciuse 
un apuñalamento, que por centí
metros non acabou coa vida 
doutro mozo. Son unha série de 
acontecimentos pre-ocupantes, é 
que na zona Norte da Ria de 
Arousa vanse dando con dema
siada frecuéncia, informa X.M. 
Santiago. . 

Por unha iniciativa das amas 
de casa e da sua presidenta vita-
1 ícia _ Magdalena Bringas que to
mou o asunto nas suas mans, e 
co apoio de todos os partidos 
políticos do Concello, Asocia
cións de Empresários, circos de
portivos e recriativos, Viciños, 
etc.· acordouse convocar a todo 
o povo de Riveira a unha grande 
concentración e manifestación 
silenciosa cóntra as drogas e co 
lema de "Drogas Non", e un con
curso de redacción sobre as dro
gas para os nenas dos coléxios, 
subvencionados polo Governo 
Civil, e cuxo prémio consistiría 
nunha viaxe á Coruña e unha au
diéncia co seu Alcalde. 

A manifestación saiu ás 7.30 h. 
dunha tarde médio desapacíbel, 
e nun ambiente máia de festa e 
xolda que de contricción e silén
cio e con perta de 2.000 perso
nas, entre as que se encontraban 
as planas maiores de todos os 
partidos da comarca; o PSOE le
vou a todos os seus alcaldes e 
alcaldábeis, o BNG repartiu un 
panfleto durante o transcurso 
desta e ·o seu representante Ma
riano Vidal foi o autor do comuni
cado licio no remate. 

Despois dun percorrido por 
várias ruas de Riveira e cunha 
discreta protección policial, a 
manifestación chegou á explana
da do Concello extrañamente va
leira neses momentos de todos 
os indivíduos que normalmente a 
ocupan' e usan como lugar de 
trapicheo. Ali deuse leitura ao 
comunicado final e tamén falou 
a nai dunha ex drogadicta que 
deu as expresivas grácias á Or
ganización "El Patriarca", e quixo 
ser un canto de esperanza para 
aqueles familiares e amigos de · 
enganchados. 

Entre berros de "Drogas Non", 
Magdalena Bringas pechou o 
acto, e-.as personas foron abari
donando lentamente a praza do 
Concello, á que ao pouco foron 
voltando os seus habituais. 

Destaca o poder de convoca
tória das amas de casa, que sen 
case anunciala, só funcionando 
co boca a boca, conseguiron 
reunir a un número estimábel de 
persoas; causa esta que non es
tán en disposición de facer hoxe, 
nengun dos partidos ou organi
zacións de Riveira, nen por sepa
rado nen x1.mtos, o cal tamén 
debe abrir un periodo de refle
xión acerca de aonde abala hoxe · 
o poder social, ·au se as organi
zacións tradicionais non estarán 
a ser substituidas por outras de 
novo cuño. O 



CRISE DO SECTOR LÁCTEO . 

Xosé Carlos Roe 
'Larsa ten moitos máis intereses en 
galegas· que coas empresas de fón 

.A. EIRÉ 

Foi o home que decidiu 
modernizar Larscr, a 

· empresa da sua família e, 
agora, é tamén o máximo 
responsábel, como 
Presidente do Consello de 

Como definiria vostede a actual 
situación do sector lácteo galego. 
Unha palabra que podo escoller é 
a de complicado. En primeiro lugar 
porque hai unha baixada nos pré
cios bastante ·importante causada 
por diversas circunstáncias de 
mercado. A esta hai que unirlle a 
falta de indústrias sólidas a nivel 
galega, polo que se acrescentan 
ainda máis as dificuldades que hai 
a nível xeral no mercado. 
Dentro desa situación complica; 
da, pódese calificar de grave? E 
posíbel recuperar este sector pro
ductivo? 
As estruturas de produción teñen 
que cambiar no senso da profisio
nalización do produtor, que pode 
levar a que queden menos explota
cións, pero moito máis preparadas, 
formadas por xóvenes empresários 
do sector agrícola. Pero estas 
transformacións ternos que realiza
las co país metido na CEE e cando 
os outros compañeiros de viaxe te
ñen queimado moitas etapas e es
tán moito por diante de nós. Ade
mais na Galiza, no sector industrial, 
os compradores do leite non ternos 
a forza e a capacidade necesária 
para tirar adecuadamente do sec
tor produtor. Non estamos metidos 
nos mercados internacionais para 
poder turrar pola produción. Te
rnos que ter en canta que Galiza 
foi abastecedora de leite líquido a 
granel, ou incluso ainda que fose 
envasado, do resto de España. 
Nos primeiros anos do Mercado 
Comun tamén vendemos leite ain
da que fose convertido en pó. Ago
ra, para abastecer o Norte da pe
nínsula as empresas buscan outros 

. mercados mellor situados estrate
xicamente. lsto quer dicer que agri
cultores e empresários ternos que 
pensar en algo máis que no leite lí
quido e en mercados que, até o 
momento, ainda non comezamos a 
traballar. Ternos toda a asignatura 
de desenvolver produtos de alto 
valor engadido e vendelos fara ain
da ,pendente. 

E difícil logralo, todo depende 
das ideas e dos homes, pero, evi
dentemente vai haber un cámbio 
profundo nas estruturas. 
Pero o gran problema é que hoxe, 
mesmo as explotacións máis mo
dernas están perdendo diñeiro. 
Hai que evitar a demagóxia. Eu non 
sei se están perdendo ou gañando 
diñeiro, pero teñen que ser capa
ces de producir leite ao mesmo 
précio e de igual calidade que ou
tra calquera de Fráncia ou Holan
da. Se non o logramos, non ternos 
nada que facer, ternos a batalla 
perdida. 

Penso que hai que estruturarse 
en función do mercado. O proble
ma é que ainda producindo o mes
mo que un gadeiro francés ternos 

Administración, de sacala a 
frote. É tan autocrítico coa 
anterior xestión que non 
duda en afirmar que se 
alguén ten a culpa das 
dificuldades actuais, son 
eles mesmos; como 
empresário está cheo de 

moitas máis dificuldades para ace
der ao mercado. Ternos máis más 
comunicacións e moita menos ex
periéncia no mercado internacio
nal. O problema non é de précio 
sempre que este sexa homoxéneo 
a nível da CEE. 

'Q SECTOR 
INDUSTRIAL NON TEN 
FORZA PARA TIRAR 
ADECUADAMENTE 
POLO SECTOR 
LEITEIRO' 

Pero na CEE estabeleceron os 
mesmos baremos para todos os 
países cando hai alguns que le
van anos recebendo subvencións 
para mellorar tanto as explota
cións como as indústrias. 
A CEE, nun comezo tiña unha polí
tica leiteira e, agora, ten outra, ese 
é o problema. lncorporámonos á 
CEE na época das vacas tracas do 
sector lácteo. Se o tivésemos feito 
noutras circunstáncias o problema 
non seria o mesmo. Ternos que 
acadar o mesmo nfvel que acada
ron os outros países, pero en moi
to menos tempo e con moitas me
nos axudas. Pero, mália a isto, 
agardo que non se carguen o sec
tor. 

As empresas europeas xa están 
asentadas nos mercados, aqui os 
custes de produción son maiores 
e, ainda por riba, as nosas empre
sas non teñen mercados, teñen 
que abrilos, e sen axudas. 
As empresas, tamén as que viñe
ron de tora, tiraron pala produción. 
Desgraciadamente foi tan forte o 
peso do subsector do leite envasa
do e líquido e tan grande o tirón 
das empresas de tora que botamos 
en falta empresas galegas que 
transformen produtos fora do seg
mento de leite líquido. 

Para que haxa empresas son ne
cesários empresários que o fagan 
ben e non cometan erres. Non 
existen empresas sen empresários, 
privados ou públicos, xentes con 
ganas de traballar e de tirar do sec
tor. 

Logo é imprescindíbel ter apoio. 
Calquer iniciativa empresarial neste 
sector, pola sua importáncia, debía 
ser ben vista e moi apoiada institu
cionalmente pois é un sector vital. 
Pero a política do Governo espa
ñol, segundo declaracións do pró
prio Ministro Romero, pretende 
concentrar as indústrias leiteiras o 
máximo posíbel ... Ternos a Com-
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optimismo cando fala con 
seguridade de que a 
empresa vai sair adiante 
como empresa galega, e 
retírese aos departamentos 
de informática ou de 
investigación que van 
permitir o lanzamento dunha 

plesa, Leyma, lácteos Río vendi
das. 
A concentración empresarial é im
portante para poder competir. A 
xente de Besnier afirma que para 
poder competir a empresa ten que 
andar polos 4 mil millóns de litros 
ao ano. Ese volume case é a cuota 
de produción de España, polo que 
aqui nen sequer poderian subsistir 
duas empresas. 

Non vai ser asi. Para que a con
centración de empresas non sexa 
un monopólio deberia existir unha 
meirande integración vertical entre 
o sector produtor e o industrial. Os 
esforzos teñen que ser comuns e 
redistribuir adecuadamente o ren
dimento obtido. 

É importante que existan empre
sas fortes na Galiza, que haxa unha 
concentración no sector e que os 
empresários teñan unha mentalida
de de integración vertical; que xo
guen limpo co produtor e que este 
faga o mesmo coa empresa. Aqui, 
ambos sectores sempre foron es
peculativos, aproveitándose das 
conxunturas o máis posíbel. 

'SE O PRODUTOR 
NON LOGRA 
PRODUCIR LEITE A 
IGUAL PRÉCIO E DA 
MESMA CALIDADE QUE 
OS OUTROS PAISES 
TEMOSA BATALLA 
PERDIDA' 

Un paso importante foi a firma 
dos acordos homologados que 
Larsa realizou cos sindicatos. As 
demais empresas non gostaron 
moito desta medida, producíndo
se unha certa animadversión, por 
parte deles, contra vostedes. 
Si ese sistema non foi ben visto. 
E~ non via outro camiñp para con
seguir suministro competindo con 
outros que, ao mellar, vannos dei
xar o terreo libre, pero van facelo 
cando queiran e como queiran. Da
quela xa, secadra, non teremos xo
gadores para xogar o partido. Eu 
entendin que tiña máis comunida
de de intereses con gadeiros próxi
mos que con indústrias a mil qiiló
metros. Pesaron máis os intereses 
coincidentes cos gadeiros que os 
que tiña cos empresários. 

T eria sido bón se non triunfase a 
ba~alla da especulación pero, ao .fi
nal, volverá a acabar senda asi. A 
proba está na inauguración do la
boratório interprofisional. Para lo-

gama de novqs produtos 
ao mercado. E prudente 
cando fala da relación cos 
sindicatos lácteos e cauto á 
hora de comprometerse a 
fixar datas nas que os 
produtores podan cobrar o 
adebedado. 

gralo houbo que vencer moitas difi
culdades. 
Pero os logros semella que se 
conseguiron sen os apoios das 
Administracións. A Xunta poderia 
ter participación accionarial no 
sector agro-industrial? 

O apoio institucional é bon. O 
apoio en capital. .. todo o que sexa 
con intención de lanzar a iniciativa 
privada. .. Para que un sector des
pegue necesita, moitas veces, axu
da. lso non é criar un sector públi~ 
co. Existen as Sociedades de De
senvolvimento Rexional que xa 
funcionan para isa. Entando que se 
apoiasen as iniciativas, empresa
riais no sector lácteo. E vital que 
haxa empresas que fagan algo 
máis que vendernos leite a nós 
mesmos. Deberian apoiar a abertu
ra de mercados e o entendimento 
entre as empresas. Hai moitas vias 
de axuda. 

Pero a Xunta afirma que non pode 
intervir, cando en Astúrias e Va
lencia existen empresas participa
das polos órgaos autonómicos 
para a comercialización da carne 
ou dos cítricos. 
Estou de acordo no apoio institu
cional para lanzar as iniciativas, 
pero a experiéncia indícame que 
as Administracións son más em
presárias. 
Até agora só falamos dos proble
mas económicos. Pero, que tace
mos cos agricultores se non po
den producir leite? 
É necesário que as Administración 
contemplen este problema. Por iso 
deben axudar ás iniciativas que 
xurdan nestes momentos, pero, ao 
mesmo tempo, ollar o que atere
cen. Non se poden apoiar proxec
tos que non podan axudarnos a 
competir. 

Seria unha pena que non existise 
nengunha empresa galega. As em
presas de fara virán, ainda que non 
o queiramos, o problema é que 
non haxa outras empresas que lle 
podan facer frente. 
Hai tempo que agardaba para fa
cerlle unha pergunta: cando, ago
ra se están vendando tantas em
pr~sas de leite, como a sua famí
lia non decidiu vender? 
Non tivemos esa idea en nengun 

'fi..s EMPRESAS 
EUROPEAS XA ESTAN 
ASENTADAS NO 
MERCADO. AQUI 
TEMOS QUE ABRILO E 
SEN AXUDAS' 

momento. Agora pasamos por 
unha situación que non é a mellor 
para vender nada. Nunca nos plan
teamos o tema da venda en sério, 
por mais que as dificuldades de 
competir nun mercado tan duro 
pódante levar a pensar que, seca
dra, equivocámonos, polo menos 
desde o ponto de vista da comodi
dade. Ao mellar o erro non é de 
hoxe, senón de hai uns cantos 
anos. Ou de mañá, cando haxa 
oportunidades boas para esta em
presa. 
Como contempla que sexan os 
sindicatos e partidos nacionalis-

. tas, precisamente os que fagan 
máis fincapé na deferisa de lar
sa? 
Houbo dous ou tres anos nos que 

'CALQUER INICIATIVA 
EMPRESARIAL TEN 
QUE TER O APOIO DAS 
ADMINISTRACIÓNS 
POLATRASCENDÉ-NC_l_A 
DO SECTOR' 

estivemos facendo bastantes cau
sas no sector lácteo, con poucas 
fisuras e tirando todos do mesmo 
carro; os sindicatos dun senso e 
nós doutro. Bótoo de menos. Non 

sei o que pudo .contribuir Larsa. 
Penso que os sindicatos agrários 
demostraron nestes anos a capaci
dade de esquecerse de reivindica
cións próprias para traballares por 
obxectivos comuns. 

Lamento que na actualidade as 
dificuldades da nasa empresa, que 
todo o máis son culpa dela mesmo 
por sairlle mal certas causas, non 
podan aglutinar, como nestes • 
anos, a diversas vontades. Sínto-
me orgulloso do que fixo Larsa, e 
até en certa medida culpábel de 
que, pola nosa culpa, se perdese 
o consenso acadado. Sempre me 
sentin apoiado polos sindicatos e 
polos provedores. Hoxe Larsa ten 
máis provedores que tiñamos o 
mes pasado. D 

'Irnos seguir sendo unha empresa segura' 
Cal é a actual situación de Lar
sa. 
O ano pasado tivemos un mal 
ano, agravado pala perda de fé 
que tiñan en nós unhas institu
cións, polo que sair da situación 
ainda se fixo moito máis .difícil. 
Estamos traballando moi seria
mente para solventar as dificul
dades e invertir as tendéncias. 
Ternos a seguridade de que irnos 
sair airosos da proba e, ademais, 
reforzados. 

Quera darlle confianza ~o pro
dutor. É dificultoso que o traballo 
que estamos a desenvolver sexa 

_ público. Nós, ao revés que ~s 
partidos, non podemos facer pu
bricas as xestións que se están 
a facer. Larsa vai sair adiante e 
$er unha empresa, seguramente 
galega, con máis integración ver
tical e posibelmente moi rendá
bel. 

Todos os bons xestores de 
empresa téñense equivocado, o 
problema é que cando te equivo
ques podas rectificar. Larsa ne
cesitaba unha renovación na 
xestión, facers-e profisional e non 
en base aos accionistas. Hoxe 
xa deixou de ser unha empresa 
familiar. 
Estamos a comezo de Xuño, 
acabaron os prazos dados pola 
Xunta para apresentar tanto o 
plan de viabilidade como a au
ditoria. 
Larsa entregoulle un plan no mes 
de Abril á Consellaria. Pretendian_ 
que o fixésemos mellar. Agora 
irnos entregarllo de novo · e non 

con dados do mes de Novem
bro, xa partimos de dados <;;oñe
cidos, con obxectivos máis reais 
e estudados. 

O dia 1 de Xuño xa lle entrega
mos os balanzas perfeitamente 
auditados. 

'li..GARDO QUE OS 
PRODUTORES 
PODAN COBRAR 
PRONTO, PERO f>JON 
QUERO SER INXENUO 
E COMPROMETERME 
A NADA' 

Larsa vai seguir a ser unha 
empresa segura. Non somos dos 
que abandonamos á primeira di
ficuldade. Ternos un persoal 
magnífico. Haberá que reducir 
plantilla, pero os nosos traballa
dores vannos axudar ao tempo 
que Larsa é unha oportunidade 
para xente . que se está a formar 
nas escalas técnicas superiores 
galegas. 

Necesitamos maior capital e 
podert e.star seguros de que a 
xente ql,!~ . traballa en Larsa vái
!les prol)fuoir unha plusvalia. 

Como lle sentou o recurso inter- . 
posto polas .. empresas lácteas ·- .... 
españolas contra o crédito que 
lles concedeu a Xunta? 
Só sei que, en situacións seme
llantes, o Governo basca tivo ac
cións decisivas de mil e pico mi-

Cando poden pór ao dia os pa- . llóns de pesetas. Larsa non é a 
gas aos produtores. única empresa en crise que está 
Desde o ponto de vista .empresa- recebendo" axudas. Pero o pro
rial, agardo que pronto,· pero blema de Larsa non é que lle 
tampouco quera ser inxénuo e concedan un crédito ou non, 
comprometerme a nada. Cada .que, no seu momento, pudo ser 
dia estamos máis perta de con- providencial; mal nos iria se só 
seguilo, mesmo polo naso negó- dependésemos deste tipo de 
cio, non podemos permitirque o axudas. Ternos que ser capaces 
produtor perda a confianza en de viver por nós sós. O recurso 
nós e lago .tañamos que 'ir com- non me preocupa nen o vou to-
prar leite fóra da Galiza. mar como algo persoal. 

