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A RENFE PECHA ESTACl-ÓNS E APEADEIROS, VENDE SOLARES E EDIFÍCIOS -
DUNHA_ REDE HISTORICAMENTE INSUFICIENTE 

. .111' 

o -TREN DA ESPECULACION 
A liquidación do património imobiliário da RENFE ao mellar p~stor é a activid~de financieira máis visíbel 

da compañia do ferrocarril nunha rede que como a Galega reclama investimentos 
desde·o·primeiro ao derradeiro quilómetro de via. 

Fr~ncisco Comesaña, homenáxe 
-e testemuña dun vello -comunista 

Como en tantas outras persoas -
da sua xeneración, a marca da 
guerra do 36 sinala 
defir:iitivamente a vida de 
Francisco Comesaña. Estivo na 
cadea de Santiago, preso palas 
suas ideas políticas e _ 
condenado a marte conseguiu 
salvar a vida grácias a que 
nacera en Cienfuegos (Cuba) e 
desde alá organizaron unha 
campaña no seu favor. 
Recentemente homenaxeado en 
Tui polos seus compañeiros 
comunistas e os seus amigos, 
Comesaña desbrulla as 
lembranzas da história 
silenciada. · (Páx. 12-13) 

Villares, o · 
primeiro reitor 
·eleito por 
-maioria absoluta 

A eleición de Ramón Vlllares, 
membro- da Candidatura 
Nacionalista, como rector da 
Universidade -Compostelana, por· 
maioria absoluta na primeira l 

volta (252 votos, por 192 a 
Candidatura Progresista) é a 
victória máis contundente das 
habiqas até agora no claustro 
-Pajares non pasara de rondar 
os 200 votos- e acada unha 
repercusión que excede o 
ámbito universitário. 

(Pax. 10) 

Reténs de 
· labregos agardan, 
dia e noite, pola 
resposta de Fraga 

Labregos vidas de toda a Galiza 
estanse a turnar, dia e noite, 

·desde o 21 de Xuño, facendo 
garda ante as sedes da Xunta e 
do Governo central en 
Compostela e A Coruña, 
respectivamente, en demanda 
de que_ se solucionen os 
problemas dos s.ectores lácteo e· 
cárnico. A sua protesta, que 
conta coa solidariedade de 
diversos sectores sociais, estase 
a converter xa nun símbolo de 
resisténcia. (Páx. 7) 

DELMI ÁLVAREZ. 

M. Dorado puido 
acadar un acordo 
de previléxio 
con Garzón 

A posta en liberdade, baixo unha 
fianza de somente 4 millóns de 
pesetas, de Marcial Dorado 
acrescentou a opinión de que a 
Operación Nécora constituiu un 
total fracaso se non logran 
encontrar novas probas contra 
alguns dos encausados, mentres 
en círculos das FOP se tala da 
existéncia dun pacto de 
previléxio entre un dos detidos e 
a Xustiza. · 



A comRañia vende ou arrenda en toda a·rede galª9a anacos dun··maQa ferroviário 
gue nunca deu medrado 

RENFE entra no xogo imobiliário coa divisa 
da rendabilidade 

G. LUCA DE TENA-M. VEIGA 

Obter a máxima rendabilidade do património i1mobiliário· é un dos obxectivos da Leí de Ordenación de los 
. Transportes Terrestres, LOIT. Vendas, permutas, alugueres e expropiacións comezan a recortar, 

ao abeiro desta lei estatal, a deficiente rede do ferrocarri1. 

A empresa estatal 
non se sustrae 
á lóxica do mercado 
imobiliário que trata de 
impoñer o Governo 
Central aos servícios 
públicos e pon á venda 
instalacións ·que non xeran 

rendabilidade modernización dos 
directa. servícios da rede. Para isto 
RENFE asegura que . ten constituido o seu 
procurq só a rendabilidade próprio grupo empresarial. 
máxima do património e a Asi é como a RENFE está 
dirección da compañia a sacar á venda no 
argumenta que necesita mercado de solares 
estes cartas para estacións que califica de 

Rente obtén beneficios mediante a venda de terreos, . 
p~ro non oferece contrapartidas modernizadoras e de millora de . 
f9rvícios. Na fotografia, protesta de usuários pola supresión de Uñas entre Ourense e Vigo. 

infra-utilizadas, andéns ou 
apartadeiros que hai agora 
un século foran recibidos 
coma instalacións que 
agoiraban progreso e 
desenvolvemento. Doutra 
parte, ao vender ou 
traspasar estes espácios, 

a compañia pública do 
ferrocarril hipoteca un 
poíibel crecemento futuro, 
a partir de solares con 
situacións de 
excepción que nunca 
máis poderá 
recuperar. 

A RENFE VENDE O 
FERRO-CARRIL GALEGO 

O total de carga transportada por procedimentos convencionais 
da circulación rodada na Galiza é superior ao 85 por cento o que 
deixa ao tren como sistema de transporte de mercadorias nun 
lugar case marxinal. A proporción invírtese noutros paises de 
Europa que teñen no camiño de ferro a via principal de comércio. 
Tanto pala natureza da enerxia que consume, como pala eficiéncia 
funcional ou a universal socialización da propriedade do tren, o 
précio de transportar unha tonelada por ferro-carril será sempre 
competitivo coa estrada. As diferéncias de tarifa poden ser 
espectaculares cando se trata do transporte de áridos ou de 
mercadorias de densidades altas, como as que a diário exporta o 
país. 

Esta é a razón fundamental que fai do tren unha reivindicación 
que atravesa toda a história política contemporánea como 
instrumento necesário de comunicación e progreso. Antes que 
Curros cante con versos laicos o paso inaugural (1881) da máquina 
que fecunda os terreas, espérta os ermos e frolece os eidos, as 
posibilidades de desenvolvemento que promete o novo médio de 
transporte, están no centro do debate eleitoral. Só o 
favorecemento estatal do transporte rodado logrará postergar 
acrecentemente as reclamacións contra a baixa densidade 
comparativa da malla ferroviaria galega, o atraso (80 anos) coque 
se traza dentro da Galiza, que requería un evidente esforzo 
compensatório nos investimentos, asi como a pésima calidade das 
instalacións, material rodante e servícios. 

O regreso dos grandes investimentos no ferro-carril , coa 
repetición histórica das presións do capital centro-europeu por 
vender as suas patentes á Península, encerra o risco de 
estabelecer dentro da rede estatal dous sistel"1as de distinta 
calidade, segundo estean comunicados ou non co ancho francés. 
No reparto de yias, a Galiza tocarialle novamente circular pola pior, 
o que seria tanto como a institución permanente dun imposto 
sobre o comércio de toda a sua produción. Contodo, é ainda máis 
grave a realidade obxectiva. No de hoxe, o concreto é que a 
RENFE está a pechar estacións da rede galega, coa Lei de 
Ordenación del Transporte na man e baixo o pretexto de 
rendabilizar ao máximo o património. Un trazado mínimo, 
anacrónico e lento no que, no canto de investir, tira a subasta 
pública instalacións, arrenda apeadeiros a particulares ou 
simplemente pecha estacións porque di que non producen rendas. 
Afirmacións deste teor fanse desde o Estado sobre un país que 
sofre a máis dura das reconversións industriais e que poderia 
axudarse en pura lóxica co desenvolvemento de infraestruturas 
básicas coma a da comunicación por ferro- carril. 

Son moitos os paises do Mercado Comun que non reducen a 
frecuéncia altísima dos seus servícios de tren por moito que o 
número de viaxeiros ou de mercadorias transportadas decrezan. 
Considérano un servício básico, como o das enerxias ou a tele
comunicación. Na outra extrema está o Uruguai, no que a 

~ dictadura militar pechou unha espléndida rede tendida nos anos 
.ffi 20 porque non producía benefícios. Que o Estado ature a 
a inooeréncia de defender no triángulo mediterráneo o .ferro-carril 
o como progreso e de saldar, na Gal iza unhas instalacións contadas, 
~ ao tempo que mantén velocidades médias de comezos de século 

e reserva a parte principal dos investimentos para conservar en 
condicións límite vías deitadas hai máis de 60 anos. . o 

A ROBA TEBllA 
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A.publicación da Lei de Ordena
ción doJransporte e das Comu
nicacións, LOTT, no mes de Xu- · 
llo do 87, a Rente convertiase en 
a(iministradora de todo o capitál 
patrimonial da rede ferroviária, 
que antes fara de xeréncia esta
tal. Esta reversión modifica pro
fundamente o panorama finan
ceiro da rede que trascende de 
xerente de servicios a ter que 
atender un enorme capital inmo
biliário. A própria estructura esta
tal de RENFE, fortemente centra
lizada, asignará os fondos finan
cieiros conseguidos pola venda 
de solares e instalacións ás 
obras da rede en xeral , sen aten
der a critérios territoriais ou de 
rexións (a Galiza está incluida 
para RENFE na Rexión !~. Disto 
resulta que unha rede escasa
mente dotada e instalada cun·re
traso histórico · comparativo de 
80 anos, como a da Galiza, pode 
estar liquidando unha parte das 
suas instalacións para financiar a 
modernización de outra mellar 
provista de infraestrutura. Todos 
os beneficios da venda de sola-

'RENFE ESTA A 
SACAR Á VENDA NO 
MERCADO DE 
SOLARES ESTACIÓNS 
QUE CALIFICA DE 
!!i.E.B~-UTILIZADA§,_ 
ANDENS OU 
APARTADEIROS QUE 
HAI AGORA UN 
SÉCULO FORAN 
RECIBIDOS COMA 
PROMESA DE 
PROGRESO' 

'~O VENDER OU . 
TRASPASAR ESTES 

. ES°PÁCIOS, A 
COMPAÑTAPÚBLICA 
DO FERROCARRIL 
HIPOTECA UN 
POSÍBEL 
CRECIMENTO 
FUTURO' 

· res, instalacións e edificios adí
canse integramente ao Plan de 
Modernización e Equipamento · 
de Estacións que na Galiza só 
ten actuacións previstas nas 
grandes cidades. As obras da 
nova estación dé Vigo, inaugura
das por unha razón nidiamente 
electoral antes des seren rema
tadas, son a única realizacion de 
importáncia deste plan cun orza
mento de pouco mais de 2.000 
millóns. 

Ainda que Rente elude a terri
torialización destas actuacións, 
que realiza á traveso da Direc
ción de Urbanismo y Patrimónío, 
integrada na Direccion General 
del Grupo Empresarial de Rente, 
sábese que en todo o , Estado 
puido obter máis de dez mil mi
llons de pesetas no exercício de 
1989. Esta cantidade é un resul
tado de estabelecer como ob
xectivo a máxima rendabilizaclón 
do património proposta pola 
compañia. En princípio Rente, 
segundo as dectaracións de J.M. 
Rodes, director xeral do Grllpo 
Empresaríal que "todo o que 
sexa poder conseguir recursos 
adicionais de investimento será 
ben recebido, pero non se han 
vender os prédios nos que o éxi-

'Tooos os 
BENEFÍC~· 1-=-0--='-s_D_A __ 
VENDA DE SOLARES, 
INSTALACIÓNS E -
Ei51FÍGIOS ADÍCANSE 
ÍNTEGRAMENTE AO 
PLAN DE 

· MODERNIZACIÓN E 
EQUIPAMENTO DE 
ESTACIÓNS EN TODO 

-O ESTADO'' 

to e a rendabilidade non estean 
asegurado" . . 

Nunha publicación da compa
ñia na que se explica a liña a se
guir pola empresa pública. do fe
rrocarril dentro do mercado in-

. mobiliário indicase que "a Rente 
·ten unha lista de empresas na 
que se incorporan as qµe se inte
resan por coñecer ou participar 
en operacións inmobiliarias na 
rede: Nun momento determinado 
invítaselles a que fagan propos
tas de xeito que por unha banda 
se eviten situacións burocráticas 
coma a da:subasta e pola outra 
se logre que o valor adequirido· 
pola propriedade ·patrimonial 
reridabilice ao máximo as opera
cións". 

.. Aforro de espácio 
-A remodelación de estacións ur-
banas implica que partes impor

<t: tantes dos solares da RENFE po-
8§ den ter un novo destino xa que o 
~ critério das reformas oriéntase 
(73 sempre por un aforro de espácio. 
~ · No Ferro! vendeuse ao Concello 
<t: unha parcela de 15.387 metros 

Negócio coas vivencias de empregados . e · ~eadeiros 
circustáncia de que "os conce·
llos, cedendo en primeiro lugar 
os terreos e logo véndose obli
gados a pagar a devolución, 
están a pagar duas veces, o 
que se pode valorar como 
unha forma de drenar máis re
cursos á administración local". 