Nós só pensamos en xestión Irnos facer un cárilbio de ima-
empresarial, non en milagres nen xe e de proxección desenvolvido 
axudas externas. por unha primeira fi.rma europea 

O .leite baixou moito, pero te- e lanzar unha ampla gama de 
moJ> qwe saber todos até onde produtos realizados polo noso 
ten~&"Pe baixar. Ninguén véfl com- departamento de investigación. 
prar un produto para perder di- Irnos seguir adiante con axu-
ñeiro nen prqducilo para iso. • das ou sen axudas. D 
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AXUDAS A FROTA PESQUEIRA 

Van dirixidas á construcción, mo
dernización ou reconversión de 
buques de ata 250 TRB, así como 
a innovación tecnolóxica dos pro
cesos de manipulación e conser
vación a bordo. 

AXUDAS AS INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACION 

Establecese para a creación, mo
dernización . e innovación tec
nolóxica das empresas de mani
pulación , transformación, con-

servac1on e tratamento dos pro
ductos da pesca, do marisqueo e 
da acuicultura. 

AXUDAS A ACUICULTURA 

T eñen como obxectivo a implan
tación de novas instalacións acuí
colas e a ampliación e moderni-

" zación ·das xa existentes, así como 
o promover proxetos de inno
vación tecnolóxica na acuicul
tura. 

Estas axudas acodan ata un 30% 
do investimento e a presentación 
d~ proxectos rematará -no seu 
primeiro prazo- o 1 O de xullo. 

CONSELLERIA DE 
PESCA, MARISQUEO 
E ACUICULTURA 

Infórmese na Consellería, nas suas 
delegaciáns ou nas contrarías de 
pescadores. 

F.INANCIACIÓN DOS PARTIDOS 
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O partido de Arzalluz (na foto) implicado nun fraude de concesións de llcénclas. 

A mordida pode ·chegar aos 140 millóns 

Os testigos implican 
ao PNV no 
fraude do xogo en Euskadi 
• JOSEBA MACIAS/DONOSTI 

O centro da actualidade 
da semana en Euskadi 
segue fixo nas 
repercusións do chamado 
fraude do xogo, un affaire 
que vai aclarándose co 
paso do tempo e no que 
cada vez aparecen de 
maneira máis evidente as 
implicacións do PNV no 
caso das tragaperras. Esta 
mesma semana tivo lugar 
a segunda sesión xudicial 
con declaración de vários 
implicados. 

Quen piar saiu parado tras a se
sión xudicial celebrada o pasado 
dia 5 é, sen dúbida, o director da 
Facenda Foral en Bizkaia, lñaki 
Goiri, un destacado militante do 
partido de Arzalluz. Todos os 
testigos solicitados pola acusa
ción particular popular no caso, 
recoñeceron ter mantido con 
Goiri unha reunión nun txoko da 
sua propriedade. Unha das cha
madas a declarar, Oiga López 
Macho, asegurou que foi o pró
prio Goiri quen lle manifestou ta
xativamente que existian arredor 
de 700 licéncias sen retirar na 
Facenda de Bizkaia como conse
cuéncia das multas impagadas e 
que, unha vez abonados todos 
os conceitos pendentes, José 
Joaquín Portuondo, Director do 
Xogo do Governo de Gasteiz, se 

· encarregaria de convertelas en 
permisos legais. Para levar a 
cabo tal operación, sempre se
gundo palabras de López Macho 
ante o xuiz1 era preceptivo facer 
un desembolso de 200.000 pe-

setas por cada unha das licén
cias, cartos que irían parar aos 
fondos do Partido Nacionalista 
Basca. 

Na mesma sesión comparece
ron outros empresários de traga
perras e o xornalista de "El Mun
do" Melchor Miralles, un dos 
meios que máis seguimento fíxo 
do tema. 

Sen dúbida a declaración dos 
tres testigos citados pola acusa
ción · popular representou un sal
to cualitativo importante para o 
esclarecimento do sumário e do 
trasfondo do fraude das máqui
nas tragaperras. Por primeira vez 
compareceu un testigo presen
cial dos feítos que, sen nengun 
tipo de pexa, declarou taxativa
mente ante o xuiz e ante os oito 
avogados representando ás acu
sacións e ás defensas citando a 
contraprestación económica so
licitada polo home do PNV. 

Totalizando a cifra esixida, 200 
pesetas por 700 licéncias para 
as máquinas de tipo B, atopámo
nos con 140 millóns para as ar
cas nacionalistas. A partir de aí, 
e coa connivéncia de Portuondo 
e os homes fortes do PNV, o par
tido teriase atopado unha forma 
directa de financiación. 

O importante a partir de agora 
é a aportación documental de 
probas. Todos os dados sinalan 
que no prazo de quince dias o 
xuiz pode tér enrriba da mesa 
probas concluintes para que as 
dilixéncias prévias podan con
verterse en sumário e tome xa un 
cariz definitivo o caso, quedar:ido 
probadas participacións de altos 
cargos do PNV na financiación 
do seu partido a meio do fraude 
do xogo. E é que en todas partes 
cacen fabas. · O 
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. ELEICIÓNS __ EN CHECOSLOVÁQUIA 

Pésie a ter deixado o país nunha boa situación económica 

O imobilismo do PCCh descártao como· opción eleitoral 
•xúuo RIOS elevar o seu protagonismo tra

tando de mediar en difíceis con
.. flitos · (Oriente Médio) son ben 
. ilustrativos. Propostas como a 

relativa á disolución dos blocos 

O próximo Venres, dia 8 
de Xuño, é o turno eleitoral 
dos cidadáns da República 
Federativa de 
Checoslováquia. Son os 
penúltimos des periplo 
plebiscitário que nos 
últimos meses ten por 
indiscutíbeis protagonistas 
aos países da Europa 
Central e Oriental; como 
penúltimos tamén foron en 
sumarse á corrente que, á 
luz da perestroika, 
transformou moitas das 
tradicionais características 
do noutroura homoxéneo 
bloco socialista. 

neamento das suas filas, e so- nistas purgados no 69. En Eslo
bretodo, a inexisténcia de secta- váquia, a influéncia da democrá
res reformistas con capacidade e · cia cristiana (Partido Popular) vai 
dinamismo suficiente para afron- en aumento, especialmente des
tar a nova situación, augúralle pois da visita non precisamente 
polo de pronto un desastre elei- pastoral que Wojtyla realitou a 
toral que segundo moitos ob~er- · e~te _país ·nos finais do pasado 
vadores pode situalo mesmo mes de Abril. 
fóra do Parlamento Federal. A 
caída en picado do seu prestíxio 
social, · ~ crecente perda . de in
fluéncia política, ten a sua mani
festación máis palpábel na signi
ficativa redución da militáncia: 
case a terceira parte dos seus 
membros (oficial e aproximada
mente un 12% · da povoación) 
formalizaron xa a sua baixa. Des
tacadas figuras como Marian 
Calfa e outras personalidades in-

Escasa inflación 
Un importante aspecto no caso 
desta República é o relativo á si
tuación económica, pois a dife
réncia dos demais países da 
zona, Checoslováquia non atra
vesa graves dificuldades. A infla
ción sitúase aproximadamente 
no 5 % e a débeda externa non 
supera os 8.000 millóns de dóla
res, ben compensados por outra 
banda cunha saneada balanza 
comercial, especialmente a res-

militares e a opción pola constru
ción de novas foros políticos de 
diálogo e de entendimento repre
sentan un positivo enfoque, ver
dadeiramente . superador dos ve
llos esquemas da guerra fria, aos 1.

que Ocidente curiosamente se- . 
mella ser ainda extraordinaria-

mantivo até o 'derradeiro intre tegrantes por designación do 
unha obstinada e cega posición, PCCh d9 actual governo federal, 
totalmente contrária á introdu- foron entregando sucesivamente . peito dos países árabes. 

. mente reácio a abandoar, tal 
como o demostra agora, poña
mos por caso, a cuestión da uni
ficación alemana. 

Sen dúbida este carácter tardio 
connota especificamente todo o 
proceso checoslovaco, en condi
cións de incidir non só no resul
tado destas eleicións, senón 
mesmamente na globalidade da 
evolución política deste País, po
pular e irremediabelmente aso
ciado á figura do bravo soldado 
Sweick que inmortalizara o malo
grado Jaroslav Hasek. Por enga
dido, máis o define a atitude do 
PCCh diante do conxunto de 
acontecimentos que desembo
caron na situación actual e que, 
á postre, hipoteca seriamente a 
sua viabilidade presente como 
proxecto político. 

ción da máis mínima reforma, o seu carné a un Partido cada 
especialmente no plano político, vez máis imposibilitado 'para in-

. sendo a forte presión popular, corporarse sen complexos aos 
nunha explosión de admirábel vi- novas retos. 
talidade social que culminou nas O Foro Cívico e a Sociedade 
multitudinárias mobilizacións do contra a Violéncia, na República 
17 de Novembro, o que rexistará Checa o primeiró, e en Eslová-
a História como causa determi- quia o segundo, son na actuali-
nante do desenlace final, cando dade os dous movimentos sa-
o illamento do réxime, tanto in- ciais máis relévantes. O Foro.Cí-
terno como exterior, era a todas vico agrupa tanto aos integran-
luces evidente e irreversíbel. La- tes da Frente Nacional (Partido 
dislav Adamec, o seu dirixente Socialista e Partido Popular) 
actual máis significado, ten meri- como a movimentos de carácter 

lsto permítelle ao seu Presi
dente, Vaclav Havel, desenvolver 
unha política exterior activa non 
condicionada por necesid(ldes 
·prioritariamente económicas e na 
que destaca sobre calquer outra, 
a componente política, despre
gando iniciativas realmente xe
nuínas, con vistas a desempeñar 
o papel de motor e centro da 
nova Europa que se está a confi
gurar. Nese contexto, o cúmio de 
_Bratislava, ou neutro senso,_ as 
posicións defendidas na reunión 

Pero esta situación económica 
abre tamén a posibilidade, cando 
menos teórica, de realizar un ex
perimento polo de agora inédito: 
introducir os cámbios desexados 
sen ter necesidade de provocar 
graves desarregros sociais e 
mesmo mantendo as importan
tes vantaxes adquiridas neste 
sentido, preservando en definiti
va o "rostro humano" do sistema 
que finalmente xurda de · tan 
complicado proceso. 

Nesta oportunidade, nada difí
cil de desaproveitar se Ron existe 
unha forte adesión social a pral 
deste obxectivo, radica precisa
mente a maior traxédia dos co
munistas checos e eslovacos 
que pala lousa do inmobilismo 
veranse privados de protagoni
zar e dirixir tal movimento. Segu
ramente por bastante tempo. D 

toriamente no seu haber o record non estrictamente partidário 
de presidir o governo de maioria como Carta 77 e outros, contan-
comunista de menor duración da do iguaJmente co significativo 

Porque efectivamente o PCCh 
história: xustamente catro dias. apoio--de organizacións como 

O insuficiente e sim~ólico sa_:---- Obrada, que agrupan aos comu-

de Sofia .do CAME, -e outros ofe
recimentos de carácter diplomá
tico orientados unhas veces a fa
vorecer a §Ua · integración nas · 
institucións ocidentais e outras a 

Xúlio Ríos é membro da Fundación Galiza 
de Estudos lntemacionais 

P.ERESTROIKA NO LESTE 

NON~ fiAI PIOR CEGO .QUE O QUE NON QUER VER
UNHA RESPOSTA A ANSELMO LÓPEZ CARREIRA 

No número de ANT correspondente ao 
pasado 24 de Maio, baixo o título "A UPG 
e o Bloque", puden ler o primeiro posicio
namento público e escrito das xentes da 
U PG sobre a Perestroika e os procesos 
abertos no Leste europeu. Haberla que 
pensar que, apesar da afirmación explícita 
do seu autor de se tratar da exposición 
dunhas posicións persoais, representan 
en maior ou menor grau unha boa parte 
das reflexións habidas no seo do seu par
tido que -como el mesmo cita- realizou 
recentemente unha Conferéncia específi
ca sobre o tema. Mais prefiro non facé-lo 
vista a simplificación extrema que alcanza 
nas suas manifestacións, que semellan 
guiadas polo único obxectivo de mostrar 
a corrección extrema do evoluir social, 
económica e políticamente liberador das 
sociedades post-capitalistas do Leste, sa
biamente dirixidas palas suas vangardas 
políticas, recoñecida como tais dun xeito 
implícito polo autor. 

F. FERREIRO 

países en canto á mortalidade infantil, que 
a metade das froitas e hortalizas que che
gan a Moscu están podres, ou que en Po
lónia hai 6 millóns de persoas na indixén
cia e a pensión media alcanza para mer
car 3 Kg de carne cando a hai, son dados 
que poden axudar a situar as causas no 
seu lugar: se as necesidades elementais 
da povoación son dificilmente cobertas, 
hai que talar de fracaso puro e duro, sen 
buscar eufemismo do tipo "crise de creci
mento" ou retraso relativo ,nalguns secto
res ponta da economia". E asi, ademais, 
como ven as cousas os dirixentes políti
cos oficiais de por alá: de feito, a peres
troica abre unha via para buscar a eficién
cia do sistema, mais o fai dun xeito radi
calmente diferente aos tentos reformado
res que a preceden no tempo, buscando 
un apoio social poderoso para se desen
volver; porque os seus impulsores saben 
que se esta batalla queda restrinxida ao 
interior do aparato burocrático, serán as 
posición conservadoras as triunfantes, e 
iso conduciria ao descontento político e 
social cara un estoupido moito máis difícil 
de controlar. 

mortes nuns pavos cunhas economía~ na 
fase pre-capitalista e xeraron, ademais, 
unha resisténcia armada extendida no 
tempo? Non terá alg!,Jnha relación coas 
reivindicacións nacionais de agora mesmo 
a deportación en masa cara a Extremo 
Oriente de tártaros, a1emáns do Valga, ca
bardinos, balearas, checenos, inguscos, 
osetas, camuicos, etc., decretada por Sta
lin na 11 Guerra.Mundial baixo a acusación 
-en xeral infundada- de colaboracionis
mo cos nazis? Non existirá uriha ligazón 
entre o movimento de liberación azeri e a 
proibición estricta dos relatos épi.cos tur
cos, o reemprazamento do alfabéto árabe 
polo latino a finais dos 20 e, despois, no 
36, polo cirílico (que nen sequer ten letras 
para expresar os sons do azeri), sendo a 
maioria da povoación azeri musulmana e 
de língua turca? Terá algo a ver coas suas 
reivindicacións que o seu país se atope 
no ponto máis baixo, no conxunto da 
URSS, da renda nacional ou á cabeza da 
mortalidade infantil? 

para todos eles, nada diso pode xustificar 
a ridícula mistificación que plantexa An
selmo López Carreira no seu artigo, nunha 
cuestión sobre a que, ademais, se lle teria 
que supor unha particular sensibilidade. 

Pouco. reconfortábel, máis ben intran
quilizador, parece-me o xeito de estabele
cer o respeito das liberdades e o reino da 
democrácia, supón-se que desde a aboli
ción do capitalismo, nos países do Leste. 
Segundo o autor, o ·caracteríStico das di
taduras foi sempre a inexisténcia dun Par
lamento e unha Constitución; como alá hai 
diso, ergo non hai que falar de ditaduras. 
Si señor, moi limpo o mecanismo: e, se 
acaso, se chamasen Leis Fundarhentais e 
Cortes, que? Ou, tirando máis perto, se 
son Constitución española, estatuto de 
autonomía e parlamentos vários, eh? 

... Para que seguir? A opción meditada, 
consciente e decidida tomada polos go
vernos dalguns Estados do Leste (Hun-

-grfa; Polón"ia, a ADA,. .. ), que cantan, polo 
de agora, co referendo popular, cara 9 
mercado como mecanismo fundamental 
no ·regulamento. económico/social das 
duas realidades, é considerado polo autor 
como '!un elemento (realzar o papel do 
mercado) positivo para acelerar o progre-

A primeira constatación do artigo é a 
conducente a situar a razón destes proce
sos na obsolescéncia da superestrutura 
política do modelo de "socialismo real", 
supón-se que detectada -ainda que non 
se di- por esa "casta governante'', que 
por outra parte non se reproduce, portan
to non ten que ser obxecto de preocupa
ción, e remata por se converter en buro
crácia como "sectbr administrativo", 
abondosa en todas as p¡;¡rtes, segundo o 
autor. A mistura é sensacional, mais ta
mén forzosa se o que se busca é situar os 
actuais procesos como algo naturalmente 
xurdido do interior da casta burocrática 
que se ten enseñoreado do poder. 

Pasando a outro tema, resulta un tanto 
escandalosa a caracterización dos proce
sos de reivindicación nacional como ex
presión dunha "nova dimensión do nacio
nalismo, froito de circunstáncias novas", 
lonxe de calquer intoxicación que teña 
que ver con ."vellos" asoballamentos na
cionais, sobre a que non se aporta máis 

Enfin, se ben é certo que existe_n dife- · 
réncias enormes entre os moitos movi
mentos nacionais h6xe activos na URSS, 
na sua conformación e nas reivindicacións 
identificatórias que teñen por bandeira e 
que, portanto, seria praticamer:ite imposí
bel e carente de sentido abordar unha 
análise de conxunto coa pretensión de ti
rar conclusións universalmente válidas 

so económico e~levar . o nível de consLi;.. -

Indica tamén un descoñecimento fondo 
sobre a crise económica e social, e a con
secuente falta de identificación popular co 
sistema, que están no cerne dos actuais 
procesos en curso. Dicer que na URSS, 
segundo dados oficiais, hai ·entre 40 e 50 
millóns de persoas por baixo do nível de 
pobreza (un ~9% da povoación), que ocu
pa o lugar 50 na clasificación mundial de 

nada. Se coas palabras resulta fácil xogar, 
cos feitos -ao mellar- non o é tanto: por 
exemplo, non terá nada_ a ver cos actuais 
movimentos independentistas das na
cións bálticas a sua anexión histórica á 
URSS no marco dos acordos nazi-soviéti
cos asinados por Ribbentrop e Molotov? 
Que dicer da re:.conquista por métodos 
cuase coloniais dos territórios as.iáticos · 
despois da Revolución do 17, á que se
guiu a colectivización forzosa e a destru-

. ción das formas económicas tradicionais 
que trouxéroíl consigo dúcias de miles de 

,mo", , abstraendo a significación, a trans
cendéncia do mercado no ordenamento 
social clasista e xerador de desigualdades 

1
_ 

nunha sociedade humana. 
Remato .. Para Anselmo López Carreira 

acorre que os cá~bios que se operan nos 
' A.• · países do Leste son-che moi importantes, 
M MISTURA E pero, ·0110, non "radicais" porque, ao pare-

SENSACIONAL, MAIS · cer, "se trata de variacións nas instáncias 
-TAMÉN FORZOSA SE O QUE políticas"; como, por exemplo, poderian 

ser, aqui mesmo, a declaración de inde-
SE BUSCA É SITUAR OS pendéncia da Galiza. o acorde de unifica-

ACTUAIS PROCESOS-COMO . ción con Portugal (prn pór un aquel), a op-
. · _ción cara un sistema de planificación so-

ALGO NATURALMENTE cialista, ... causas importantes, mais non . 
- XURDIDO DO INTERIOR DA radicais! 