"Os concellos, como é coñeci
do, son as vítimas dunha ad
ministración excesivamente 
centralizada e adoecen dunha 
insuficiéncia financieira cróni-, 
ca. O Estado ou a Xunta non 
adoitan levar cabo nengunha 
obra se o concello correspon
dente non dispón antes dos te
rreos" , sinala Xesús Costas, Servícios eliminados 
concelleiro polo PSG-EG en Rente posúe en propriedade 
Vigo. un gran número de vivencias, 

Os concellos reciben os te- construidas hai 20 ou 30 anos, 
rreos dos viciños, en moitos cando había estacións cada 12 · 
casos através da expropiación· ou 15 quilómetros de recorri-
forzosa. "Segundo a lei -lem- do. En cada estación tiña a re-
bra Costas-, os terreas debe- sJdéncia un xefe de estáción, 
rían volver aos particulares un factor, un garda-agullas, un 
cando concluise a utilidade sobre-estante oú encarregado 
para a que foron entregados. e un ou dous peóns, encarre-
0 que sucede é que moitas ve- gados de revisar diariamente a 
ces o periodo de tempo é moi via entre estación e estación. 
longo e terian qµe ser os ne- Coa informatización dos serví-

. tos, probabelmente, dos anti- cios, o pasto de mando cen-
gos proprietários os que recia- tralizado pode ver por onde 
masen á Renfe, ao Ministério circula cada tren, sen necesi
de Defensa ou á institución dade das chamadas telefóni- . 
que corresponda". cas de estaGión a estación, 

Dase a circunstáncia ade- tendo ademais o control dos 
mais de que os terreos que se semáforo para dirixir a circu
encontran nesa situación están !ación en caso necesário. Des
declarados de uso público, ta maneira foron eliminados os 
non urbanizábel. "O que está a servícios das estacións ordiná
suceder agora é que moitas rías, senda innecesários o gar
destas fincas son vendidas ao da-agullas, xefe de estación e 
concello ou recalificadas pata · factor; tamén os peóns reali
edificación e vendidas a partí- zan as suas· funcións desde a ~ 
culares, co cal Rente ou o Mi- base central. ~ 
nistério de Defensa obteñen Do .anterior conclúese que C73 

unha notábel gañancia espe- . moitos edifícios de vivencias · ~ 
· culativa", precisa o contellal · non' son actualmente utiliza- <t: 

de contratas que_ realizan 
obras no recorrido e, noutros 
casos, son directivos destaca.:. 
dos de Renfe os que aprovei
tan as vivendas en mellor esta
do para servirse delas como 
lugar de veraneo.- Compre ter 
en conta de que se trata de 
boas edificacións de pedra, 
moitas delas con xardín. 

Un dos rhaiores éxitos finan
ceiros de Rente é a venda do 

Edíficio Escóla de Aprendices 
de Vilagarcia, cuxa venda, lle 
proporcionou a cantidad~~ de 
515 millóns de pesetas, · en 
operación realizada hai dous _ 
anos. O comprador foi o Insti
tuto Social da Mariña. 

Costas non deixa de "sinalar· 
o caso- da estación vella de 
Vigo, edifício destinado .a con-

· seryar, segundo acordo unáni-

me da anterior corporación olí-: 
-vica. A decisión tomada pola 
actual é a de destruilo, "o que 
contrasta coa má construción 
do novo edifício, construido 
cos piores materiais", o que 
pode supoñer un aforro de car
tos, pero non a cobertura das 
necesidades previstas. A nova 
estación · foi inaugurada polo 
daquela ministro Abél Capalle
ro. D 

nacionalista. dos. Alguns deles son aluga- · Renfe acomete unha política de cerre de apeadeiros (semeílantes ao da fotografla) e venda de edificios como a 
Para Costas é de observar a _dos -por Rente a traballadores Escola de Aprendices .de Vilagarcia, vendido en ·515 millóns. · . 
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. cadrados para instalar nela a ter
minal de autobuses. O Concello 
de Vigo considerou unha opción 
semellante pero derradeiramente 
a vella estación será derrubada 
para deixar lugar a unha praza. 
A nova terminal ergueuse por 
medio dun retranqueo sobre as 
vías e con materiais m·oitb piores 
ca os da denanterior. (O Conce
llo non puido acadar- un _acordo · 
coa RENFE e a Central de Auto
buses foi colocada nun· lugar 
inqccesíbel que fixo da sua pos
ta en marcha un perfeito fraca
so). · 

. . . . . 
tránsito nunha rede que contaba 
hai pouco con vinte. Dentro das 
.estacións principais hai andéns e 
apartadeiros que pasan a mans 
particulares, mediante cesións 
ou alugueres. RENFF; asegura 
que deixaron de seren rendábeis 
como consecuéncia do crece
mento _espectacular do volume 
de mercadorias transportada por 
estrada. Pero ao fin e ao cabo 
son unha liquidacion dun servi
cio público construido sobre ce
sións de solares comunais. 

Outras veces será únicamente 
a idea de desplazar do centro as 
estacións de ferroQarril por mor 
do crecemento ou ·da especula
ción. "Eu non vexo xustificación 
nengunha para retirar as ·esta
cións do ferrocarril do que son · 
os centros dos núcleos urbanos 
-comentq 'O deputado do BNG 
Bautista Alvarez, autor dunha 
moción parfamentária sobre o 
tema do ferro-carril. Estáse adu
cinqo que constituen unha ba
rrei(a arquitectónica P9.ra a ex
pansión das Cidades. Pero hai 
outro xeito de salvalas. Así te..: 
mos· a estación de Sans en Bar
celona. e nos sítios nos que o fe
rrocaril ten unha maior tradición, 
as estacións están colocadas no -
centro das cidades, como en Pa:.. 
ris, Toulouse ou Rátterdam. Só 
motivos de especulación poden 

'. A Rente demolerá a estación histórica de Vigo. Noentanto vende anacos do solar da tenninal mentres mantén un nivel de 