CASTA BUROCRÁTICA.' ~ Desde.logo, vurdade é que non hai piar -
-----cego que o que non quer m.irar, e ver. o 

, 
J. 
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CAH~AS 
MODELO DE 
INÓUSTRIALIZACIÓÑ 

O informe de fondo dun número 
recente de A Nbsa Terra (430 do 
4 Maio 1990) pon de· relevo un 
tema sobre o que todos os gale
gas deberíamos estar mellqr in
formados e concienciados. Trá
tase, nen máis nen mer:ios, que 
da utilización de Galiza como un 
coto privilexiado de explotación 
do capitalismo español e interna
cional· en xeral, e do capitalismo 
de ·Estado -(INI) en particular. · 

O devandito informe resalta o 
papel depredador. e fortemente 
contaminante que levan a cabo 
na Galiza tres empresas estafais 
do 1N1: ENCE ca facto ria de pas
ta celulósica de Praceres/Louri
zán; ENDESA, na central térmica 
de As Pontes, e INESPAL, coas 
suas factorias de alúmina-alumí
nio de San Cibrao, en Cervo. 

Os tres nomeados son exem-
. plos sobranceiros dunha política 
industrial tipicaniente terceiro
mundista e colonial aplicada á 
nosa terra.. Por ese meio as me
trópoles imperialistas soen ubi
car nos países da periféria, c.oló
n ias ou neo-colónias, as indús
trias máis estragaqoras e empo~
callantes que non queren para sí. 
Veñen ser as chamadas indús
trias de "enclave", implantadas 
como quistes·alleos no carpo só
cio-económico dun país sen in
tegrarse de xeito harmónico no 
seu tecido produtivo. Esas in-
dústrias depredan os recursos 
naturais do país onde se implan
tan, sen contribuir de xeito signi 
ficativo ao seu desenvolvimento. 
Ao mesmo tempo arruinan a na
tureza das bisbarras circundan-

. tes a meio das emisións conta
minantes, ás que· chegan a cau
sar verdadeiros desastres ecoló
xicos para a vida animal e vexe
tal e até para a saúde humana. 

Todo iso é o que fan na Galiza, 
en moi grandísima escada, as 
factorias de ENCE, ENDESA, e 
INESPAI. Engulen vorazmente a 
madeira das .nasas fragas, quei-

. man o carbón do subsolo galega 
e absorben a enerxia xerada. 
Ademais diso a sua produción é 
exportada fóra ·da Galiza sen que 
se tranforme no país e polo tanto 
non contribue ao deser:wolvimen
to sócio-económico e a criación 
diversificada de postas de traba
dio. o· que deixa no país, despois 

_ de depredar os seus recursos, é 
o emporcallamento do ar, · dos 
rios e do mar con milleiros de to
neladas de cloros, mercúrio, sul
furo, xofre e outras moitas subs
táncias contaminantes, cancerí~ 
·xenas e tóxicas. 

Ao capitalismo español, que 
xa non canta con Perús, Cubas, 
Saharas ou . Guinés como coló
nias p~ra explotar, quédalle ain
da, mais perto do centro metro
político, unha Galiza sometida. · 
Pois xa é hora de deixar os eufe- -
mismos e as reviravoltas expresi
vas e, p-or contra, tirar conclu
sións concretas e significativas. 
Galiza, na designación oficial da 
nomenclatura . madrileña, , será 
unha "región" ou unha "Qomuni
dad Autónoma". Para todo gale
ga consciente da traxédia histó
rica do seu país, Galiza é unha 
verdadeira colónia na realidade 
obxectiva dos feitos. 

Pois senón, que peso ten Gali
za e os galegas nas decisións vi
tais que afectan ao naso país? A 

-TOKIO 
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ubicación e funcionamento na 
Galiza . de ENCE, ELNOSA e 
·1NESPAL foi decidida e autoriza- -
da polo povo galega? 0€1,spois 
de instaladas na Galiza esas in
dústrias depredadoras e suxas, o 
INE extrai unhas ganáncias 
anuais que o informe de ANT si
tua en máis de 40.000 millóns de -
pesetas. Tan Galiza algun xeito 
de controlar e reverter ao país o 
produto dese latrocínio colonial? 
Porque af é onde lle doi e onde 
se ve a verdadéira situación ob
xectiva da Galiza. 

Eses cartas tirados do país 
palas ind8strias emporcallantes 
e depredad0ras de enclave, lé
vanse tora para contribuir á in
dustrialización doutras partes 
máis desenvolvidas do Estado. 
.Ou talvez pódense destinar eses. 
diñeiros, a meio de acomodos e 
tranferéncias, ao orzamento · do 

. delírio faraónico da Feira de 

CONTOS NON EN?HEN 

1992. Ou para axudar ¡;¡ fi11ancear 
as v.ias .de comunicación modér-· 
nas noutras terras. Novas redes 

. estradais ou liñas ferrocarrileiras 
de grande velocidade . para que 
os señoritos . sevillanos podan 
chegar cómoda e rapidamente a_ 
Madrid ou viceversa. 

Mentres tanto, Galiza segue 
afundida nos lindeiros terceiro
mundistas da sua situación colo
nial. Os galegas "disfrutan" dos 
níveis de renda máis baixos do 
Estado e dispoñen de meios de 
comunicación e outros equipa
mentos sociais (sanidade, edu
cación) próprios do século deza
nove, cando nos atopamos xa á 
berra do vinteun.( ... ) 

O tema é urxente. Compriria 
revisar estratéxias e facer un es
forzo máis acaído. Xa é tempo 
de que o povo galega chegue a 
unha maior comprensión e toma 

.. ~~E ELES XÚNTANSE 
X.X. PIÑEIRO COCHÓN 

Os membros do clandestino · 
Fond_o de_ Compensación do 
Contrabando Focodoco, cele
bran a súa segreda xcmtanza 
semestral nun ambiente mar
cádo pola eufória. 

Palmiro Pringueiro, "Mirito", 
secretário en funcións dirixía
se aos reunidos en tono clara-
mente triúnfal: i 

-Por primeira veJ.. na histó
ria, benqueridos colegas, nes
te ano non hai que facer pro
visión de fondos por falidos. 
Agás pequenas apreensións 
que nós mesmos . provocá-: 
mos, as perdas non resultan 
para nada relevantes. lso si, 
que ro facer patente a· nosa 
preocupación· por condutas 

· desonestas como a do com
pañeiro "Garito", que levo~ un 
notário a levantar acta nunha 
entrega de mercancía. 

-Eu só quería que dese fé 
da velocidade da miña pla
neadora p~ra figurar no libro 
"Guinness" dos records -in-
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terrompeu Macário Malleiras, 
a quen toqos coñ~ciari co al
cume de "Garito". 
• -Pois cando sexa así, fas 
unha empanada coma un leira 
de grande, ou unha' tortilla de 
vinte toneladas, pero iso.outro 
si que non -interviu .o véllo 

. Facundo Fungueiro, "Cundi
to", que era o presidente vita
lício do clandestino Focodo
co, así como protector e· me
cenas da "Fundación Fun
gueiro'', dedicada ao fomento -. 
das artes imaxinários. · 

Poucos minutos despois a 
xuntanza concluía. Os reuni
dos repartían as últimas ·con
signas mentres ian saindo es
. paciadamente. O que máis 
presa levaba era o secretário . 
"Mirito" Pringueiro. Puxo un
has enormes gafas de sol e 

. saiu nun pincho xusto antes 
de que o seu chofer lle fixese 
unha reveréncia ao abrir a 
porta do coche oficial que o 
agardaba en dobre fila. o 

\ 
de conciéncia da nasa VB{dadei.
ra condición nacional denyo d<? 
conxunto do Estado. Despertara 
Galiza algun dia do seu sano 
nesta longa noite de pedra? Os 
plans que se barallan para o 
noso país poden conveter á Gali
za, á volta, de moi poucos anos, 
nun vasoireiro das multinaciq
nais. · q:i 

XESUS CAMBRE MARIÑÓ 
(Puerto Rico) 

A MIGUEL ANXO 
FERNAN-VELLO 

gun interese en que o barco zo
zobre, procuremos entre todos, 
querido amigo, evitar os tamba
leios perigosos. 

Saudos mariñeiros. O 
MIGUEL PERNAS 

(Presidente dá Asociación de 
Actores, Directores e Técnicos 

de Escena de Gallcla.) 

FOROS E SOSPEITAS 

Na información que ofrecestes 
aos vosos lectores sobre o Foro 
Nacionalista que alguns anda
mos a construir dades algunhas 
informacións que non son co-

Querido amigo: rrectas e que quero matizar. Dici-
Compartimos desde hai moi- des concretamente que "secto

tos anos un mesmo barco, esta- res do PSG-EG, liderados por 
mos na mesma viaxe e sabemos Suso de Toro" e eu quixera afir
que ternos en comun os mesmos mar que non milito no PSG-EG 
horizontes. E é esa viaxe en bar- asi que non creo que nengun 
co cara eses obxectivos a que . sector del deixe que eu os lidere. 
ten asentado fortemente a nosa Abandonei a militancia no que 
amizade. era EG hai sete ou oito anos e 

Desde a perspectiva dese sen- desde aquela son un particular 
timento e na confianza no mes- que segue a ter unha ideoloxía e 

· mo, dirixo-me a ti desde estas li: unha referencia política no actual 
ñas e desde este meio de comu- PSG. O tal partido ten as miñas 
nicación, unha vez lidas as tuas públicas simpatías e o meu 
declaracións a este xornal no nú- apoio cando mo pidan. Supoño 
mero correspondente ao pasado que non haberá nada de malo 
día 10 de Maio do presente ano. niso (¿ou si?). 

Somos parte dunha mesma tri- Non podo deixar de ver que 
pulación e desexamos que a tedes unha visión conspirat iva da 
nosa nave, a cultura desta terra acción dos partidos. Que, nesa 
que tanto amamos, chegue a un interpretación, manobran desde 

. dos mellares portas. O traballo é as sombras para controlar as or
duro pero etá alentado polo ganizacións onde convivimos os 
imenso amor que ti , eu, e moitos cidadáns. Vós saberedes por 
outros, depositamos en cada un qué pensades desta maneira. 
dos nasos esforzos. Polo que a min respecta teño co-

Estou completamente conven- ñecemento de reiteradas actua
cido, amigo Miguel Anxo, que a cións conspirativas partidarias 
profi.sión teatral deste país, na para controlar burocráticamente 
súa prática totalidade, participa organizacións e sindicatos, e es
da canseira da viaxe co mesmo tou totalmente en contra porque 
entusiasmo. E afirmo isto sen o resultado non pode ser outro 
nengunha· dúbida por ter com- que novos enfrentamentos, rup
probado en infinitas horas de loi- turas e frustracións. Así que, por 
ta contra os elementos a bario- favor, non me atribuades com
vento e sotavento, que os meus portamentos que desprezo (tanto 
compañeiros de profisión adoran como a maledicencia e a mala 
o seu difícil traballo de capear o baba). 
temporal, saben o teatro como E esa interpretación conspira
algo de seu e apostan claramen- tiva das cousas non reflexa en 
te polos mesmos horizontes. absoluto nin o ánimo nin o am-

Por outra parte, e por ser hu- biente que vivimos nos encon
manos, supoño que concordarás tros que ata agora tivemos para 
comigo, ternos a deliciosa posi- crear este foro. Non planean 
bilidade de equivocar-nos e de sombras nin receos e o clima é 
saber tirar dos nosos erros as de total entendemento. Cando 
análises necesárias para ende- fala un compañeiro non vemos 
reitar a tempo as nosas velas. ningunha sombra extraña detrás 
Ternos tamén xeitos diferentes del nin buscamos doble senso ás 
de manexar a roda do timón; súas palabras e sabemos que to
pera, en definitiva, o barco nave- dos talamos con palabra clara e 
ga co favor do vento que, si é amistosa. E se . alguén di unha 
certo, sopra irregularmente. causa e outro d1 outra sa~emos 

Non me parece xusto, amigo que no.!1 _son manobr:is n~~ dos 
· Miguel Anxo, dicer cousas como: compane1~os que est~n af1l~ad?s 
"dame a impresión de que en ao PSG mn ao BNG mn a mngun 
moi boa parte dos · profisionais, outro grupo. Cando fala un de 
directores e actores que hoxe nós é un de nós quen fala, e máis 
traballan no teatro galega, non nada. Aínda máis, direivos que 
existe un verdadeiro amor polo tódolos pequenos acordos q~e 
teatro nen unha verdadeira con- levamos feito foron con total 
ciéncia definida cara o teatro ga- consenso e unanimidade. Así foi 
lego. Penso que hai·un labor moi ata agora e se o queredes com
forzado, con moi pouca concién- . probar preguntádello a quen 
cía artística, con mínima con- queira que a9udise a algunha 
ciéncia ética ... ". · das reunións. E así de doado. 

Non me· parece xusto e nada Pero facede o favor de non 
positivo facer declaracións deste deixar caer a sombra da sospeita 
tipo. Non nos axuda nada a cría- sobre. as miñas actuacións, so
ción de correntes de opinión en bre as dun partido ou mesmo so-

. base a palabras sen argumentar. bre unhas reunións onde . ata 
· Cando se verten acusacións tan agora só houbo claridade e bo 
fortes, amigo Miguel Anxo, hai entendemento. Polo demais que
que aportar probas e, en todo do á vosa disposición para cal
caso, centrar o sumário. quera cóusa de · utiliqade. Un 

Na seguridade de saber que saúdo e gracias. o 
non existe no colectivo de profi- $USÓ DE TORO 
sionais do Teatro Galego, nen- (Santiago) 
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Homenaxe a Carvalho Calero 
no próximo Congreso da AGAL 
O próximo Outono en Vigo e Ourense, 
.rn Congreso Internacional da Língua Galega-Portuguesa na Galiza 

Do 27 de Setembro ao 1 
de Outubro vaise celebrar, 
simultaneamente en Vigo 
e Ourense, o III Congresso 
Internacional da Língua 
Galega-Portuguesa na 
Galiza, e que vai ter como 
sub-título "Homenagem 
ao professor Carvalho 
Calero". O Congreso, que 
cada tres anos organiza a 
AGAL, vaise celebrar 
simultaneamente en Vigo 
e Ourense. 

•x.c. 
A marte do profesor Carvalho 
Calero no pasado Abril, motivou 
que os organizadores do Con
greso decidiran engadir como 
un dos obxectivos a cobrir a ho
menaxe a quen foi unha figura 
capital na recuperación lingüís
tica do naso idioma e mentor 
fundamental do movirnento 
reintegracionista na Galiza. Con 
ese motivo engadiuse un novo 
apartado de estudos sobre a sua 
obra e figura no que xa hai 
anunciados unha decena de tra
ballos : Helena AJvaredo ("A his
tória na sua obra literária"); Car
me Blanco ("A mulher nas Can
tigas .de amigo") ; Pilar García 
Negro ("Vixéncia dos seus plan
texamentos lingüísticos"); Antó
nio Gil Hemández ("Dos Estu
dos de Rodrigues Lapa aos Pro
blemas de Carvalho Calero") ; 
Aurora Marco ("O estatuto do 
narrador na obra de Carvalho") ; 
Carlos Ouiroga ("A narrativa de 
Carvalho"); Maria Luisa Rei
múndez ("O enigmáticoScór
pio" ); Manuela Rivera Cascudo 
("A poesia de Carvalho"); Clau
dia Rodríguez Fer ("Carvalho 
Calero no estalido da guerra ci
vil") e Elvira Souto "O exilio de 
Carvalho : ostracismo e fárma
cos"). 

Outros obxectivos 
Os outros obxectivos do congre
so da AGAL son impulsar os 
traballos encamiñados a anali
sar, clarificar e cuestionar a si
tuación lingüística galega; apre
sentar proxectos globais ou pon
tuais que den resposta efectiva 
á planificación lingüística; con
cienciar e interesar aos cida
dáns galegas para que colabo
ran na dignificación e normali
zación do naso idioma; analizar 
todos os factores extra-lingüísti
cos que impeden que o galega 
sexa unha lingua normalizada e 
desenvolvida en todos os arn
bentes e estabelecer formas de 
intercámbio e cooperación no 

ámbito da investigación cientí
fica, cultural e pedagóxica coa 
comunidade científica interna
cional, nomea.damente en pai
ses de expresión galega-portu
guesa ou onde existen conflitos 
lingüísticos. 

A estruturación deste congre
so está feíta en dous blocas te
máticos, ademais do antesdito 
de homenaxe a Carvalho Calero, 
o primeiro deles sobre Ciencias 
da Linguaxe e o segundo á Lín
gua e texto literário. 

A presidéncia de honra do 
Congreso estará constituida po
los brasileiros Silvia Elia, Glads
tone Chaves de Mela e Leode
gário de Azevedo Filho, o gale-

A Universidade Popular de Ortigueira contará 

go Jenaro Marinhas del Valhe e 
o portugués J . Her~ulano de 
Carvalho. 

Inscritas nesta altura máis de 
duascentas persoas, a organiza
ción agarda completar o cupo 
máximo previsto de cincocen
tas, tendo confirmado a sua pre
séncia os cataláns Vicent Pitar
ch e Lluis V. Aracil, os bascas 
Alvarez Emparantza "Txillarde
gui" e Sánchez Carrión "Txepe
tx", e os galegas Nemésio Bar
xa, Cesar Cunqueiro, Araceli 
Herrero , Pedro Fernández-Bel
ho , Martinho Montero, Cesar 
Carlos Moram Fraga, Xavier Vil
har, José Luis Rodríguez e Isido
ro Padim entre outros ademáis 
dos antes citados. A representa
ción de paises da mesma área 
lingüística inclue a profesores 
portugeses (Albano Martins, 
Antonio Baptista ... ). brasileños 
(Mónica Rector , Gumercindo 
Gonda, Beatriz Weigert, ... ) e ou
tros doutras nacionalidades: Lu
ciana Stegagno, J. Herrnan ou 
Miorita IBrich. 

A organización ten pechado 
xa o prazo de recepción de po
néncias e comunicacións e vai 
publicar de inmediato o progra
ma definitivo, permanecendo 
aberto o prazo de inscripción 
que ten de custes 3. 000 pesetas 
(estudantes e desempregados), 
5.500 (membros de AGAL) \ e 
7.500 (non membros de AGAL) 
pudéndose realizar ao Apartadq 
de Correos 453 de Ourense. 

O Congreso canta con axudas 
de entidades financeiras (Caixa 
Galicia) e diferentes institucións 
(Fundación Gulbenki.an e Depu
tación de Ourense) , ademais 
dos Jocais cedidos polo Centro 
Cultural da Caixa Vigo e o C.U. 
de Ourense. Fican á espera da 
resposta dos Concellos de Vigo 
e Ourense, Deputación de Pon- . 
tevedra, Universidade de Vigo, 
Conselleria de Cultura e Minis
tério de Cultura. O 

con José Luis Sampedro, Pilar V. Cuesta e Fdez. del Riego 
• C.R./ORTIGUEIRA 

Entre o 3 e o 19 de Agosto cele
brarase na vila de Sta. Marta a 
segunda edición da Universida
de Popular de Ortigueira. A lec
ción inaugural correrá a cargo 
do profesor José Luis Sampedro, 
que falará de "Un humanismo 
para unha crise". e a conferén
cia de clausura será pronuncia
da por Carlos Baliñas, da Uni
versidade de Santiago. A pri
meira semana haberá unha . 
mesa redonda sobre o meio am
biente na Galiza, no ·que toma
rán parte Carlos Vales (ADEGA), 
X. Rodríguez Silvar (SGHN) e 
Carlos del Álamo (Director Xeral 
de Meio Ambiente) .- Tamén está 
prevista nos primeiros dias · 
unha conferéncia do historiador 
Carlos Sixirei arredor da presén
cia ~alega en América . A se
gunda semana estará dedicada 
á Literatura Galega, desde a 
produción medieval ás letras 
contemporáneas. As leccións 
serán impartidas por Xesús 
Alonso Montero, Pilar Vázquez 

Cuesta, Francisco Rodríguez, 
Xosé Filgueira Valverde e Fran
cisco Fernández del Riego. Ade
mais, o 18 de Agosto celebrara
se un recital poético con Antón 
Avilés de Taramancos, Pilar Pa
llarés e Antón Dobao. 

Actuacións musicais, mostras 
de pintura, arquitectura e foto
grafía, un taller de teatro e outro 
de artes plásticas, diversas acti
vidades deportivas, proxeccións 
de audiovisuais e outros actos 
lúdicos completan o · amplo e 
rico programa desta segunda 
edición da UPO. Entre os gru
pos de música figuran osit.Coros 
e Danzas Rusos, a Banda de 
Música de Padrón, Bágoas da 
Terra de Viveiro, Cantigas e 
-Agarirnos de Santiago, Xocalo
ma, Na Lúa, Los Dramáticos e 
La Rosa. 

Os organizadores tornaron 
nota do pasado ano nesta ac·a
sión as xornadas non terán ca
rácter rnaratoniano. Palas ma
ñás desenvolveranse os talleres 
e lego, á caída da tarde, inicia
ranse os outros actos, que se 

prolongarán até a meia-noite . 
Así, durante o día, a xente po
derá disfroitar da praia ou do 
paseo pelas fermosas tenas do 
Ortegal. Por outra banda tam
pouco coincidirán unhas activi
dades con outras· para evitar 
que haxa que optar por ir a 
unha conferéncia ou a un en
centro deportivo 

Búscase a participación 
viciñal 
A Universidade Popular de 'Orti
guP.ira é un acontecernento cul
tural con espácio para · todo 
(conferéncias, música, teatro, 
talleres, mostras, deportes , pro
xeccións ... ) e para todos (músi
ca clásica, foil<, rock, folclore, 
etc.). Este encentro busca igual
mente a participación activa 
dos viciños de Ortigueira. De 
feíto todas as persoas da comar
ca que teñen algo que aportar 
do campo da cultura, que prati
can algun dep~me ou forman 
parte dun grupo musical atopan 
nestas xornadas un magnífico 

espácio para amasar do Beu tra
ballo. 

Coincidindo con cada edición 
editase tamén un libro dun au
tor ortegano esquecido, que se 
distribue corno agasallo aos in
vitados, no canto do típico prato 
de cerámica. Este verán peñera
se na rua: asirnesmo, unha pu
blicación que recolle as .comuni
cacións e ponéncias apresenta
das o pasado ano no seminário 
de ternas orteganos. 

O evento canta cun Comité 
O'rgan~zador que preside o Al
calde de Ortigueira, Xesus Va
rela Martínez, e do que forman 
parte todos os grupos represen
tados na Corporacíón e algun
has persoas mais da localidade . 
O coordenador da Universidade 
Popular é o concelleiro do BNG, 
Manuel López Foxo, que leva ta
mén a coordenación da Aula de 
Cultura do Concello , criada a 
comezos do 90 e pola que pasa
ron xa personalidades como Fe
lipe Senén, Uxio Novoneyra, Xa
quir:i Marín, Lois Diéguez, Fran
cisco Sineiro e Ramón Vare.la. O 
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• Xomadas de Rádio Pú
blica Local. Os días 8, 9 e 10 
de Xuño celebraranse nas Pon
tes as II Xornadas sobre rádios 
públicas locais coa intención de 
aprofundar no modelo de emiso
ra municipal que se ven apli
cando na Galiza e neutras par
tes do estado, e aterecer aos 
concellos toda a información 
precisa en torno ás · pósibilida
des de contar cunha emisora de 
rádio en frecuéncia modulada. 

Nas xornadas haberá várias 
mesas redondas : "Xomalismo e 
radiodifusión" con Xosé Maria 
-Palmeiro, Antón de Santiago, 
luis Rial e Carlos Blanco; "Pers
pectivas da información local. 
Experiéncias" ; "Partidos políti
cos e rneios de comunicación 
públicos" e "A radio na Galiza. 
posíbel colaboración" con Xosé 
Luis Blanco, António Luaces e 
Enrique Sanfiz. 

Haberá duas conferéncias : "A 
rádiÓ local no século XXI" por 
Emilio Prado e "'Rádio-comuni
cación" por Magín Revillo. O 

•Constitución de Clube 
Cultural Alexandre Bóve
da . O pasado 29 de Maio cons
tituis e en Ourense o Clube Cul
tural "Alexandre Bóveda" cuxa 
directiva compoñen: Marcos 
Valcárcel, Xosé Luis G. Lamas, 
Benito Losada, Xosé Luis Ca
rrión, Adrián Dacunha, César 
Ánsias , Xosé R. Quintana e Án
xeles Fernández. A presentaron 
un programa de actividades 
para o curso 90/91 que contem
pla debates, mesas redondas e 
ciclos sobre Galicia en Europa, 
Cine e Política, Faunas urbanas, 
Ourense como universo literá
rio, A gastronomia : outra cultu
ra, Crise e transformacións no 
mundo agrário tradicional, Eco
loxia e médio ambiente e As ar
tes plásticas en ourense, D 

• Casting no CDG. Desde o 
próximo 13 de Xuño o director 
do Centro Dramático galega , 
Blanco Gil, iniciará o casting 
para escoller os actores e actri
ces que deberán participar nas 
rn.ontaxes previstas polo Centro 
para a Temporada 1990. Á esco
lla poden presentarse cantos/as 
D desexen e as montaxes previs
tas son "Yerma" de Federico 
García Lorca con dirección de o 
próprio Blanco Gil e "A cada un 
a sua verdade" de Luigi Piran
dello, con dirección de Maximi
no Keyzán. 

Esta é a · segunda vez que se 
. realiza este sistema de escolla. 
Anteriormente Mário Gas segui
ra o mesmo procedirnento para 
a obra "O mozo que veu de lon
xe", e agora parece que se vai 
convertir en norma do novo di
rector do CDG. O 

• Sempre Xonxa a Mon
treal. A opera prima de Chane 
Piñeiro c1tmo director dunha 
longametraxe \ren de ser escolli
da para representar ao cine do 
Estado español no Festival In
ternacional de Cine de Montreal 
(Canadá)-que se celebrará o vin
deiro Agosto. "Sempre Xonxa", 
que ven de ser proxectada en 
Madrid, competirá na Sección 
"Cine de hoxe e de rnañá" na 
que tarnén · estaran "Ponte de 
Varsóvia" do catalán Pere Porta
bella e "Boom boom" de Rosa 
Vergés . 

Chane pa; 3iro recibido pala 
crítica madrileña desigualmen
te , obtivera numerosos. galar

. dóns intemacionais coa sua cur
tametraxe "Marnasunción". O 
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dutor artístico? 

'Na música tradicional ·débese valorar a calidade non a afinación' 
Un produtor funciona en base a 
planteamentos comerciais; in
viste sobre seguro, sobre algo 
que prevé rendábel. No naso 
caso, o orzamento do último dis
co é menor que o dun grupo 
"rock" gravado pala mesma casa 
discográfica, e isa responde á 
realidade do mercado. 

• XOÁN M. ESTÉVEZ 

Doce anos contemplan a 
vida artística do grupo. 
Catro discos son o digno 
resultado do seu traballo . _ 
Un deles, o dobre álbum 
publicado no-ano 1986, 
ven senda ponto de 
referéncia abrigada entre 
os incondicionais da 
música tradicional no 
naso País. Na actual xeira, 
que comezaron hai vários 
.anos, incluen voces, e 
nesta traxectória se 
emarca a sua nova 
produción, 
"Desafinaturum". 

"O titulo foi motivado por un in
tento -de desmitificación da len
da "Celta", que rodeaba á nasa 
música popular : víñase reivindi
cando Irlanda, Bretaña ... e resul
ta que histórica e culturalmente 
somos latinos . E no ambiente 
interno do grupo respliábase 
certa simpatía pala mitoloxia 
dos· Augustos, Césares, e diva
gando sobre a palabraria ao uso, 
chegamos á denominación defi
nitiva . 

"Desafinatururri" é tamén un 
desafio para os qtte pensan que 
a música .tradicional é boa can
do está afinada; nós estamos en 
desacordo con esta valoración: 
pensamos que debe valorarse a 
súa c'alidade, non a sua afina
ción· mesmo hai veces nas que 
unh~ certa desafinación engá
delle encanto a unha interpreta
ción. Claro que un disco de mú
sica clá~ica que non estexa afi
nado resulta indixesto, pero no 
naso caso non se ten que dar 
necesariamente ese plantea
mento. A afinación é técnica, e 
nós o que procuramos é comu
nicar sensacións ao público" . . 

Evolución dentro 
do tradicional 
Tamén na música tradicional 
caben as inovacións, e nese 
sentido o grupo ten algo que di
cer. 

"Non som.os "folkies" no as
pecto "modelno" do termo; si o 
somos en canto a que traballa
mos na contínua re-elaboración 
da música tradicional. Máis que 
falar da nasa evolución, hai que 
dicer que outras formacións 
quedaron estancadas: deixaron 
de seren tradicionais para con
verterse en obsoletas . 

A experiéncia cinematográfi
ca, cando colaboraron con Pablo 
Milanés eri "Gallego", non tivo 
continuidade, mália a sua boa 
disposición ao ·respeito. 

Xa antes desta "estrea", can
do traballabamos nos Cancio
neiros , faciamos. pequenos en
saios tocando. e comentabamos 
a posibilidade de adaptación 
dalgunhas pezas á banda sano-

. ra. 

E do uso folclórico que fixe
ron na "gaiteirada" de Ma
nuel Fraga, que opinades? 
Nós non fornas porque non nos 
contrataron. Un · músico, á ma
rxe da ideoloxia persoal, unha 
vez inmerso nun grupo, é un ser 
profisional que a miúdo vese 
abrigado de realizar unha fun
ción para a que é reclamado ; 
outra causa é que te solidarices 
con algunha iniciativa concreta. 

En todo caso, hai que remitir
se ao comunicado que xa fixo 
público a Asociación de Gaitei
ros de Santiago; non-se pronun
ciou sobre o feito; simplesmente 
desexa que se isa ten proxec
ción futura para o mundo da 
gaita, benvido sexa, e nós asu
mimos esta proposta. 

Músicos de estúdio 
Apesar do seu apelativo, a mú
sica tradicional non é algo es
tancado, e a sua versatilidade, 
a posibilidade de adaptación a 
outros xéneros, fai posíbel cola
boracións como a que "Muxi
cas" realizaron no mundo do 
"rock". 

"Como músicos de estúdio, 
aceitamos a título persoal cola
borar nunha produción do grupo . 
galego "La Rosa" , que producirá 
Alberto Garnbino; tocarnos bi-:.. 
rimbau, pandeiros e tarañolas. 
Anteriormente fixemos outras 
experiéncias cos portugueses 
"Trabalhadores do Comércio" do 
Porto (tarnén de rock) e coa 
mesrnísima Ana Kiro. 

Base ámanos no xa dita: un 
profisional ten de ser coerente 
co seu planteamento laboral. Se 
te alporizas cando escoitas soar 
a gaita en determinadas grava
cións, e lago négaste a colabo
rar cando te o fe recen a posibili -
dade de menorar o resultado, 
non tes direito entón a "pór a 
parir" a ninguén. 

E non lles preocupa o que di
rán os seus amigos puristas 
de todo isto? 
Pois si son intelixentes, dirán 
que é untraballo interesante; se 
non o son, non nos preocupa a 

sua opinión. 
Como queira que a supervi

véncia de calquer manifestación 
cultural está mediatizada pala 
relación entre público potencial
mente receptivo e axentes inter
mediários canalizadores. 
Que ·opinan do papel das 
institucións, que son parte 
decisiva na programación 
de actividades? Pensan que 
se Galiza estivese governa
da maioritariamente por na
cionalistas (nos Concellos, 
Xunta, etc.}, seria máis alen
tador o panorama? 
Gostarianos que no periódico 
non se perdese nada do que 
irnos dicer: responderíamos cun 
"si" rotundo no momento en que 
a meirande parte dos concellos 
galegas govemados por nacio
nalistas se interesen por nós; 
·mentres tal causa non se cum
pra, ternos que dicir que non. 
De feíto, a realidade é que a 
meirande parte dos concellos en 
xeral (nacionalistas ou non) tei
man en non ser en obsoletos , no 
canto de non contrataren gru
pos gal egos ; entenden que hai 
que gañar público con orques
tras que respondan a plantea
mentos intemacionais . En reali-

dade non hai distingo segundo 
a cor política dos govemantes: 
a diferéncia está na persoa res
ponsábel de turno ; se en Noia , 
por exemplo, está un concellal 
como Avilés de Taramancos, 
non é que sexa unha persoa do 
Bloque, é un indivíduo que ten 
clara a plolítica cultural a levar; 
non existe unha política difini
da, polo menos na prática. 

Quizá falta tamén unha sor
te de mecenas, metido a pro-

'IX MEIRANDE 
PARTE DOS 
CONCELLOS TEIMAN 
EN NON PARECER 
OBSOLETOS E NO 
CANTO DE 
CONTRATAREN 
GRUPOS GALEGO 
PREFIREN 
OROUESTRAS E 
PLANTEAMENTOS 
INTERNACIONAIS' 

E falando de gravacións, 
este novo disco sai dun estú
dio galego; que opinan de 
quen se desprazan fóra do 
País, mesmo até Dublín? 
Hai casos nos que está xustifi
cado, pero son ben poucos; na 
meirande parte deles , utilizase a 
xeito de pegote , para vacilar na 
contraportada do disco. Ade
mais, preferimos facelo aqui 
para potenciar a indústria disco
gráfica própria. 

Desafinaturum 

Un birirnbau soando solitário ao 
comezo da gravación; unha 
flauta por toda instrumentación 
que nos vai introducindo paula
tinamente na danza lúdica ... a 
alternáncia e mesmo contraste 
entre o individual e o colectivo 
é a grande aportación deste 
novo disco de "Muxicas" o pri
meiro editado en formato "com
pact-disc" da nasa música tradi
cional. Pero hai máis detalles 
que ahondan no mesmo plan
teamento: esa sucesión lírico
festiva maniféstase na ordenada 
e coerente utilización instru
mental que inda dentro dun 
mesmo tema adquire caracteres 
de "suite" ; quer dicer a interpre
tación vai precedida dun plan
teamento prévio polo cal disco
rrer, e nese sentido hai pezas 
divididas en paraxes perfeita
mente diferenciadas entre si, 
inda mantendo o lóxico espírito 
de unidade. Nesta ocasión os 
músicos conseguiron un traballo 
elaborado, dentro desa execu
ción "desaliñada" que defenden . 

A reivindicación que o grupo 
fai para si do "folk" máis tradi
cional xustifícase, xa que son 
por unha banda a demostración 
de que con instrumentos folcló
ricos pódese facer algo inovador 
dentro do seu ámbito e sobreto
do porque senda o repertórío 
deste novo disco da autoria dos 
seus componentes na meirande 
parte, renovan a tradición que 
pervivirá mentres se siga a 
compor e interpretar música 
con raíz no pasado a estas altu
ras do século vinte. Para máis 
abundáncia o descorcentante 
deseño da portada do disco 
transmitenso a mensaxe duns 
músicos que resisten a conver
térense en "pezas de museu" ; 
pala contra a sua é, afirman, 
"unha música viva que fai ferver 
o sangue no carpo" . O 

ruta por Delhi, Puskar, Jaipur, Jaisalmer, Agra, Benarés, 
Bombay, e en Nepal , Pokhara e Kathmandú. Aloxamento 
en hoteis. 

INDONESIA 

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro. 
Precio: 289.000 pts. 

·~~····••ao •~~. ... <<<::::::: ::::-:: .. ·::;::::: 

EN VELEIRO POLOS MARES DE HOLANDA 

Unha viaxe de 14 dias que inclúe unha semana de nave
gación en antigos veleiros , 4 noites de hotel en Amster
dam e transporte en autocar. 

Saídas: Tódolos meses de Xullo a Novembro. 
Precio: 226.000 pts. 

PERÚ E BOLIVIA 

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro. 
Precio: 272.000 pts. · 

KENIA 

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro. 
Precio: 285.000 pts. 