E xunto da' liquidación de ins
talacións, vaise producindo o re
corte de servicios.RENFE di que 
non suprime servícios senón que 
está a sutituilos para nielloralos. 
Pero na realidade está a perse
guir o mesmo obxectivo que pro
clama para o seu património: ob
ter a máxima rendabilidade. Se 
para iso cómpre suprimir servi
cios, non vacila en facelo. Des
pois de consumar a superesión , 
RENFE indica que está a mello
rar o servício por sustitución. 
Pero as frecuéncias e servícios 
do ferrocarril galega seguen a 
estar moi por baixo da média 
univ~sal para un tendido desta 
antiguedade. "Para a tardanza 
da modernización - indica Bau
tista Álvarez-, adúcese que a 
orografia é hostil e que a xeome
tria do trazado é difícil. No Xapón 
existen liñas nas que o 95 por 
cento do trazado corre entre tú
neles e viaductos. Por outra par
te, coas diferéntes categorias de 
via Que aqui queren establecer 
podese dar unha ruptura de car
ga. Enténdese por isto que as 
mercadorias que teñen que pa
sar da Galiza ao exterior teñen 
que sofrer un incremento de cus
tes" O 

. serv~cios comparábel ao de hai 25 anos. · 

. existir para liquidar un .. servício 

. que ~§taba no centro da cidade." , 

En Vigo, a RENJ=E cedeu ao 
Concellq o vello depósito de má-

- · quinas de vapor para construir 
un novo coléxio público. En Pon.: 
tevedra vendeu unha p·arcela de' 
3.500 metros na rua de Gorgu-· 

llón para construcción de viven-- ción dunha avenida e modifica
.das . . Segundo ao Grupo Empre- ción dun paso de viandantes. -Di
sarial da compañia, tratábase versas administracións públicas 
dunha parcela soi;Jexa do vello . expropiaron a RENFE en toda 
trazado do ferrocarril. Por un alu- Galiza pequenas superfíCies pra 
guer simbólico anual, a RENFF . a~plia~i~:ms de .c:arreteras, auto
cedeu en- O Barco o pátio de co- pistas.e 1nstalac1on de pasos ele- . 
ches e os terreos colindantes da vados. 
estaciór:i para seren integrpc;jos 
na rede urbana. En VilagarCia o 

· ferrocarril vendeu ao INSS o edi
ficio da vella Escala de Apr~ndi
ces c;je El Salgüeiral para ser utili
zado polo Instituto Social da Ma~ 
riña. En Rábade levouse a termo 
unha expropiacón- municipal de 
terreas da REMFE para amplia-

· A estes- cámbios de uso da 
propr_iedade ·de RENFE no paí~. 
compre engadir as estacións que · 
foron recentemente - calificadas 
de horário restrinxido~ como fór
mula --de transición desde a utili
záción intensiva ªº peche defin!
tivo. En toda a _ rede galega son. 

r. 

SE NON .SEGUE ESTA CADEA PODELLE PASA.L~ - DE TODO. 
======~=================~====================== 

Un . executivo non a seguiu e perdeu _o -avi6n, 
porqu~ ·-non sabÍá o· do ·a taso o •. 

·un emprega.do non a ·segviu, saiu de casa 
sen gaba.rdína., p&o se co~uo u.rl!:ia sopa e Q seu 
xefe· plhoo a cal.do·. 

UJ'.'l-lta moza q~~- non a seguiu, non se interou 
.a temp·o .do c-oncer-to_ e ficou desconcertada. 

Un oficinista ·qúe .n9n _a . seguiu, ·non soubo 
a not!cia política do d.!a e · non pudo fala.r 
de .nada· na oficina. 

. . · Sen embargo., · outr"o oficinista que a seguj:u, 
oomprobou que ' a mellor pol!tioa. · 

· . un.ha- s·efiora · que a s·eguiu·, intirouse de ·que 
lle tocara a lotar!a• ·. · · 

- ~ Un trabal.lador interouse á.. tempo '.do -tempo 
·. q,ue -ia ir e pre.parouse con · tempo. · 

. E· un axecuti va ciu,e a S:3S°:i5.~_;_, nori seguiU: 
po1a :rus. ·do atasco e phegqu ªº aeroporto . 
en. hora boa. · 

E·&. qÚe ouvir IATI!i~=S~ :& n~cesário para 
sair -de casa sapendo o q~~ ?ªS~• 

~ase ·esta.nota a un amigo para que siga _ 
a Cadea e ·se non, xa veri· o qu~ pasa. iia.... 

1 
'¡ 
1' 

'So EN LUGO HAI 
DEZ APEADEIROS 
PECHADOSAO 
TRÁNSITO NUNHA 
REDE QUE CONTABA 
HAI POUCO CON 
VINTE' 

cada dia mais os apeadeiros 
condenados a desaparecer. Só 
en Lugo hai dez cerrados ao 

PROMOCIÓNS CUL TURAIS GALEGAS S.A. 
ABQU.DllBA 

Por acordo da Xunta Xeral de Accionistas a 
ampliación de capital aprobada o 25 de Febreiro do • 

1989 pecharase o pr6ximo 26 de Xullo do 1990. 

Nestes momentos están a disposición dos interesados 
as -últimas 300 accións nominais de 5 ._000 pesetas 
con prima deJ .. 500 pta. para os non accionistas. 

Para máis ·información 
· telf. (9.86) 43 38 30 
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X.L. Barreiro (CG), Mariñas e outros líderes do PNG en tempo eleitoral. Abaixo Xosé Ramón Barreiro, un dos máis activos na convención. TINO VIZ/ARQUIVO 

Os Barreiros crtticaron o Pacto dos Tilos e a desunión do nacionalismo 

O nacionalismo de centro 
realiza unha convención de autocrítica 
• X.M. PÉREZ/SANTIAGO 

A Convención Nacionalista 
organizada por Coalición 
Galega planificouse coa 
idea de posibilitar unha 
reflexión conxunta de 
intelectuais, políticos e 
líderes de opinión sobre o 
futuro do nacionalismo. O 
que en princípio non ia 
revestir carácter partidista 
rematou con discusións 
verbo das causas que 
provocaron a desfeita 
eleitoral de Coalición 
Galega e PNG-PG e con 
chamamentos dos líderes 
coagas á unidade das 
forzas autóctonas de 
centro direita. A reflexión 
ficou na formulación de 
interrogantes aos que non 
se deu resposta. Do 
debate só unha conclusión 
.se pudo extraer: a división 
do nacionalismo é un 
suicídio político. 