...... · .. -. Saídas: 5, 9 e 26 de Xullo, 2. 9, 16 e 30 de Agosto. 
Precio: 72.000 pis. 

EN· BICI POR HOLANDA 

Ruta cic loturista de 13 dias por Holanda incluindo a bici, 
aloxamento en campings: media pensión e transporte en 
autocar. 
Saídas: 1 e 18 de Xullo; 1 e 16 de Agosto; 1 de Septem
bro. 
Precio: 69.000 pts. en Xul/o e Septembro. 74.000 pts. 
en Agosto. 

TURQUIA: DE ESTAMBUL Á CAP.\DOCIA 

Vó até Estambul e recorrido de 15 días por Bursa. Efeso, 
Kusadasi , Egridir, Capadocia, Ankara, Mar Negro. O alo
xamento é en hoteis, en habitacións dobles e o transpor
te en autocar. 
Saídas: 29 de Xuño; 13 e 27 de Xullo. 10, 17 e 31 de 
Agosto. 

Precio: 134.000 pts. 

INDIA CENTRAL, RAJASTHAN E NEPAL 

Vinteoito días en autocar, trer:i e avión para facer unha 

EXIPTO E XORDANIA 

FILIPINAS 

Saídas: 1 mes. De Agosto a Outubro . 
Precio: 265. 000 pts. 

Saídas: 1 mes. De Xullo a N!!vembro. /1 1 ., ¡ 
Precio: 198.000 pts. . 

E ademais ... Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxel ia, 
Marrocos, Senegal-Mali , Pakistán, A Ruta da Seda, Ti
bet, Australia , Cuba, México-Guatemala, Colombia
Ecuador, trekkings polos Alpes, Ladakh, Annapurnas, 
Everest ; Cordilleira Blanca de Perú. 

SIRIA E XORDANIA 

Saídas: 15 dfas. De Agosto a Outubro. 
Precio: 183.000 pts. 

Solicita o noso Boletín de Viaxes de Verano-90. 
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Biografias e 
haxiografias 
Un xénero de éxito 

A biografia é un xénero en 
boga. Cada vez rnáis son aque
las que se convirten en best-se
llers . A moral ocidental do triun
fo polo triunfo, leva a que as bio
grafias de famosos sexan lidas 
con furor por un cada vez rnaior 
número de leitores. Grace Kelly, 
Onassis, Jackie Kennedy, Mario 
Conde, Felipe González, Nicolás 
Redondo, etc. Son biografías 
nas que os autores intentan dar 
carniza, que o leitor se refocile 
nas supostas ou reais baixezas 
dos biografados. Todo se debe 
dicer, todo se pode dicer . Os 
personaxes públicos son iso, pú
blicos, mesmo na sua vida pri
vada. 

Na Galiza non ternos mu itas 
biografías de personaxes nasos; 
e cando as hai, ás veces son 
máis haxiográficas do que outra 
causa . Se non chegamos ao te
rreo de nos inmiscuir na vida 
privada (por sorte) tarnpouco o 
biógrafo de tal ou cal escritor ou 
personaxe galega chega á fron
teira do permitido. Contado, te
rnos un exernplo de boa biogra
fía : amor cara o personaxe bio
grafado e ganas de irúorrnar de 
todo o posível ao leitor para que 
este xulgue por sisó : é a biogra
fía de Alvaro Cunqueiro feíta 
por F.X. Armesto Faginas e pu
blicada hai uns anos por Edi
cións Xerais. Quizá a mellar bio
grafía que se deu, até o de ago
ra , sobre un escritor galega. 

Non hai rnuito , no xomal fran
cés Le Fígaro, no seu suplemen
to literário fac1a-se un inquérito 
entre personaxes das letras e da 
política perguntando-lles : "Gos
taria ser biografado? Por quen?" , 
as respostas foron várias e va
riadas . Vexamos algunhas de 
xente máis ou menos coñecida. 
Jean d 'Ormesson, o autor da 
magnifica Por capricho de Deus, 
di que non, que non lle gostaria 
ver-se biografado, que só que
daran seus livros . Por outra ban
da, se alguén o ten que biogra
far di, que sexa Bernard Frank 
que seica tala ben del. Robert 
Laffont, editor de biografias de 
éxito, que seria un exceso de 
honra ver-se biografado, que se 
ben editores como Gallimard ou 
Grasset teñen unha biografia, 
xa non quedan editores corno 
aqueles . Jean-Frangois Kahn, 
escritor e director de hebdomá
rio "L'évenement du Jeudi", di 
que o que lle interesaria é que a 
sua vida estivese chea de cau
sas interesantes e feitos notó
rios . E que se alguén, cando es
texa marta, o ten que "biogra
far" preferiría fose, hélas!, André 
Maurois. 

A Sirnone Gallimard, da saga 
editorial, non lle importaria se a 
irnaxe é exacta e o biógrafo se
vero . O editor Jean Jacques 
Pauvert ~con Frangois Maspe
ro, o máis castigado hai anos 
pela censura francesa- xa foi 
tentado por vários escritores 
para lle facer a sua movida bio
grafía, mais el pensa, daqui' a 
uns catro ou cinco anos, escre
ver e editar as su as memórias. 
Serán movidas e esperemos que 
non tan volumosas como a sua 
xenial biografía do Marqués de 
Sade. Para Michel Tournier os 
escritores non téñen existéncia 
caso Zola ou Balzac. Cre que ~ 
biografía pertence á familia e 

Álvaro Cunqueiro 

pensa que lle molestaria que al
guén quixese escrever a sua 
vida: por discreción e, sobreto
do, porque non ten interese. 
Philippe Sollers pensa que xa as 
suas novelas son unha mito-bio
grafia, que pon a sua vida -
ben agachada- nelas e que es
critor é quen fai irnposível a sua 
biografía. Contado, el está --es
tilo americano- pala biografía 
"oficial". Arthur Cante sospeita 
que nunca se fará unha sobre el. 
Ademais, pretere ser biógrafo a 
biografado. E Bemard Frank di 
que xa existe unha sobre el, es
crita por Salirn Jay (alguén inen
contrável), publicado por Edi
tions Ruptura (que xa non exis
ten) e el non ten o livro. Michel 
Deon detestaría que lle fixesen 
tal causa, aparte que a sua bio
grafía non ten nengim interese, 
abonda --di el- con ler os seus 
livros. E Lucien Bodard é causa 
que non desexa, aparte de que 
nos seus livros da extractos da 
sua vida ... deformando-os . 

Compriria facer un inquérito 
semellante entre os escritores 
gal egos, ainda que con estes es
tán máis de moda os livros de 
"conversas" (en realidade monó
logos) do que outra causa. A ha
xiografia é a única maneira de 
biografía existente entre nós, 
por que romper tan bela e deli
cada tradición? O 

XGG 

Francisco F. del Riego 

Un novo 
diccionário de 
escritores 
gal egos 

A pretensión de inventariar a 
cultura galega e os nomes dos 
escritores que contribuiron á ex
presión literária e ensaística na 

GuieirQ 
CULTURAL 

Galiza ten precedentes x~ ve
llos. No século XIX foron vários 
os intentos neste sentido , al
guns de autoría tan destacada 
corno o "Diccionario de escrito
res gallegos" (1852) de Manuel 
Murguía ou a "Galería de galle
gos ilustres'', de Vesteiro To
rres; nos inícios do naso século 
continuaron publicándose obras 
des te carácter, sen do as máis 
coñecidas as de Uxío Carré Al
dao e o "Diccionario biobiblio
gráfico" de A Couceiro Freijo
m1l (1935), sen dúbida o máis 
utilizado durante moito tempo 
por estudosos e eruditos. Nos 
anos cincuenta e posteriores 
apareceron novas obras e ma
nuais literários (Carballo Calero 
Varela Jácome) e, xa máis re~ 
centemente, unha obra colecti
va como a "Gran Enciclopedia 
Gallega", que , en boa parte, 
cumple a función indicada an
tes . Pero faltaba unha obra de 
consulta, áxil, de manexo sinxe
lo e actualizala, que retomase o 
empeño de Couceiro Freijomil 
nun momento histórico en que, 
afortunadamente, o cultivo lite
rário e ensaístico do galega au
mentou considerabelmente, am
pliándose igualmente a nómina 
de autores e traballos. 

Este reto foi recollido por 
Francisco Femández del Riego , 
que ven de publicar en Edicións 
do Castro un Diccionario de 
escritores en lingua galega, 
reducido , como indica o título, 
aos autores e obras de expre
sión galega. Sen dúbida, don 
Francisco Femández del Riego 
(Vilanova de Lourenzá, 1913) 
reúne as condicións axeitadas 
para enfrentar unha obra das 
características da que comenta
mos ; véxase o seu prolongado 
labor de historiador e antólogo 
das nasas letras , iniciada en 
1951 co~ sua "Historia da litera
tura galega", continuada por 
duas escolmas poéticas da nasa 
lírica contemporánea (1976, 
1980) e máis tarde por dous vo
lumes de pensarnento galeguis
ta dos séculas XIX e XX (1983) . 
Agora o obxectivo do seu traba
llo_ é ainda máis ambicioso, pois 
tratase de aterecer "unha pano
rámica alfabetizada da nómina 
de autores que nas diversas ra
mas das letras e das ciencias 
cultivaron a língua do país" , ta
refa á que se dedican case sete
centas páxinas . 

Unha obra cuns plantexamen
tos tan globalizadores está sem
pre suxeita á crítica e á revi
sión, pois é inevitábel a presén
cia de erras cando se manexa 
unha cantidade tan inxente de 
dado~ de moi diversa procedén
cia. A marxe dos mesmos, con
vén sinalar os seus méritos, em
pezando polo carácter de actua
lización dos traballos xa mencio
nados, pois Del · Riego inclue 
obras publicadas atá 1989 e 
multitude de autores nunca an
tes citados. Por outra parte'. 
constitue tamén un acerto a in
clusión de autores de diferente 
"importáncia" histórica e literá
ria, abranxendo desde· autores 
consagrados e clásicos até es
critores con moi escasa obra e 
ás veces, dispersa en diferente~ 
xornais e revistas; non se enten
de ben, en cámbio, a razón de 
facer duas relacións diferencia
das, sen explicitar ben os crité
rios desta división. Pensamos 
que seria preferíbel unha só re
lación alfabética onde a impor
táncia ou calidade dos autores 
viria marcada polo espácio a 
cada un atribuído. Finalmente 
a brevidade do traballo que co~ 
mentamos impede constatar a 
procedéncia dos artigas e estu
dos citados nas fichas bibliográ
ficas: quizá algun dia sexa posí-

bel contar cunha edición "am
pliada" desta obra que contem
plase este aspecto, o que, sen 
dúbida, faria medrar en moito a 
sua valía como instrumento de 
consulta. O 

MARCOS VALCÁRCEL 

O regreso 
dunpoeta 

Dous novas libros 
de · Vázquez Pintor 

Se na nasa literatura, feíta tan
tas veces sobre incomprensións 
e esquecimentos, hai un grupo 
especialmente esquecido e irl
comprendido, é sen dúbida ·o 
dos autores mozos que cornezan 
a publicar a fins dos anos sesen
ta e primeiros dos setenta . Si
tuados entre a xeración das Fes
tas Minervais e a xeración dos 
oitenta, os "Novísimos" que con 
mellar ou piar fortuna escolmara 
Mª Vitória Moreno Márquez en 
1973 asurniron o difícil papel de 

. levar ás consecúencias a poesía 
humana e humanista iniciada 
polos mestres do exilio exterior 
(Luís Seoane, Lorenzo Varela) e 
interior (Celso Emílio, Manuel 
Maria)_ O fin do franquismo, a 
transición política e estética da 
década seguinte, o venecianis
mo e formalismo imperantes na 
nova poesía galega, - quixeron 
borrar dun plumazo un modo de 
escreber molesto tachándoo de 
anticuado, prosaico , excesiva
mente comprometido , escasa
mente lírico, demasiado aferra
do á terra de cada día. Poucos 
se pararon a considerar a diver
sidade de voces e tons que 
aquel grupo cantiña, a validez 
da sua posición vital e estética 
en tempos de abrigado compro
miso .ou, por máis evidente que 
sexa, o feíto de rondar en todos 
eles os vinte anos de idade e ex
periéncia. O tempo levou a es
tes autores por carniños dispa
res e sortes diversas: uns , os 
menos , ao. "stablishment" da 
cultura galega, polo que se sal
varon da rnarxirlalidade; outros, 
a abandonar a poesía; un, Xa
vier Rodríguez Barrio, o rnái.s 
novo entón, a entroncar co gas
to e poética das novas xera
cións; os máis deles a unha ma
rxirlación dos circuítos da cultu
ra "oficial" sempre incomprensí
bel pero sobretodo cando esta
mos ante poetas dunha valia pe
renne como Farruco Sesto No-

- vás ou Fiz Vergara Vilariño. 
Así anda o mundo e valla este 

largo exórdio corno incitación á 
cordura, vindicación do esquen
cido e introdución á reseña das 
duas últimas entregas de Xosé 
Vázquez Pintor, outro silenciado 
máis na nómina daqueles "noví
simos" que, hoxe en dia, máis 
alá dos corenta, con voz poética 
de seu e obra ampla ás costas 
seguen ainda fóra das fábricas 
de libros e condenados a espe
rar un prémio para ver os seus 
textos nas librarías. Os prémios 
"Cidade de Ourense" e "Esquío" 
de 1989 concedidos a Na verti
cal da noite0 > e No corazón 
mancadd2l respectivamente, 
permítennos o re-encen tro cun 
poeta que, se exceptuamos o 
poemário Off dios de diário 
(1984) gardaba siléncio - talvez 
forzoso- desde os anos seten
ta . 

De ambos libros , Na vertical 
da noite é sen dúbida o menos 
hornoxéneo: á parte dos dous 
carpos en que se organiza, te
mática e mesmo formalmente 
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Vázquez Pintor 

independentes, o primeiro de-
les, pensando c;;orno soporte ver
bal para unha montaxe mímica 
carece dun fío condutor eviden~ 
te, se exceptuarnos o rnimo-per
sonaxe evocador e o amor voca
tivo que aparecen en vários dos 
poemas au as ref eréncias -fe
bles- á viaxe. O segundo car
po, máis uniforme, é un paseo 
polo cotián, polos obxectos rnáis 
comuns que rodean ao poeta (a 
almofada, a botella, o cigarro, o 
cinceiro, a ducha ... ). "Porque 
sodes comigo no silencio , / na 
casa irlterior, na diaria loucura / 
do lecer e mais presencia na 
mau / que busco e que recollo" 
(p. 57). Se ben a elevación a s~
xeito literário dos úteis e trebe
llos de cada dia non é causa 
nova na literatura· (desde os fu
turistas e a máquirla até Pablo 
~eruda e as Odas elementales), 
s1 ten certa novidade no campo 
das nasas letras, e talvez poda 
reivindicar para si Pintor o privi
léxio de ser o primeiro en cantar 
nun soneto ao desodorante, ou · 
ao ordenador. A personificación 
das causas cotiáns conduce a 
un diálogo defiÍlidor resoÍto ás 
veces en adiviña, capaz outras 
de descobrir a tenrura humana 
dos obxectos e. tarnén, de pro
vocar un sorriso do que o pró
prio autor é cómplice: "Non te 
rías , I coño, que xa ves si que 
vou en serio". 

Nos 38 poemas que compo
ñen No corazón mancado acha
mos unha maior unidade formal 
e estilística que acompaña unha 
tamén maior concentración te
mática. Sen ser un libro triste -
como pareceria indicar o títu
lo-, é, si, un líbro íntimamente 
preocupacio en que o autor volta 
aos temas clásicos da poesia do 
home: a consumación dos dias, 
o paso do tempo e a nostálxia, 
as auséncias e a loita contra a 
soidade: preocupación polo des
tino final e igualmente pala pró
pria poesia, pala verdade (ou 
mentira) que esta encerra. A an
gústia que estes temas asi 
enunciados pudesen suxerir 
vese atemperada polo "locus 
amoenus" que rodea ao poeta, 
dominante,. nun bon núcleo de 
J?Oernas, que o incita á simples 
contemplación ou á aberta corn
pracéncia. Talvez porque sub
xace, forte, a esperanza, a enso
ñación, a capacidade de sorpre
sa, unha certeza íntima que o 
leva -ainda que non estexa de 
moda- a cantar á língua con 
palabras a un tempo ousadas e 
sabidas: "Ámote así, na boca , 
como se ama / á moza no limiar 
do coito, porque / sabes a esen
cia e patrimonio ... " (p. 81) . 

Entre o Xosé Vázquez Pintor 
que en 1971 publicaba Gánda
.ras e o autor destes dous' libros 
premiados hai rnáis distáncia 
que a sirnplesrnente cronolóxi.-

1 
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ca. Hai un "eu" máis complexo 
que necesita portanto unha ex
presión menos directa: incerte
zas. novas e outros medos 
("Medo a que pase o vello tren 
e o barco I polo camiño aquel I 
que- a xuventude nos pechou a 
todos. Medo tamén I acaso á 
ensoñación" (No corazón. .. , p. 
45) Hai concesións tamén á 
nova poética: un universo alusi
vo que fala através da natureza 
(as aves, o mar, a luz, os insec
tos), convertido moitas veces en 
auténtico ·suxeito do poema: re
feréncias culturalistas tomadas 
do terreo da música, especial
mente en na vertical da noite; 
recorréncia aos cultimos ou 
mesmo anglicismos que con
trastan -ás veces estrepitosa
mente- co rico léxico patrimo
nial que o autor emprega. Con
firmase asi unha liña de "aggior
namento" literário iniciada nos 
OÍÍdios.de diáno. 

Porén , o substantivo perma
nece. E o substantivo é un "eu" 
en diá)ogo contínuo co mundo , 
á busca de definirse ("Mimo 
son, pantomima son I eu que 
levo as .mans de branca / e peri
clito na nada" , Na vertical. .. , p. 
35), _sempre tentando levar á 
conversa un "ti" ou un "nós" so
lidário . E por riba de todo un de
sexo de comunicación que so
barda calquer sedución herme
tista. Este desexo de comunica
ción en fio directo co leitor fai 
que se resinta en ocasións a 
musicalidade que se rompa a 
tensión poética ou que o verso 
se resolva en bruscos encabal
gámentos Sen negar a esixén-

cia formal, que alcanza o grao 
estremo na pugna- constante co 
son~to, do que encontramos vá
rios exemplos en Na vertical da 
noite. 

Benvido sexa, Xosé Vázquez 
Pintor, nun ano en que a maru
xia poética de outroura parece 
estancada e que o próximo si
léncio sexa máis breve e -se 
ten que ser- voluntário. O · 

(1) Xosé Vázquez Pintor. Ná vertical da 
noite , X Prémio ele Poesía Cielaele ele Ou
rense , 1989 . Ed . da Concellaria de Cultura 
do Concel lo de Ourense. 1990. -

(2) Xosé Váquez Pintor No cor a zón _ 
mancado . IX Prémio "Esquío", 1989. Col. 
"Esquío· ·c1e Poesia , l"errol, 1990. 

XOSÉ M. MILLÁN OTERO 

Poesia de 
oficio 
As torres no ar 

Coa apanc10n do novo volume 
de poemas do escritor noiés An
tón Avilés de Taramancos,. As 
torres no ar, un Ú óprió sente 
a abriga de testemuñar dous 
xestos de agradecimento. De 
primeiras coa editora, Sotelo 
Blanco, pola valentia de se revi
rar contra os inquisidores teolo
gais que tan dogma da unicida
de e intanxibilidade da normati
va oficial. Foi ousado o editor, 
sabedor de que ·u:i livro que non 
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Avilés de Taramancos 

se axusta ás normas vixentes 
por. imperativo de decreto lei 
non vai receber subsídio. "As 
torres no ar" é desde xa un de
ses textos proscritos que non se 
poderán atapar nos estantes das 
bibliotecas públicas e fai do seu 
autor un exiliado · no próprio 
país, como aconteceu co profe
sor Carvalho Calero. A segunda 
das gratitudes vai para a inicia
tiva parlamentar do BNG e quen 
isto asina advirte que milita en 
latitudes distantes desta organi
zación, pola teimosia en fazer 
denúncia das atitudes castrado
ras dos perseguidores. 

Satisfeita un pisco da raben
cha con este prólogo irnos pois 
co bebedizo lírico que nos atere
ce o taverneiro Antón Avilés, 
que como entendido bodegueiro 
soubo coidar a apresentación e 
procurou-lle ao texto unha co
berta de etiqueta onde se resga
ta un debuxo de Lugrís(ll e 
amais desta vitola de calidade 
ternos ciscadas polo livro ilus
tracións dos pintores Alfonso 
Costa - e Alexandre Pascual . Os 
versos comezan cun poema inti
tulado Pórtico e a seguir veñen 
tres cadernos con cadanseu epí
grafe : Cantos a carón da terra, 
O cántico das naves: elexias do 
mar e A torre secreta . Todo isto 
antecedido por aquela cita que 
reproduzimos onde Avilés sin
cera o porqué. do perfil ensoña
dor deste título: "Ai meu filio, / 
Ti sempre a fazer torres no ar.. . 
Miña Nai (Lela de Pastora). 

Se cadra nesas palavras, tin
xidas de recordos da nenez : te
mc:Js- a razón da densidade emo
tiva que enche o póema Pórti
co ... "Escuro, escuro nai: no es
curo alzo a miña torre no ar / 
dende o claustro húmido onde 
o agarimo abre a sua flor, e eu 
te amo ( ... ) No escuro nai, mater 
amabilis, amantíssima mae. no 
escuro o teu amor de tena fir
me" 

O primeiro dos . cadernos, 
Cantos a carón da terra, consti
tue un feixe de dez poemas que 
van desde a longura dun texto 
que ultrap.esa do cento de ver
sos á brevidade dun outro no 
que somente catro recollen un 

·sentimento. Composicións que 
nos talan dun atame, dunha li
gadura coa Terra e que cáseque 
podemos escoitar coa axuda do 
maxin cantados pola voz forte 
de Taramancos ... "Tena que mE? 
amamanta ... Tena de abertos 
púcaros onde nascera · a chú-· 
via ... " E nesa camiñada pala 
paisaxe mais de seu gozamos 
co rechouchio do xerin e co asu
bio do merlo ·desde a figueira 
espida e tamén co paporroibo e 

o pimpín .. . "paxaros recoñeci
dos -son os mesmos- que me 
saúdan". E gorentamos os sabo
res e recendos das hartas que 
intimaron coas trasnadas do ca
tivo no pretérito do tempo: " ... 
a pe! brunida dos tatóns, o cel
me perfumado da cláudia, o sai
bo abacial da pavia ... na áspera 
pel do néspera , na felpa nova do 
pexego ... na tona bruna dama
zán tabardilla e na pereira de 
don Guindo". 

Nesa proximidade contempla
tiva calquera pode sentir as 
mesmas cousa_s, perceber atra
vés dos sentidos a beleza, a na
tureza no seu parto ... "Á luz de 
abril: a tena xeme / de sazón 
entreabre / o fondo sulco do 
amor/ e canta . 

Os poemas "Callo o grao de 
semente" e "Se vísedes a eira 
antiga" son unha outra rnostra 
dese acto no que espertan as lu
zes da primavera. E para rema
tar un percorrido a carón da Te
rra incidir no poema "Avoa, nai 
anterga ensurnida na terra" que 
xunto ao prirneiro dos poemas 
deste livro recolle a homenaxe 
ás duas . mulleres da sua vida, 
feito que miramos tamén refe
renciado, nai-avoa, no relato 
que abre o volume de narra
cións do Antón Avilés "Nova 
crónica de Índias"l2> 

O caderno segundo, que se 
intitula O cántico das naves: 
elexias do mar, consta dunha 
outra dezena de poemas nos 
que muda o exponente de refe
réncia, xa non é a ·terra serrón o 
mundo das águas salgadas : " .. . 
asi o mar me reclama, rompe as 
trabes I para chegar espido de 
murallas". O poeta de Noia, o 
mariñeiro que sulcou o oceáno 
para procurar un soño america
no, ou simplesmente o home 
que sabe da paixón que se foi 
indo na nave do tempo. Esta
mos dediante do seu caderno de 
bitácora onde están escritas as 
rotas dos record os: "Na outra 
banda do mar constrúen o na
vio .. . / e non saben que están a 
contruir a torre de cristal da 
miña infáncia ... I será o meu co
razón quen sinta o vento, I será 
o meu corazón" . 

Poemas como "A espada flo
rescida" onde sabemos da mar
cha do pai no paquebote (vexo 
xente pasar, a miña xente) ou 
como "Nemo" onde Avilés tala 
dun deus ruin que está criando 
xente a somellanza sua, texto 
denso onde tampouco faltan re
f~réncias ao vello Homero, a don 
Artur, ao seu cabaleiro Perceval 
ou a Ulises13

> porque "por este 
mar que eu amo teceu-se a His-

tória Nova". E na beleza de moi
tos destes· versos ·atopamos 
xoias de sensibilidade, unha de
sas pérolas é a composición que 
comeza "O pé do mariñeiro é de 
natural ancho" que descreve 
unha causa tan sinxela coma a 
perspectiva do zoco mariñeiro 
despois dos tactos do pé na 
area, a feitura do zoco, o trazado 
na madeira cóncavo-convexo ... 
Tamén atopamos poemas que 
talan da saudade, do degaro de 
regresar un dia, na constatación 
dese significado de distáncia 
que o mar tivo para centos de 
milleiros de galegas e galegas . 

Con todo, o cantor sabe que 
as águas e as bágoas levan o 
mesmo sal e no poema "Os que 
amades o mar" di para nós: "é 

· un veleiro. E navega nas rotas 
que te ce o corazón". 

No terceiro dos cadernos, A 
torre secreta, A v:Més de Tara
mancos deixa os rotciros de ver
sos longos que corren livres e la
vra para' nós , os leitores. unba 
dú zia de sonetos de amor, un 
deles con estrambote, que ama
san un xeito habelencioso no ar
tesanado da palavra. Principia a 
série cun texto que recolle a 
acritude de amores : 

"Como me doe a tua fermosu
ra I Da que devezo e ando fuxiti
vo I Pois sei que o mal que teño 
non ten cura ... 

No poema que antecede a 
amada identifica-se cunha ro
seira, no que lle segue outra vol
ta unha rosa, lago a pel do pexe
go, despois o xasmin, e a rna
poula, os lírios, as anémonas 
(flores sen corola que se abren 
ao vento) tamén o elixir e o cá
liz, os ámbares, de novo as ro
seiras e o pornbal florido . 

Tarnén se abraza a mitoloxia 
grega através do velocino de 
o uro e corno non "o amor coa 
tristeza, a saudade, a paixón de 
vivos que se me brinda" . 

A torre secreta de Antón Avi
lés está arrodeada dun coidado 
xardin de variada flora que en
che os versos de colorismos e 
aromas de metáfora, o poeta co
ñece ben os lindes da tenrura ... : 
"Ao rematar os zumes do teu 
pozo I chega-me ainda a graza 
do perfume Ida flor na que cau
sei tanto alvorozo. 

Non hai dúvida que "As to
rres no ar" é poesía de oficio, 
dun autor que basea a sua es
crita naque! fundamento acuña
do polo piamontés Cesare Pave
se - cada poema, un relato--(4l 

Mesmo a relatória parte de 
idéntico argumento. os recordos 
e imaxes borrosas da infáncia, 
"I mari del sud" (Os mares do 
sur)(5> é unha boa mostra desa 
semellanza. 

Se cadra o poemário non po
sue a intensidade que os seus 
versos teñen no livro Cantos 
caucanos, que tamén editou So
telo Blanco no 1985, pero acaso 
máis unha vez as comparanzas 
sexan odiosas porque o conti
nente é outro, canto a xeografía 
(novo mundo, vello mundo), 
canto a recursos. líricos, canto a 
própria intimidade do acto cria
tivo. Saudamos pois logo os 
aportes deste livro que racha un 
prolongado siléncio na poética 
do Antón Avilés. - O 

MIRO VILLAR 
(1) Videm o ·artigo "¡Quitar-se os cha
peus!" que se publicou en Luzes de Galí
za nº 3, verán 86. "Estou certo que a pan
tasma benquerida de Urbano Lugrís che
gou-me naqueles dias ao mato do Ama
zonas, pois andei ben tempo ulindo a mar 
no meio da planura". . 
(2) Videm o artigo "Un livro anti-V cente
nário" , ANT nº 427, arredor da prirneira 

_ incursión narrativa do Avilés. 

..... 

(3) O seudónimo Ulises Fingal que o noiés 
usa decote xunta dous referentes: rnitolo
xia grega do prirneiro, e rnitoloxia gaélica 
co personaxe épico que o escocés James 
McPherson recobra dos cantos dos bar
dos. 
(4) Do traballo intitulado "O oficio de poe
ta" . 
·(5) Do livro "Poésie édite e inédite" que 
recolle a poética inteira do Pavese . 
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NOSTÁLXIA DAS VOZES DA CóSTA·ÜUE SOAVAN.ESíRANxEIRAS 

Eu fun un nena .burgués, como 
se ainda existisen dous grandes 
bandos que se dividen o naso 
escaso tenitório. Coñecin a voz 
do galega através de x.entes ine
vitabelmente subordinadas que 
aturavan a miña insoléncia de 
rapaz e coidavan da miña curio
sidade español-falant'e. Para 
min, o verao na casa da praia 
era o estranxeiro, onde homes 

. escuras desafiavan o mar cada 
alvorada con gamelas e vozes 
nunha linguaxe dura como pe
dra e mulleres roxas cmzavan a 
estrada deserta levando a cabu
xa a pastar e homes lunáticos 
que se chamavan Jacinto . ian 
sempre apañar unha pouca erva 
e recordavan-nos que o mundo, 
daquela, era pequeno e consis
tía sobretodo na tarefa cotiá de 
apañar unha pouca en/8, de 
pescar un has rinchas, de tirar 
dos bois polo alcatrán quente da 
estrada ainda solitária, como 
unha negra cobra dormida ao 
sol de Xullo. Asi era a vida en
tón. Eu era un neno burgués, de 
cidade chula no Sudoeste da 
Galiza. un burgo que apodrecia 
como mellar sabia na sua mesti
xaze entre galega e cubana e 
nacional-sindicalista. Ése era o 
meu mundo de verdade. Galiza 
era o estranxeiro. 

Sen decatar-rne, fun apren
dendo a voz que rascava os 
meus ouvidos coa sua aridez. a 
mesma voz que ás vezes eu irni
tiva ás brincadeiras, xunto á 
praia, cos meus amigos urbanos 
que ainda andan a fazer cultura 
e rniséria española por ai Os es
ses, as gheadas, as nasais soa
van-nos estrañas, sen compren
dermos ciue os estraños éramos 
nós, porque o xenuíno era a ari
dez do sal na mar louca de Se
ternbro e a terra como fica des
pois de colleitar o millo chea de 
cañotas secos e o rinchar dos 
carros de bois que sementavan 
illas de bosta no asfalto quente 
da miraxe de Xullo. O demais -
a nosa limpeza, a nosa seguran
za, os nasos lazeres de nenas 
urbanos a expoliarmos a bran
cura da foz dun rio ainda irnacu-

Coa~ersas coa 
Maauef María 
Xosé M. del Caño 

' . 

lado, a comezar o exterrnínio do 
mar e da terra como larpáns 
descerebrados- iso era o t8.lso, 
o homicida, o astuto e ladino e 
o que non ten nome, ainda que 
daquela non o soubésemos e 
todo consistise na calor dunha 
tardiña de Xullo, baixo a parra, 
ou paseando coa miña nai ·cami
ño de Helena a da Fruta, para 
voltar cunha cesta de vinte pe~ 
setas de mazás maduras e pe
quenas e con verme. 

Non sinto culpa do pasado, 
mas tristeza da miña ignoráncia 
e da ignoráncia das xerazóns 
que nos precederon en cons
truirrnos un espazo falaz nas ci
dades, onde se acocha un 
monstro de linguas viles que 
acaba por devorar tarnén aos 
seus próprios criadores. Sinto 
nostálxia do que non fun porque 
non puden, por circunstáncia ou 

·Ambulancia . 
Suso de Toro. 

CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO 

sorte .. Mas recoñezo tamén que 
unha persoa ten o direito de re
cobrar a voz que nunca tivo. 
Como eu, muitos sabemos ago
ra que a barreira que nos sepa
rava dos Nativos, dós Outr-os, 
aos que observávamos na dis
táncia como seres misteriosos. 
refocilando-se en práticas pri
mordiais que nós asociávamos 
con cheira a sal e bosta e fouci
ños oxidados pendurados do 
cinto, era -mais imaxinária que 
real, e que no fundo --detrás 
dos ódios e as ·vasalaxes entre 
aldeanos e señoritos, entre "pa
duanos" e "ye-yés", como nos 
acusávarnos mutuamente- fa
lávamos a mesma linguaxe, · 
igualmente silenciada polflS ar
gúcias contra-natura 'do nacio
nal-sindicalismo. 

Agora, tantos anos mais tar
de, é xa difícil saber quén era o 

Contos 
erót1cos/Eles 
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·Autor: V arios · 

X ERAIS 
~" 

paduano e quén o señorito, se 
cada vez que baixávamos á 

_ praia a receber as gamelas ca-

.,'Eu· ERA UN NENO 
BURGUÉS, DE 

CIDADE CHULA NO 
SULOESTE DA 

GALIZA, UN BURGO 
QUE APODRECIA NA 

SUA MESTIZAXE. 
-ÉSE ERA O MEU 

MUNDO DE 
VERDADE. GALIZA 
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negadas de . peixe ainda chou
tando entre as bancas tiñamos 
que reverter o rito de vasalaxe 
e pedfr deles, os traballadores 
do mar duro e as mulleres vesti
das de preto, a nosa mantenza 
en espécies que nós xamais po
deríamos extrair. É dificil preci
sar ónde recaían as desvantaxes 
cando eles comprendían a nosa 
linguaxe mais do que nós a d~ 
eles. Cando nós só, podíamos 
ver, nas sobremesas abafantes 
do Xullo rente ao mar ou polos 
camiños flanqueados de millo 
que triscava co vento, unha pai
saxe e un' território de nenas 
onde reproduzir en xogos a es
trutura das guerras coloniais ; 
mentres que eles, · os , Nativos, 
vian e encontravan na tena algo 
roáis (penso eu) sobre o c;;al, por 
decéncia, non quera especular. 

Reencontrar a voz que se nos 
escapou de rapazes, falar como 
antes só acostumávamos a es
c.oitar fg.lar, é unha das estraté
xias que ternos para competir
mos coa deturpación dél identi
dade. Outros Urbanos optan por 
pretender que sempre talaron 
asi, que sernpre eran galegas. 
Ainda outros negan que o con
·flito entre ser galega ou non sé
lo, entre ser paisano ou señorito, 
. exista agora ou teña existido 
nunca, E3 reivindican o seu direi
to a construir unha Galiza difi
cilmente recoñecível, de frontei
ras incertas corno a xeometria 
dos . bordes do universo. Sexa 
como for, todos nós, os nenas 
burgueses, revelamos hoxe nas 
nasas várias actitudes un can
dor e unha sinceridade infantil 
que nos exime. Hai algo temo 
na nosa denegación, excusa ou 
xustificación das causas. Por
que é como .se estivésernos a di
zer, cada un desde a sua episte
moloxia persoal, desde a sua 
aplicación da rnicro-história, 
que os séculas tiñan a razón: 
que Galiza.existia, fixa-te ti, non 
como unha paisaxe, senón 
como unha . dureza e ullb.a soi
dade, un território aberrante 
como todos os países verdadei
ros . O 

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

• República 
Praza do Libro El Salvador, 9 
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A -polémica 
·. construción 
da ·Ponte 
do Pedrtdo 

Como tantas outras causas nes
te país, desde ciue a Ponte Cio 
Pedrido se fixo necesáiia até a 
sua construción houberon trans
corrir trinta anos polo menos. 
Trinta anos nos que mentres as 
necesidades reais medraban co 
incremento do transporte terres
tre, as dificuldades e trabas bu
rocráticas eran máis evidentes e · 
estraños ·poderes na sombra. fa
cian fracasar xestión tras xes
tión. 

Antes da construcción da 
Ponte do Pedrido a comunica
ción entre A Coruña e Ferrol pa
saba obrigatoriarnente por Be
tanzos, o que supuña uns quin
ce quilómetros máis. No lugar 
de O Pedrido-exístia unha pasa
xe en. ba_rca que comunicaba 

· aos viciños de Bergondo· e Sada. 
cos da outra ribeira. Por iso, o • 
lugar era coñecido en toda ·a 
bisbarra corno A Pasaxe -ain
da que agora entre a xente nova 
xa prevalece o de O Pedrido-, 
norne que polo mesmo motivo 
recebeu outro lugar rnoi serne
llante a este na entrada ·á Coru
ña, sobre a ria do Burgo. 