"O nacionalismo galega diante 
do reto da nova Europa". Ese era 
o lema baixo o que se celebraba 
os dias 21 e 22 de Xuño a 1 Con
vención Nacionalista organizada 
por Coalición Galega. Os promo
tores desta iniciativa tentaban, 
segundo as suas manifestacións, 
propiciar a análise da situación 
actual do nacionaljsmo galega 
deixando a un lado a perspectiva 
partidária. Este obxectivo non se 
cumpriu, ou se acadoú só en 
parte. Quizá a causa deste fraca
so parcial estivese na es~reitez 
da representación (os debates 
estiveron monopolizados por 
significados militantes de CG e 
PNG-PG), o que. limitou notabel
mente as aportacións ~:fo pontos 
de vista diferenciados. 

Se o que se pretendia era tan 
só abrir un debate sobre o futuro 

do nacionalismo pódese admitir 
que se deu un primeiro paso. Se 
o fin da convención era dar res
postas, deseñar o camiño a se
guir no futuro, os organizadores 
haberian quedar decepcionados. 

Os ponentes, Ramón Máiz, 
Xosé Vilas Nogueira, Xosé Luís 
Pintos, Xusto González Bramen
di e Xosé Ramón Barreiro, todos 
profesores da Universidade de 
Compostela, limitáronse a expor 
a sua visión do nacionalismo ac
tual e a recoñecer a dificultade 
de pronosticar un futuro que se 
presenta incerto por mor da fon
da crise que sacude o noso con
tinente. Só Xosé Ramón Barreiro 
se atreveu a apontar algunhas 
conclusións. A máis importante 
pódese resumir nesta senténcia: 
"a desunión é un despilfarro". 
Esa foi tamén a consecuéncia 

extraída do debate polos dem·ais 
dirixentes coagas e a que se 
preocuparian de trasladar aos 
meios de comunicación. A análi
se de Xosé Ramón Barreiro re
mata coa dedución de que no 
eido do nacionalismo galego só 
teñen cabida duas opcións, unha 
de esquerdas e outra que definiu 
como de centro moderado. No 
razoamente de Barreiro (Xosé 
Ramón), pártese do feíto de que 
a esquerda non poderá nunca 
acadar o poder por si mesma. De 
aí que no seu proxecto estratéxi
co sexa necesária a preséncia 
dun grupo nacionalista de centro 
que debilite ás formacións esta-
tais. · 

A outra "conclusión" da con
vención foi formulada tamén polo 
profesor Barreiro. Segundo o 
historiador, o nacionalismo gale 

go non progresará no futuro se · 
ten como base o enfrontamento 
cos partidos estat'ais. Na opinión 
de Xosé Ramón Barreiro, o mani
queísmo . é contraproducente 
pois pecha as portas do nacio
nalismo ás persoas que se situan 
nos arrabaldos desta ideoloxia. 

Velaí as conclusións da Con
vención Nacionalista. Como diría 
aá seu fin o secretário xeral de 
Coalición Galega, Xosé Luís Ba
rreiro, as perguntas quedaron no 
ar pois apenas houbo respostas. 
O que si semella claro para o de 
Forcarei é que o nacionalismo 
atravesa por un momentp difícil. 
Pode producirse un retroceso, 
unha evolución cara atrás que 
bote a perder as cativas con
quistas da autonomiá. Xosé Luís 
Barreiro é consciente do risco, 
pero amósase optimista colo-
cando sempre unha premisa por 
diante, a da unidade. 

Desputas sobre as causas 
do fracaso eleitoral 
Até aqui o resumo do que deu de 
si o debate sobre o futuro do na
cionalismo. Par:adoxicamente, 
falouse máis do pasado. Nas rin
gleiras de Coalición Galega hou
bo laios pola perda do poder po
lítico, tamén reproches polo nulo 
proveito sacado á preséncia no 
governo e testemuños de preo
cupación polo rumbo tomado 
por PP e PSOE (dispostos a tin
xirse de galeguistas para restrin
xir a capacidade de reclamo do 
nacionalismo). 

Xosé L. Bárreiro entoou tamén 
ese "mea culpa" admitindo que 
o Pacto · dos Tilos, o acordo no 
que se sentaron as bases do go
verno tripartito, resultou perxudi
cial para os intereses dos parti
dos nacionalistas. O PSOE ser
viuse da presidéncia da Xunta 

~ para apresentarse como alterna
tiva ao PP. Mentres os socialis

~ tas fortalecian a sua estrutura e 
exprimían o seu aparato propa
gandístico, Coalición C?alega es-

_morecia eclipsada e criticada. 
Ese foi tamén o destino do PNG
PG. Ao tempo que os nacionalis
tas no governo se vixiaban, o 
PSOE escapaba cara a meta das 
eleicións deixando clavados (val
ga o símil ciclista) aos seus teóri
cos aliados. Barreiro considera 
que esa foi a terceira ocasión (as 
outras foron Unidade Gálega é a 
CG de 1985) na que os naciona
listas non souberon, por culpa 
dos seus dirixentes, administrar 
correctamente o poder con que 
contaron: 

Chegou o momento da auto
crítica. Coalición Galega xa ini
ciou ese proceso de reflexión 
coa 1 Convención Nacionalista. 
Barreiro quer que o "revisionis
mo" continue agora no seo do 
partido. O líder de CG aposta 
pola radicalidade no discurso, 
por un labor de concienciación 
polít~ca e pola unidade como ar
mas de traballo no futuro. Só 
dese ~eito ere que o nacionalis
mo galega poderá sobreviver 
nun contexto no que predominan 
as estruturas supraestatais. 

Os asistentes 
Para o final quedou o capítulo da 
asisténcia á Convención. Non se 
pode calificar de exitosa, pois só 
participaron ademais de ponen
tes e invitados cualificados mili
tantes de Coalición Galega e do 
Partido Nacionalista Galego-Par
tido Galeguista. Víronse caras 
outrora ben coñecidas e que 
agora se van esquecendo: Xavier 
Suárez Vence, Fernando Garrido 
Valenzuela, Rueda Crespo, An
drés Fariña ou Xosé Henrique 
Rodríguez Peña (este último lem
brando as teses mantidas no 
.congreso no que foi eleto secre
tário xeral do PNG-PG: "unidade 
de acción si, fusión polo de ago- . 
ra non"). Xunto aos citados, a 
preséncia testemuñal de repre
sentantes do PSG-EG, do BNG 
e as intervencións de Geferino 
Díaz, o "aval galeguista" do 
PSdeG-PSOE. D 



P-ARLAMENTO 

Disensións no PP e rumores dun reaxuste na Xunta 

Fraga incapaz de_ .dar resposta 
aos problemas do ,leite e dos estaleiros 
.A.EIRÉ 

A comparécencia da Xunta 
para explicar no 
Parlamento a sua posición 
ante a Segunda 
Reconversión Naval e o 
Problema Lácteo, deixou 
as causas moi claras pois 
non adarou nada: Astano 
e Barreras están 
condenados ao peche. ~ a 
Xunta non pensa intervir · 
no sector leiteiro a non ser 
abrigada pala presión 
social. 
"Minte", dixo secamente M. Fra
ga, despois de pedir a palabr.a 
por "contínw.¿¡s e reiteradas alu
sións'' , deixou o micrófono e 
sentouse. Bautista Álvarez con
seguia sacalo do seu mutismo ao 
· recordarlle como nunha confe
réncia ditada en Paris en 1982 
afirmaba que era necesária a en-

. trada na CE por máis que fose 
perxudicial para Galiza. Pero M. 
Fraga está poseso polo mesmo 
tarangaño que os seus antece
sores, négase a subir ao estrado 
para debater as cuestións vitais. 
Aquela s~nténcia de X. M. Beiras 
na noite eleitoral, interpretada 
por moitos como unha eufórica 
boutade," "queimarémolo en nove 
meses", cobra agora, cada vez 
má:is, visos de realidade. O Pre
sidente, con fama de temerário, 
que entra ao trapo en todo, non 
é quen de dar a cara, de enfren
tarse, pésie á sua maioria abso
luta, aos problemas cruciais do 
país. . , 

Bautista Alvarez comprendia
que estivese remiso a talar do' 
Caso Naseiro ou do narco-tráfi
co, , pero non entendia como se 
negaba a comparecer para expli
car as medidas que van tomar 
frente ao problema lácteo. Algo 
que demandan miles de votantes 
do PP e centos de militantes e 
cargos cualificados que están a 
partictpar nas mobilizacións. A 
contestación xa está nas suas 
próp.rias fileiras, mesmo come
zan as divisións no seo dó Go
verno e xa se comeza a falar 
dunha remodelación para este 
mesmo verán. 

· Ante o acurrucamento de M. 
Fraga, fo ron · os seus conseHeiros 
Xoán Fernández e Romay Bec
caría quen tiveron que compare
cer ante uns parlamentários que 
xa ventan vacacións. 

O peche de Astano e de 
Barreras 
Xoán Fernández, que adoita a 
deséoncertar aos parlamentários 
coas suas posioións, afirmou 
que asumia as propostas da 

OIA DA PÁTRIA 

selo até 1994 polo menos, pois 
o Governo español négase á sua 
capitalización. Os dous estalei
ros seranlle apresentados en 
bandexa á CE para pechalos". 

Carlos Príncipe, deputado do 
PSOE, comprometeuse a que 
non se pecharia nengun estaleiro 
e que non haberia despidos .. 
Polo menos os sindicalistas pre
sentes non o creron. 

As xaculatórias de Romay 
"Defenderemos o sector con to
das as medidas que sexan posí
béis dentro da CEE", asi come
zou Romay Beccaría a sua parti
cular xaculatória, na que demos
trou un total descoñecimento da 
agricultura e gadaria, pasto de 
manifesto pola contínua equivo
cación dos termos empregados. 

Falou de enfermidades do 
gado, de mellorar as razas, do 
saneamento... semellaba un ve
terinário. Pero do leite, de Larsa, 
nada de nada. O problema lácteo 
entra dentro da "ortodóxia da 
economia de mercado", segundo 
afirmou. 

Encerellouse co seu antecesor 
Sineiro nunha desputa sobre os 
intereses particulares dun e dou
tro en L.:arsa, o primeiro para axu
dala, Romay para negarse a fa
celo e, de tanto falar tivo un lap
sus cando afirmou que a Xunta 
axudaba, que lle concedera un 
crédito a Santo Domingo. A per
gunta sai por si só: e Larsa por 
que non? 

Outra das suas poucas frases 
novidosas~ catro veces ten repe
tido xa no parlamento o mesmo 
discurso, foi a de que o 15 por 
cento das accións de Larsa non 
valen nada. Non explicou o por
qué. 

Pero a verdadeira faciana do 
PP neste tema apresentouna o 

. ~ boticário Carlos Rodríguez (que 
~-"-.;;.....,¡=-'I· >< gran estadista, dicia con sorna 

Fraga parece menos proclive a facer uso da tribuna parlamentária que da elelto- un compañeiro xornalista) . Sen
ral. . . _, . tenciou primeiramente que de 

CXTG para o sector, recollidas 
nun estudo dirixido por Xosé 
Draz ·e leva9as ao pleno por X. 
M. Beiras. E máis, loubouse de 
ter axudado a realizar o citado 
estudo. 

Socarronamente, X. M. Beiras 
instouno a que cumprise coa sua 
palabra: "mantimento da capaci
dade de produción e dos níveis 
de ·emprego; reentrada de Asta
no na ieonstrución de buques; 
p11esenza directa da Xunta na 
CEE; recuperación da autonomia 
dos estaleiros públicos; esixén-

-cia de saneamento financéiro 
polo INI dos estaleiros públicos 
galegos; participación nos Con
sellos de Administración das Em-

presas Públicas galegas; estabe
lecimento dun plan de investi
mentos produtivos; medidas de 
apoio e desenvolvimento tecno
lóxico cara a criación dunha de
manda de alto valor engadido; 
control dos traballos de subcon
tratación; negociación dos pro ... 
gramas cos Comités de Empre
sa ... " entre outra medidas. 

O conselleiro recoñeceu que 
se a CEE non aceitaba o recurso 
do Governo español terian que 
pechar Astano e Barreras. Xosé 
Díaz, nas bancadas· do público 
sintetizaba o porqué: "para o 93 
a CE pechará aqueles estaleiros 
que non son rendábeis; Astano e 
Barreras . co actual plan non van 

"Larsa está todo dito'', resumiu o 
problema do sector lácteo ao in
tento de desprestixiar ao Gover
no, e, nun tono provocador, des
calificou á oposición e aos mes
mos labregos manifestantes. 
Para pór a guinda final afirmou 
que a Larsa estalle ben o que lle 
pasa p.or dedicarse "a subir en 
anos atrás irracionalmente o lei
te". Semellaba ser a voz das 
multinacionais leiteiras. 