A primeira r(:2feréncia que te
rnos sobre a necesidade dunha 

ponte na P-asaxe do Pedrido é 
d~ 1914, cando varios concellos 
dos distritos de Betanzos e Pon
tedeurne se dirixen ao Ministé
rio de Fomento solicitando a 
construción dunha ponte metá
lica. Daquela , nas marés altas · 
ainda chegaban ria arriba moi
tos barcos de pau altó e peque
nos vapores .até Betanzos, que 
figuraba como porto e coma tal 
tiña Aduana. Xusto recén viña 
de cambiarse a situación do 
porto betanceiro a causa do .tra
zado · do ferrocarril a Ferrol -
que ·se inaugurara o ano ante
rior-, o que motivou o desvío 
do curso · do rio Mandeo e a 
construción. dunha ponte de fe
rro sobre a que o ferrocarril cru
zaba o rio e irnpediá o paso 
máis aló de barcos de pau alto. 
A iniciativa non debeu·ter moito 
éxito, freada máis ou menos ar
teiramente desde Bet~nzos , 
Conc~llo que se apuña-radical
mente no 1921 a tal constru
ción. 

GuieirQ 
CULTURAL 

Sada e Bergondo eran os con
cellos da manee esquerda da ria 
máis directamente beneficiados 
pola construción da ponte , afo
rrando un inútil rodeo por Be
tanzos para comunicarse 'coa 
zona de Ferrol. Ademais, a Sada 
de cornezos dos anos vinte era 
unha vila , alén de mariñeira, 
"moderna e progresiva" -como 
c;idoitaba dicer a prensa- que 
tiña un grande atractivo turísti
co para a burguesía veraneante : 
por estes anos instálase o tran
vía da Coruña a Sada, trasláda
se desde A Coruña o edificio da 
Terraza, inaugúranse cines ... Os 
habitantes das vilas e concellos 
da outra banda até Ferrol tarnén 
aforraban unha boa dúcia de 
quilómetros na sua comunica
ción coa Coruña. A construción 
da ponte víase necesária para a 
mellara das comunicacións nes-. 
ta zona do país. 

En plena Ditadura , polos anos 
Í924-25, publicóuse en Sada 
unha revistiña chamada Mari-

ñaJ; a , que fixo unha . campaña 
en pral da construción da ponte, 
obra que calificaban "de justicia 
y progreso" . Ali, un anónimo co
laborador (X.X.), ao longo d~ vá
rios ·artigas, deixa ver ª1go que 
todos sabían e ninguén e~crebe
ra : fara a oposición de Betanzos, 
dirixida por determinado caci
que · moi poderoso durante a · 
Restauración en toda a bisbarra, 
a que impedía levar adiante a 
obra . 

O gran cacique que desde 
Betanzos· se apuña á constru
ción da ponte -coidando que 
esta perxudicaba a aquela 
vila- era un home dun gran po
der en todo o partido xudicial de 
·Betanzos -no que se incluía 
Sada-, que foi distrito eleitoral 
na Restauración . Xuíces, .alcal
des, deputados , servían os de
signios dáquel home poderoso a 
quen en moitas ocasións debían 
o cargo. No caso de Sada, lem
bremos que. no 1923 mentres 
unha das ruas levaba o nome de 
Barrié - símbolo do progreso 
que representaba o tranvia
outra levaba o de don Agustín 
García, que tal era o nome do 
poderoso mandarín. Mais as 
cousas cambiaron coa chegada 
da Ditadura de Primo de Rivera, 
que supuxo o ostracismo políti
co para este poderoso e veño 
muñidor eleitoral e outros coma 
el. 

Durante anos falárase da 
construción , mais non foi até os 
anos da Ditadura que se fixo un 
proxecto e se sacou a subasta a· 
obra para, Uilha vez ergueitos os 
pilares , decatarse os técnicos 
que . a ponte resultaba estreita 
de máis para o tránsito. Desde 
Betanzos seguiu existindo opo
sición por parte de certos secta-

res, entre eles comerciantes de 
estreitas miras e outros persoei
ros máis ou menos destacados. 
Ainda algun concelleiro republi
cano amosábase totalmente en 
contra <leste proxecto . Unha 
oposición máis ráncia que ra
zoábel , amparada na defensa 
dun porto e. aduana moribundos 
que a construción da ponte viña 
a matar de vez ao impedir o 
paso de barcos de pau alto. Qui
zá por iso se pediu desde o Con
cello betanceiro - cando a 
.construción xa non tiña volta de 
folla- unha ponte levadiza ou 
unha maior altura do arco c9n
tral. En realidade a marte do 
porto betanceiro viña dada polo 
progresivo cegamento da ria, 
que dificultaba a entrada de 
ernbarcacións, e polo próprio 
baixón que estaba a experimen
tar a navegación de cabotaxe en 
beneficio doutros meios de 
transporte. 

Nos anos da Il República o 
tema volve plantearse na pren
sa, en rnitins e campañas eleito
rais . Na campaña eleitoral para 
as Constituintes do 31, a ORGA 
chega a talar da falar da anexión 
de Sada ao partido xudicial da 
Coruña , para evitar dalgun xeito 
a presión política que desde a 
vila betanceira --cabeceira do 
partido que englobaba Sada
impedia a construción da ponte. 
O alcalde republicano de Sada, 
Xusto Rodríguez, fai xestións 
oficiais e un chamamento aos 
alcaldes dos concellos de arre
dor. Parece que o orzamento 
que babia para a ponte investiu
se na da outra Pasaxe, en Peri
llo , sobre a ria do Burgo. 

(pasa á páxina 23) 

XESUS TORRES REGUEIRO 

MANIFESTO POLA CONSTRUCCION URXENTE DAS AUTOVIAS 
A nasa terra ven senda históricamente marxinada nos plans de construcción de vías de comunicación e na política económica do Goberno 

do Estado. 

Por esta razón, as institucións,abaixo firmantes tacemos naso o obxectivo de conseguir as autovías Norte e Sur de unión coa Meseta e 
Europa para 1993, e asumimos o compromiso de -esixilas ante o Gobernó Central. 

Por constituir a xusta expresión dos obxectivos do pobo galega asumimos a seguinte resolución que acaba de aprobar o Parlamento insta a 
Xunta de Galicia. 

O ~arlamento de Galicia insta á Xunt~ de Galicia para que: 
1.- Urxa da Administración do ·Estado a reforma do Iº Plan de estradas, de tal xeito que as autovías de Galicia sexan 

contempladas no devandito plan, por coidar que é necesario para Galic·ia a súa construcción urxente, lnclurndo a 
finalización ~ no inicio do 11º plan, para facer posible técni~amente o seu remate nos anos 92-93. 

2.- As devanditas autovías. teñan os seguint~s trazados: 
Autovía Sur: Vigo - O Porriño - Ourense - Verín .- Puebla de Sanabria - Benavente. 

· , Autovía Norte: A Coruña - LLigo - Ponferrada - Benavente. 

3.- Realice as conversas necesarias .coa Administración do Estado para levar adiant~ a construcción das devanditas 
autovías r:-orte e sur, nos prazos fixados. 

4.- Dea conta á Cámara, ·dentro. do actual período de sesións, do resultado das negociacións co Goberno Central, 
tanto no referente ás solucións técnicas e ó trazado como á execución. 

5.- . Proceda de inmediato a. reálizar os estudios técnicos necesarios para a execución das autovias. 

Por todo isto: 
* Chamamos ao povo galega e a todas as_instituci'óns a movilización para consegu.ir o remate das autovías no ano 1993. 
** Instamos a todos os cidadáns, e a todas as institucións e organizacións políticas, sindicais, empresariais, profesionais e culturais á facer ex-

preso o seu apoio a este manifesto, así cómo a sensibilizar a toda a sociedade na loita pola consecución deste obxectivo prioritario para o de
senvolvemento donoso país. 

ORGANIZACIONS SINDICAIS ORGANIZACIONS EMPRESARIAIS . CAMARAS DE COMERCIO UNIVERSIDADES ORGANIZACIONS POLITICAS 

----"~ ' * Sindicato Nacional de Comi
. sións Obreiras de Galicia * Confederación de Empresarios 

de Galicia (CEG). . 

* Consello das Cámaras de Comer-
cio de Galicia . 

* Cámara de Comercio de A Coruña. 
*·Cámara de Comercio de Ferro!. 

. * Universidade de Santiago de 
Compostela. 

* Partidq Popular de G.alicia (PP) 
- Centristas de Galicia (C de G.) - JCC.00). . 1 

--;:;;?"' ~ Confede.ración Xeral de Traba--

-· 

lladores Galegos-lntersindical 
Nacional (CXTG-IN). 

* lntersindical Nacional de Tra
balladores Galegas (INTG). 

* Sindicato Labrego Galego-Co
misións Labregas (SLG-CCLL). 

* Xóvenes Agricultores (XA). 

* Confederación de Empresarios 
de A Coruña. 

* Confederación. de Empresarios 
. de Lugo. 

* Confederación de Empresarios 
de Ourense. 

* ·Confederación de Empresarios 
de Pontevedra. 

* Cámara de Comercio de Lugo. 
*Cámara de Comercio de Ourense. 
* Cámara de Comercio de · 

Pontevedra. 
* Cámara de Comercio de Santiago. 
* Cámara de Comercio de Tui. 
*Cámara de CQmercio de Vigo. 
*Cámara de Comercio de Vila-

garcía. 

* Universidade de Vigo. 

CONSELLO GALLEGO DE'. 
RELACIONS LABORAIS. 

* Blo.que Nacionalista Galego 
(B.NG) 

* Partido Socialista Galégo-Es
querda Galega (PSG-EG) 

* Coalición Galega (CG) 

* Esquerda Unida (EU) 
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Xa andan os rapaces con 'leña 
e vellos mobles de aqui para 
alá : é o San Xoán coas suas 
fogueiras, é o solsticio e os no
vas propósitos, as esperanzas, 
a criación, a fertilidade en to
dos os sensos . 

Vaiamos ao que que ver esta 
semana. No Kiosko Alfonso 
(Xardins de Méndez Núñez) 
tedes unha curiosa exposición 
"Imaxes da arte en Portu
gal" avalada pala Fundación 
Calouste Gulbenkian. Na Ga
lería de Arte "Pardo Bazán", 
na ruado mesmo nome, tedes 
unha grata sorpresa de Xa
vier Correa Corredoira. 
Óleos sobre tela e papel, pin
turas e unha escultura con 
nome de muller. "Na beira do 
mar" é o título desta exposi
ción : obra madura para un 

CONVOCATORIAS 

• Axuda a Cultura, 
Património e 
Xuventude 

A Conselleria de Cultura ten 
ed1tadfo un boletín no que se 
recollen todas as axudas que 
serán conce1das neste ano nos 
campos da cultura, patrirnónio 
e xuventude . Prazos, condi
c1óns , entidades que poden 
sohcitar , etc ... nun mauual no 
que está referenciado o núme
ro do BOG que mclue a totali
dade dos decretos e convoca
tórias. Pódese pedir nas Dele
gacións da Conselleria. 

• Concurso 
Teatro Breve 

A Escola Dramática Galega de 
A Coruña. convoca o XI Con
curso de Teatro Breve de acor
do coas seguintes bases: 

1. - Os onxinais han ser iné
ditos e estar escritos en lingua 
galega. 

2. - A extensión máxima dos 
traballos será de vinte fólios a 
dobre espazo. Mandarán-se 
por tnplicado, sen remite e 
con plica : Escala Dramática 
Galega -XI Concurso de Tea
tro Brev&- Sta. Teresa. 18 

A polémica 
construcción da 
Ponte do Pedrido 
(ven da phlna 22) 

No 1933, o 24 de Fevreiro, o 
daquela deputado pota ORGA, 
Antón Vilar Ponte, fac1a no 
decurso dunha intervención 
parlamentária a petición ao 
Mm1stro de Obras Públicas 
para que na próxima subasta 
de obras se incluise a Ponte 
da Pasaxe do Pedr1do. Remi
t1ase á leitura dun telegrama 
no que as institucións e as or
ganizacións políticas, obreiras 
e mercantis da provincia coru-

maduro experimentador sobre 
distintos soportes como é Xa
vier Correa . . Para este verires 
ten prevista a apresentación 
dunha carpeta de serigrafias, . 
na que poe haber máis dunha 
sorpresa . 

En 'O Patacón" tedes unha 
curiosa colección de reprodu
cións de fotos antigas, ilumi
nadas polo seu autor: Xosé 
de Castro. Non é todo ainda. 
Para quen poda estar especial
mente interesado pala nasa 
cultura tradicional, tedes unha 
série de conferéncias organi
zadas pala Asociación "Xaca
randaina" no salón de confe
réncias da Delegación provin
cial da Presidéncia (Praza de 
Pontevedra). Xavier Costa 
Clavell, Xosé Filgueira, 
Manuel Mandianes ou An
tónio Fraguas son alguns 
dos convidados. 

baixo, 15002 A Coruña. 
3.- O prémio dotado con 

50.000, pta. inclue a publica
ción da obra premiada nos Ca
dernos de Escota Dramática 
Galega. 

4. O prémio non poderá fi
car deserto agás por falta de 
orixinais. 

5. - O prazo de admisión de 
orixinais rematará o 15 de Xu
llo ás 20 h . O fallo do xurado 
fará-se público o 25 de Xullo. 

6.- A Escola Dramática Ga
lega reserva para si os direitos 
da 1 ª edición, e poderá es
trear, de acordo co autor, a 
obra premiada. 

7. O feíto de con correr a 
este concurso presupón a 
ace1tación das presentes ba
ses. 

• IX Concurso 
Nacional de 
Teatro Infantil 
"O Facho" 

A Agrupación Cultural O Fa
cho convoca, UI!ha vez máis, 
o Concurso Nacional de Tea
tro Infantil, na sua IX edición 
e de acordo coas seguintes 
Bases: 
1.- Poderán concursar todos 

ñesa facian tal solicitude. Vilar 
Ponte fuco na intervención 
unha pequena história do pro
xecto desta ponte, que "viene 
a constituir un capítulo pinto
resco, de los muchos que hay 
en Ja lustoria del caciquismo 
español". resumindo todos os 
avatares polos que atravesara. 

Por fin, no 1943, a ponte foi 
inaugurada con toda solemni
dade e coa preséncia do dita
dor Franco. Desde aquela, a 
sua airosa figura érguese nun
ha fermosa paisaxe, xusto 
onde o Mandeo morre nomar 
formando a ria de Betanzos, 
despois do "repouso epilogal 
das Xunqueiras". que dicia 

Non debería dicilo eu, pero ai 
vai: sai á rua o número 2 da 
revista "Artesán", editada 
pala Asocación Galega de Ar
tesáns e da cal son redactor. 
Este número é case un mono
gráfico sobre a actualidade 
dos oficios textis. Novas pro
postas, a Bienal de Lausanne. 
Quen é quen no textil na Gali
za, cursos, pequenos ensaios 
e outras novas de interese . Se 
desexades receber estas 56 
páxinas de novas artesáns, 
podedes dirixirvos á revista 
"Artesán" . Avda. Monelos, 39-
2º esq. 15008 A Coruña ou 
através do teléfono (981) 29 36 
88. O seu précio é de 400 pe
setas máis gastos de envio. 

Xa que estou con cuestións 
relacionadas coa artesanía, ta
mén podedes ver, non sei se 
deixarán tocar, unha série de 

aqueles autores que , sen limi
tación de idade, non teñen 
publicada, en libro individual, 
obra teatral en galega . 
2.- Os traballos, de tema !~re , 
deberán ser inéditos e escritos 
en idioma galega. Cada con
cursante poderá mandar can
tas obras quixer, sen limita
ción algunha de fólios, meca
nografados a duplo espazo. 
3. Os orixinais enviarán-se por 
triplicado, e somente entrarán 
en concurso aquelas obras 
que teñan ingreso no domici
lio de A C. O F-acho -rua Fe
derico Tápia, 12-1º, A Coru
ña-,. ou no Apdo. de Correio 
núm. 46, antes do dia 1° de 
Setembro de 1990. 
4. - O prérrüo único en metáli
co á obra gañadora será de 
75.000 pesetas, reservando-se 
O Facho o direito de publica
ción no periodo de un ano, 
computado desde o coñeci
mento público do fallo, na co
lección Arlequín. 
5.- O fallo do xurado será dado 
a coñecer o 1 º de Outubro de 
1990. 
6.- A A.C. O Facha reserva-se 
o direito de designar o xurado 
que ha fallar o prémio, asi 
como o sistema de eleición da 

Otero Pedrayo. Dixose que o 
arco central, en formigón , era 
dos meirandes do Estado no 
seu tempo. Tanta maravilla e 
tanta literatura propagandísti
ca non ocultou o feito de que 
ao pouco tempo, a ponte fica
se estreita de mais para as ne
cesidades do tránsito moder
no, constituindo un perigoso 
funil na actualidade. A Ponte 
do Pedrido forma xa case par
te da paisaxe mariñá e a sua 
irnaxe é tan familiar que adoi -
ta a ser escollida -pésie á sua 
modemidade relativa, ou qui-

. zá por iso- por moitas pare-

1 

llas da bisbarra como fondo 
das suas fotos de voda. O 

tapices en alto lizo na Asocia
ción de Artistas (Rego de 
Agua, 32). Catro mulleres : 
Juanucha Diazr Marisa 
Garcia, Ana Domínguez e 
Marichu Aranguren son as 
protagonistas, todas elas alu
nas dun home coñecido nes
tas lides: Mancho Álvarez . 

E para rematar, que xa está 
ben, unha cita de Emil Cia
ran: "Non podemos perdoar a 
quen ternos alabado, estarnos 
impacientes por rachar · con 
eles, por rachar a cadea máis 
delicada que existe : a da ad
miración ... E non por insolén
cia, senón por aspiración a ser 
ceibe, a ser de novo un mes
mo. Isto só se consegue a 
meio dun acto de inxustícia" 
A cousa é asi e máis nada: 
máis ás veces pode dar noxo 
tanta lucidez . O 

obra gañadora do concurso. 
7 .- A participación oeste con
curso presupón a aceitación 
expresa das presentes bases. 