A posición do Governo pode 
resumirse deste xeito: "se se fai 
a reconversión naval é culpa do 
PSOE, o problema lácteo é culpa· 
da CE; o PSOE meteunos na CE, 
(Romay aclararia que votaron a 
favor da entrada, pero non nego
ciaron), xa que logo. :. O 

UN LUXO NO PROXECTO COMUN 

A proposta ·de unidade nacionalista ao redor 
da defensa dos sectores produtivos galegas 
ante a ameaza da CE e a petici1ón de reforma 
do ~ratado de adesión supón un paso máis 
na política que nos últimos anos ven desen
volvendo o BNG e que xenericamente se oo
ñece co nome de Proxecto Comun~ 

O documento feíto público por esta organi
zación nacionalista ten a virtude de concretar 
·aspectos máis diluidos neutras ocasións e 
remata mesmo por oferecer a posibil idade de 
unidade orgánica, respetando sempre a plu-

. M. VEIGA 

ridade ideolóxica dos distintos grupos. 
Pois ben, nesa dinámica encádrase o moti

vó deste 25 de Xullo: a defensa dos sectores 
produtivos galegas frente á CE, e o lema pro
posto: "Entre todos". 

O que non se entende, xa que logo, é que 
o BNG non oferecera unha proposta concre
ta de celebración unitária do Dia da Pátria, 
ao redor dese obxectivo. 

A proposta da CXTG, reiterada nos últimos 
anos, ainda que ben intencionada, non é 
asumíbel, tal e como sinalou o BNG. Os ci
dadáns galegas e os nacionalistas teñen or-

ganizaclóns poi íticas de diversas cores que 
deben ser as que realicen a convocatória 
nestas datas. 

Pero, á marxe desta iniciativa, ao BNG fal
toulle ser máis coerente consigo mesmo e in
sistir nesa política que el mesmo deseñoü e 
que está a recebar unha perceptibel acollida 
pala sociedade .galega. · 

A madurez e a xenerosidade política que 
poñen a Galiza no centro non deberían ser 
perturbadas polo xogo corto da política do
méstica. ·· o 

•' . ¡I 

• Encadeamento na Rádio 
Galega. Cinco dirixentes da 
CXTG encadeáronse na mañán 
do 27 de Xuño nos locais da Rá
dio Galega, en San Gaetano, en 
protesta polo cese do traballador 
da compañia Anxo Doval, mem
bro do mesmo sindicato e do 
PSG-EG. Ás oito da tarde a poli
cía desaloxou aos encadeados 
que non ofereceron resisténcia. 
Durante todo o dia a dirección da 
RTG non permitu o acceso da 
prensa e, primeiramente, sequer 
a conversa telefónica. 

Anxo Doval aparecia nas xa 
tristemente famosas listas ne
gras, polo que os encadeados 
esixian a imediata investigación 
destas listas e a depuración de 
responsabilidades; a renovación 
do contrato a Anxo Doval. Ta
mén protestaban porque un meio 
público non deixa informar do 
que nel sucede, 

Os cinco sindicalistas enca
deados foron Marijé Díaz, Ma
nuel Dios, Francisco Villanueva. 
Ramiro Gaioso e C. F. Izquierdo. 

• Manifestación anti-vara
doi ro na Póvoa do Carami
ñal. O pasado Sábado dia 23, 
como aperitivo ás lumeiradas de 
San Xoán, perta de duas mil per- \ 
soas percorreron as ruas céntri-
cas da Póvoa do Caramiñal, be-
rrando contra o proxecto da ins
talación dun varadoiro e indús-
trias afins no recheo do Porto, in-
forma X.M. Santiago. 

O problema xurde a raíz da so
licitude apresentada por António 
Gestido Carvallo, en representa
ción de "Varaderos del Barban
za, S.A." no pasado mes de 
Abril, para construir un varadoiro 
e indústrias cornplementárias en 
pleno porto da vila. 

Inmediatamente saltan á pa
lestra entedades cidadáns, co
lectivos culturais , os mexiloeiros 
e partidos políticos, que se en
frontan ao proxecto tachando de 
contamiñante e antiecolóxico. 
Todo esto provoca unha quebra 
pública no mesma equipa de go
verno que rixe A Póvoa, e asi 
xurde a Plataforma Antivaradoi 
ro. 

A poderosa organización de 
mexiloeiros (OPMAR) comanda
da por Olimpo Castelo fai finca
pé no posíbel desastre ecolóxico 
que significaría para os bancos 
marisqueiros do Castelo, e para 
a produción de mexilón a instala
ción da indústria. 

O Alcalde Vieites Dávila con
traataca expando publicamente 
unha lista de opositores na Ala
meda, lista que é arrincada e ra
chada publicamente e que pro
voca a demisión como concellei
ro dun reputado membro da fa
mília Escuris, coñecidos indus
triais da Póvoa, e até agora 
apoiantes do Alcalde. 

O ambiente vaise envelenando 
coa saída á luz pública, da exis
téncia dun proxecto conxunto 
galego-soviético, para instalar 
bateas de cultivo de mexilón no 
mar Negro, aproveitándose da 
tecnoloxia existente nas Rias. 
Coñecese tamén que ·un dos 
promotores da idea é o Alcalde, 
ademais do Presidente da Aso
ciación de Mexiloeiros da Póvoa, 
o cal é cesado fulminantemente 
pola Asemblea Xeral da entida
de. 

OPMAR argumenta que non é . 
de recibo, diante da crise 'que 
está a pasar o mexilón galega, 
piratear meios e técnicas para 
formar unha sociedade "Mejillo
nes del Mar Negro", ou algo pa- · 
recido, e ao mesmo tempo estar 
en pastos de poder aquL D 

\/ 
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CONFUTO LÁCTEO 

Emilio López Pérez dirixe as tropas. 
Arriba á direita 

aspecto do Parlamento Labrego e formación disposta 
a comezar o desfile o Domingo 24 de Xuño. 

Desde o Qia 21 de Xuño están acampados ante as sedes. da Xunta e do govemo central 

A garda labrega 
.A.E. 