• Encontros 
de Literatura 
Infantil 

Terán lugar os dias 22 e 23 de 
X\illº. ,en Compostela. 

Haberá conferéncias de Mi
guel Azaola (Editor) "Editar 
para nenos''; Juan Farias (edi
tor) "Nenos, libros e herois ; 
Pep Durán (libreiro) "Intimida
des dun libreiro con talante 
cronista; Evelin Hbnne (críti
ca) "Critica literária infantil"; 
Arcadio Lobato (ilustrador) "A 
imaxe de Europa no álbum 
ilustrado" : Ramón Besara (pe
dagogo}, "O. leitor que xoga 
criando" e Marta martins (pro
fesora) "A expresión dramáti
ca na educación irlfantil" . Ac
tuarán como presentadores do 
colóquio Carlos Casares, Paco 
Martín, David Otero, Maria 
Consuelo Cascallar, manuel 

· Uhía, Miguel Vázquez Freire e 
Agustín F. Paz. Na mesa re
donda talarán David Otero, 
Juan Isasa, Antonio Basanta e 
Victória Fernández. 

PUBLICACIONS 

• Publicacións 
Alternativas 

Cada vez están mellar edita
das as revistas de asocacións, 
centros de ensino e todo tipo 
de colectivos . Mesmo inten
tando acadar un acabad9 pro
fisional. Vimos de recebe tres 
novas : Edra é a do Instituto 
Valle-lnclán de Pontevedra, 
que recebeu axuda institucio
nal para sacar adiante o pro
xecto . Quen queira utilízala de 
modelo ..--e é axeitado- pó
dea pedir a este centro do Lé
rez . 

.A.~. ~ DE NICARAGUA 

SEAT-VW 

w \.Jf'VVrf AZUR . 

DELEGADO 

ENRIQUE MAGDALENA VILA 
VELÁZQUEZ MORENO, 34-1 ° - TELF.: (986) 22 54 98 

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

FORO 
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 13 1 .. 38.490 Fiesta 1.1 .. ... . ... . .... ....... .. .... . .. ..... . .. 31 .532 
VW Golf .. .. . .... .. ..... ... .... ... .... ... 44.757 
vw "º'º ...................... . ...... 38.490 

CITROEN 
AX TRE, BX-14, GS, Visa 11 -Super 38.490 
CX, BX-19, Visa d iesel .. ...... ., .... .... ...... . 44 .757 

RENAULT 
Super 5 
R-9, R- 11 .. 

Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 .... . ... 34.056 
Escort-1600, Orión-diesel. Sierra .. . 39.992 

PEUGEOT-TALBOT 
Peugeol-205, 404 , Talbot-1 50 ........ ... .. 38.490 
Peugeot-309 .. 44.757 
Peugeot-305 .... ... .... .. .... ....... . 38.490 

OPEL 
Corsa-TA, Kadett 1.3, Record 1.5 ... .... 38.490 

R-21, R-11 GTD, R-18 

... 35.210 
. . ... 38.490 

..... 44 .757 Corsa-O, Kadett-0 ............ ............... - .. 44.757 

E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA -
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR 5010 2.110 PTA. ANUAIS 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA GALIZA 

J~i:POl~l:A.DO 

'"'1)')~.1:1:0- v.& "1:~.)~ ~;_;,;" .:.A 

~N{~N~r.¡t_t~'J'r: ~N\lf..1S-~".i 

Distribuidor para 
a Galiza 

(986) 36 00 39 

ABOBATBBBA 
Nº 435 -7 DE XUÑO DO 199Ó 23 

EXPOSICIONS 

Foto de X.L. Suárez Canal 

• . M . Sendón 
X.L.Suárez Canal 

Exposición na Sá dos Peiraos 
de Vigo . Aberta até o 26 de 
Xuño . 

• Cabral Pinto 

Expqsición de serigrafias no 
centro de· Actividades Etnia 
de Carninha (Rua Direita, 156) 
Aberta até o 22 de Xuño en 
horários de mañán e tarde 
pola semana, sábados e do
mingos. 

ACTOS 

• Eléktron 

Este é o nome dun colectivo 
ecoloxista e pacifista de re
cente for.mación que centra a 
sua primeira campaña de lan
zamento na eleiminación defi
nitiva dos pararraios radioacti
vos . 

Apresentaranse o xoves 7 
de Xuño no Ateneo de A Co
ruña onde proxectarán un ví
deo e o seu material publicitá
rio ao respeito da campaña 
"1990. A Coruña sen para
raios radioactivos" lembrando 
que o -Palacio Municip~ en 
Maria Pita, ten no seu curuto 
un deses trebellos xa proibi
dos. 

• René de la Nuez 

O Museu do Humor abre este 
xoves 7 de Xuño unha exposi
ción dUilha das figuras funda
mentais do humorismo cuba
no, en cuxa in?-uguración ese 
mesmo dia ás .20 h . dará el 
próprio unha conferéncia. 

• Mingos Teixeira 

Exposición de pinturas na Ga
lería Andro (Via Norte,22 -
Vigo). Aberta até o 22 de 
X uño. 

• Curso de 
Formación de 
Espeloloxia 

Orgarrizado pola Escala Gale
ga de Espeleoloxia os dias 16, 
17, 23 e 24 deste mes, en 
Mondoñedo e Liñares (Pedrafi
ta) terá lugar un curso, para o 
que finaliza o prazo de inscrip
ción o vindeiro sábado dia 9. 
Con este curso quérese dotar 
.a.o espeleólogo dos coñeci
mentos prácticos das técnicas 
alpinas e de auto-socorro asi 
como exercitarse na progre
sión de Cavidades Verticais . 
Información máis detallada no 
teléfono da Federación Galega 
(981) 29 10 87 ou no da Escola 
Galega (988) 22 80 90. 

ANUNCIOS DE BALDE . · 

Oferécense servícios de 
guia, recepción e turismo. 
Falo inglés e portugués. Tfno 
(986) 22 18 32 . 

Se queres realizar exposi
cións vai polo Pub O Currun
cho en Entremuros 12, Santia
go. falar con Pili . 

A Sección das Viaxes da Aso
ciación Cultural "Irmandade 
Céltiga" facilitará-lle informa
ción ben xeral ou ben particu
lar dalgún lugar concreto · 
(Asemade de horarios de Bu
ses e Tréns) dos paises célti
gos a todas as persoas que es
collan estas tenas irmáns pra 
súas vacacións. (. .. Irlanda , Es
~ocia, Man, Wales, Comualles , 
Bretaña.) 

Escribide a : Sección das 
Viaxes , Irmandade Céltiga, 
apdo. nº 26. Sanxenxo, solici
tando información detallada é 
adxuntando 200 pts. eri selos. 
Irmandade Celtiga -sección 
das Viaxes I Apdo. nº 26 I Sa
nxenxo . 

Bancos Alternativos. Para 

porse en contacto Associació" 
Caixa Alternativa. C/Baix, nº 
8-1° Tfno. (96) 332 17 51 . 
46003 Valencia 

O Colectivo Ecopacifista Xe
vale orgarriza este verán cam
pamentos para rapaces en
tre 6 e 16 anos co obxectivo 
do coñecimento e respeito da 
Natureza, a convivéncia, a so
lidariedade. Información en 
Xevale. A¡:¡do . 22 Monforte de 
Lemas. Tfno. (982) 40 46 09 . 

Os Comités Abertos de Fa
culdade comunican a todos 
os estudantes que para porse 
en contacto cos.mesmos, por 
temas relacionados ccia Uni
versidade de Santiago de 
Compostela ou co ensino en 
xeral, poden escreber aos 
apartados de correos: 855 de 
Compostela , ou ao 134 de 
Lugo ou ben chamar por telé
fono ao número• (981)563100, 
extensión 2228, de Luns a Xo
ves de 5 a 8 da tarde. Tarnén 
poden pasar polo local que te
rnos no Campus de Composte
la, no mesmo horário, situado 
no pavillón de servicios estu
dantis. 



José Luis Castro, 
responsábel para Europa do FMLN 
'Nós non podemos copiar neng.un modelo europeu: 
·estamos ainda no tempo dos ditadores' 
G.LUCA DE TENA 

O Frente Farabundo Marti para 
a Liberación Nacional 
propón unha saida 

negociada desde unha frente 
democrática para dez anos de 
guerra no Salvador. José Luis 
Castro, representante para Europa 
do Frente explica os eixos sobre 
os que se poderia establecer ese 
acorde. Castro, ferido de guerra, 
representa á Frente na Europa a 
onde foi traslado pola ONU para 
recibir atención médica. 
Cais son os antecedentes da proposta 
dun frente democrático que ven de facer 
o FMLN?. 
A análise do acontecido nestes dez anos 
de guerra e da nova situación internacio
nal. A guerra cobrou custes elevadísimos 
da sociedade salvadoreña. O país perdeu 
73.000 homes, vítimas de accións do 
exército, bombardeos e actuacións dos 
escuadróns da marte. Os nosos principais 
productos de exportación reducíronse a 
75 por cento o café, o algodón a un 35 
por cento e o sucre a 25 por cento. Esta 
guerra ten as suas orixes na desigualdade 
social. A inxustícia produce falla de liber
dade, de democrácia, de respeito aos di
reitos humanos, e má distribución da ren
da no país. A loita armada conseguinte ia 
encamiñada nos primeiros anos á toma-do 
poder por transformar a sociedade salva
doreña, pero agora enfréntase a un pro
blema moi grave porque o país está nun-

. ha crise estrutural de capitalismo depen
dente. O sistema non pode ·xa resolver a 
crise. O recurso dos Estados Unidos de 
poñer como presidente a ao demócrata 
cristiano José Napoleón Duarte, non había 
servir de nada porque nen deu feíto refor
mas tan profundas que pudiesen satisfa
cer as necesidades do pavo, nen os sec
tores . intransixentes que detentan as ri
quezas quixeron ceder en nada . . 
Sobre que eixos fundamentais plantexa 
o FMLN o consenso? 

O FMLN, nun intento de resolver a crise 
que vivimos, plantéxase a necesidade de 
que os salvadoreños podan discutir alter
nativas con todas as forzas políticas e so
ciais que subordinen os intereses partidá
rios aos intereses da pátria. Nós propoñe
. mos tres eixos concretos para mediar no 
conflito. No primeiro, a desmilitarización 
do país. Este proceso pasa pola depura
·ción das forzas armadas e a sua redución 
asi como a desarticulación dos carpos 
policiais que son fundamentalmente re
presivos (crear uha policía. de carácter civil 
que· non dependa das forzas armadas). 
Pretendemos dar pasos concretos na ré
dución das forzas armadas do país até 
chegar ao ideal dunha sociedade sen mili
tares. Compre instituir escalas de capaci
tación técnica dentro-das forzas armadas, 
que permitan aos militares poderen optar 
por unha profisionalización ao servício da 
sociedade. Outro ponto fundamental para 
este proceso é a democratización do país. 
Garantir a todas as forzas que van ter li
berdade de expresión e que vai haber res
peito aos direitos humanos. Deberá refor
marse o sistema xudicial, que no caso dos 
xesuitas ' quedo u evidenciado que estaba 
para beneficiar a un sector do país xa que 
o pavo non recibe xustícia. Compre igual
mente negociar como vai ser o modelo 
sócio-económico para o Salvador. Eses 
son tres pontos fundamentais sobre os 
qUe se está a centrar unha saida pensa-

'/í..o CAIR A BANDEIRA DA 
CONSPIRACIÓN VERMELLA. 
ESTADOS UNIDOS 
COMPRENDE QUE O 
PROBLEMA DO SALVADOR 
É ESTRUTURAL' 

mos que realista. A ONU considéraa viá
bel e mesmo nos Estados Unidos están a 
presionar ao Congreso para recortaren o 
orzarnento, que xa está reducido a un 50 
por cento, o que xerou unha crise dentro 
dos militares. O consenso mais amplo 
acadámolo en Novembro pasado cando 
145 governos representados na ONU 
apoiaron a nasa proposta. Preocúpanos 
que o exército se manteña nunha postura 
intransixente e que poida querer mellorar 
a actual correlación de forzas desfavorá
bel. 

O fin da conspiración bermella 
Como influiron políticamente no Salva
dor os resultados das eleicións en Nica
rágua. 
Hai duas componentes. No primeiro, a co
rrelaéión de forzas internaclonai_s, sobre 
todo como consecuencia dos cámbios 
nos paises do Leste. A base ideolóxica do 
discursos de agresión aos nasos paises 
estaba fundamentada na ameaza do co
munismo internacional. Cando aos Esta
dos Unidos se lles cae esa bandeira da 
coñspiración bermeÍla queda en evidéncia 
que o conflito do Salvador non ten a sua 
base nun problema ideolóxico senón es
trutural. Despois ternos o caso da derrota 
eleitoral da Frente Sandinista. No FMLN 
doeunos moito que perdesen os sandinis
tas, pero o feito de entregar Ortega o go
verno significaba un avance para os nasos 
movementos de liberación nacional por
que así caia o outro· discurso do governo 
estadouninense que nos acusaba de que-

rermos implantar dictaduras totalitárias. O 
noso é un movemento profundamente de
mocrático, cunha ampla base social e dis
posto a negociar e a concertar como fixe
ron os sandinistas. Mais obviamente sa
bemos que ternos forza na base e se os 
Estados Unidos teiman por continuaren a 
guerra o que van a atapar é unha bomba 
no continente e xa veríamos que curso to
maban os acontecementos. Teriamos 
dado o que fose porque gañasen os san
dinistas pero víamos que a guerra conti
nuaria e a economía seguiría a ser boico
tada, os Estados Unidos non cambiaría as 
suas posturas e a contra non ia desmobili
zarse, como ben mostra o feíto de que 
non quera entregar as armas nen mesmo 
que teña gañado a UNO. 
Acaso se pode advertir un cámbio da 
política estadounidense de cara a Cen
tro-américa despois de teren perdido as 
eleicións os sandinistas. 
Con todo o que puido ter investido Esta
dos Unidos na campaña de Nicarágua, 
agora advirten que toda a guerra que diri
xira Reagan en dez anos e a que levaba o 
Bush non só non resolveron problema 
nengun senón que o FMLN está afortala
do (hai algúns anos non poderiamos ter 
entrado nas cidades como no de agora). 
Estánse a decatar que a máis armas e 
máis finanzamento, mais involucrados es
.tán na guerr-a. O proceso comeza a se vol
tar contra eles e a sociedade nordeameri
cana pergunta de que serviron mais de 
catro mil millóns de dólares investidos no 
Salvador. Pero nen sequer resolven a cri
se por teren o governo no Panamá ou Ni
carágua, porque o problema é estructural. 

No tempo dos dictadores 
Que liñas políticas definirian o governo 
do FMLN? 
Nós non podemos copiar nengún modelo 
europe~, porque non é esa a nosa menta
lidade nen se parece á dese continente a 
nosa estrutura económica. lsto non teria 
léxica: nós ainda estamos no tempo dos 
dictadores. Que nos vaian poñer un par
che ao sistema de economía capitalista 
dependente no Salvador non resolve cau
sa, e para isa basta o exemplo de Napo
león Duarte. O problema será construir 
novas bases socio-económicas e socio
poi íticas que permitan avantar á socieda
de salvadoreña cara unha situación me
llar. Asi é como nós o vemos. Ese modelo 
será o salvadoreño. 

'fl.. SOCIEDADE 
NORTEAMERICANA 
PREGUNTA DE QUE 
SERVIRON MAIS DE CATRO 
MIL MILLÓNS DE DÓLARES 
INVESTIDOS NO SALVADOR' 

Que non renunciará a unha identificación 
de esquerda. 
Claro. O naso é un movemento democrá
tico. Non queremos impoñer unha ideolo
xia. Haberá sectores cos que nós non 
irnos chegar nunca a un acorde. lndepen- . 
dentemente da nasa ideoloxia e os nosos 
plantexamentos de esquerda somos ca
paces de aceitar que nunha sociedade te
ñen que conviver diversas forzas e corren
tes ideolóxicas e políticas. O que non po
demos aceitar é unha ieoloxia como a que 
hoxe está a governar, que intenta impoñer 
un modelo pala forza e obterá sempre 
unha resposta do povo. O 

TRES EN RAIA 

AXENDA 
MANUEL RIVAS 

perda dunha axenda telefó-

A nica é un grave contratempo 
profisional para un periodis
ta pero ntmca imaxinei que 

podería resultar tan traumática 
, desde o punto de vista persoal. 

A miña axenda era dez anos ve
lla. Fora un regalo comercial, a dicir 
verdade non a tiña en moito apre
cio estético, cos seus lombos plás
ticos e anelas metálicas, e recordá
bame o material de oficiñas sinis
tras. Era simplemente un obxecto 
útil, funcional, máis tamén antipáti
co coma un moble de formica en 
miniatura. 

Cando desapareceu, non fun 
plenamente consciente da impor
tancia do suceso. Axendas coma 
esa hainas a patadas e en oferta 
nos hipermercados. Mesmo se le
vas duas danche un reposto de 
gratís. Pero a medida que pasaron 
as horas decateime de que a perda 
da miña axenda de lombos plásti
cos cór salmón ía representar un 
terribel corte biográfico. Ela tiña a 
miña memoria de dez anos, a clave 
para comunicarme con coñecidos 
e descoñecidos, con amigos e ene
migos, con despachos oficiais e 
ámbitos domésticos, cun buscador 
de tesauros italiano que coñecín no 
Brasil e cunha pintora de Boston 
que coñecín en Oublin. Ela, a fea 
axenda, era a pel plástica cór sal
món da miña alma. Durante certo 
tempo, non souben que facer. Ata 
que se me ocorreu comenzar polo 
principio. Chamei a miña nai e pe
dinlle un teléfono. ¿Que teléfono 
queres, neno? O da miña casa, di
xen eu. O 

VoLvER Ao REGo 

O Partido Popular comeza xa a 
aterecer as primeiras cifras de 
incéndios co resultado de que 

estes pareceron descender riun 50% 
a respeito do ano anterior. 

Todo gal ego ben nacido debe ale
grarse. Encomiábel é certamente o 
labor de Manuel Fraga e do seu Con
selleiro de Agricultura. Pero como 
non podemos eremos que duas c_~
'rrocetas e tres gardabosques ma1s 
fosen capaces de tan magna e exito
sa labor, inclinámonos a pensar que·, 
se realment~ disminuen os incéndios, 
é porque ós do PP tiñan outros re
sortes que non se fixeron públicos. 

o 