Labregos vidos de toda a 
Galiza estanse a turnar, día 
e noite, desde o 21 de 
Xuño, facendo garda ante 
as sedes da Xunta e do 
Governo central en 
Compostela e A Coruña, 
respectivamente, en 
demanda de que se 
solucionen os problemas 
dos sectores lácteo e 
cárnico. A sua protesta, 
que canta coa 
solidariedade de diversos 
sectores sociais, estase a 
converter xa nun símbolo 
de resisténcia, ainda que 
os sindicalistas· non 
descartan novas medidas 
de forza. 

É xa un ritual histórico instaurado 
hai oito dias: cada xornada ás 21 
horas prodúcese o r~levo da 
Garda Labrega no Pazo de Ra
xoi ao son do noso Hino interpre
tado polo Gaiteiro Maior do 
Obradoiro. As consignas están 
claras: "resistir até que caia a 
Berenguela". O testigo é un fór
cado de catre gallas: "unha para 
gardarnos da Xunta, outra do 
Governo central, a terceira das 
multinacionais e a cuarta dos ca
ciques"; herdeiro daquel famoso 
fungueiro co que o Vicente do Vi-

torino instaurou o relevo durante 
a toma da factoria láctea Galvi
sa, durante 33 dias coas suas 
noites, tamén por inpago do lei
te. 

A tropaven de distintas zonas 
da nación e xa hai asignados 
gardas para os próximos 15 dias. 

A vixia é permanente até o 
ponto que, na mañanciña do Sá
bado 23 o Presidente Fraga tra
tou de surprendelos dormidos ás 
8, 15 da mañá. O centinela deu a 
voz de alarma: "Fraga, pillabán/ 
ben te coñecemos,/ istes non se 
van", para lago entonar, xa ao 
unísono, o de "paxaro negro, 
seica tes medo". 

A vixília pásana como poden. 
Hai partidos de fútbol ás 4 da 
mañá, por certo, arbitrados cun 
chiflo prestado pala Policia; Ro
sário, pala tarde, durante o cal 
cantan iso de "o 13 de Maio, Ro
may Beccaría, baixou dos ceus 
con Fraga por riba. Ave, ave, 
Avequeiria ... "; e baile ao meio
dia: "nós poñemos a música, os 
turistas bailan". Unt;la destas se
sións concorridas estivo a cargo 
de estudantes do Salnés. 

Tamén están xa a funcionar 
como unha oficina de informa
ción turística e son centos os 
que queren fotografarse con 
eles. 

Os domingos teñen desfile
manifestación no que participan 
as unidades operativas que non 
están cos traballos, próprios do 
tempo do vivaqueo, na retagar
da. 

Apoio cidadán 
Na loxística de apoio teñen uns 
compañeiros - excepcionais, os 
mozos de Galiza Nova. Eles en
carregáronse de levarlles man
tas, café e apoio de todo tipo. 

Pero cantan coa solidariedade 
tamén doutros moitos colectivos. 
Asi os pubs da Cidade Vella to-

'Ternos saida' 
"Se pensan que nos van ven
cer polo desánimo ou a de
sesperación, non nos . coñe
cen", afirma Emílio López Pé
rez, voceiro do Sindicato La
brego Galego-Comisións La
bregas. "A loita vai para lar
go", senténcia. 

Para os dirixentes sindicais 
esta loita vaille pasar factura 
a alguns partidos nas próxi
mas municipais. "Sáb.eno ben 
e van ter que tomar .medidas; 
canto máis tarde o fagan, 

. · moito piar para todos". 

Os concentraeos pergún
tanse pola teimosia do PP en 
non axudar a Larsa, "a única 
explicación é que teñan ou
tros intereses máis fortes neu
tras empresas". Afirman ta
mén que nestas mobilizacións 
están a participar "moitas per
soas que votaron a Fraga, 
mesmo concelleiros do PP", 
e, entre risas, dase a voz d~ 

• •••• 1.' •• 1 ' '.' •• . ' . ~ . . . ' . ' . . . 

das as noites os suministran do 
necesário para que non durman 
con frio. 

Contan tamén coa axuda das 
asociacións de viciños, que, na 
Noite de San Xoán, fixeron festa 
conxunta co retén, con cacharela 
e todo, e até da Policia Munici
pal. 

mando de que "se alineen os 
que votaron ao PP", pero nin
guén quer dar un paso á tren
.te. 

Critican ao Governo espa
ñol por dar. "cartos para Vene
zuela, créditos para Arxentina, 
para México, ou Irán, mentres 
que a nós se nos nega calquer 
axuda; trátannos piar que aos 
do Terceiro Mundo". 

E tamén critican ao PSOE 
na Galiza por pretender dar a 
imaxe de que o único proble
ma é o de Larsa, "cando esta 
mobilización non é só por esta 
empresa senón para salvar a -
todo o sector". 

Nos corros coméntase a 
po.síbilidade -dunha tractorada 
o dia 25 de Xullo e dunha fol
ga xeral para despois das va
cacións. 

Emílio López Pérez é opti
mista, "nós ternos saída, o 
sindicato está a actuar en sé
rio". D 

Xa son centos de comunica
dos de apoio ·os que están a re
ceber dos ámbitos máis diver
SQS, e detalles, como o do gripo
so X. Manuel Beiras que mandou 
duas tartas pala sua compañeirn. 
Auritxu Pereira, 

Parlamento labrego 
O Sábado 23 tivo lugar tamén o 
Parlamento Labrego no que par
ticípar.on os parlamentários Bau-

- tista Alvarez e Camilo Nogueira 
con perta de 300 persoas na dis
cusión dos problemas dos sec-
tores lácteo e cárnico. . 
En A Coruña, na Praza de Ponte
vedra, frente á Delegación do 
Governo central, existe outra 
acampada. 

Tamén este exército labrego 
celebrou un debate coa partici
pación dos parlamentários do 
BNG Pilar G_arcía Negro e Alberte 
X. . Rodríguez. Asi~tiron un has 
400 persoas. 

A vida no campamento coru
ñés é semell'ante á que fan en 
Compostela, Goa incorporación 
dun famoso vate que pon en ver
so as xestas e tazañas de tan 
"aguerridos ·labregos". 

Na acampada de Compostela 
conviven as mesnadas do Sindi
cato Labrego Galego coas de 
Unións Agrárias, que retiraron o 
seu retén de cinco persoas que 
tiñan en A Coruña. Tampouco o · 
Secretário Xeral, . membro da 
Executiva do PSOE, estivo á 
frente dos seus compañeiros en 
nengunha ocasión. O 
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Oposición cidadán a distintas iniciativas m,unicipais 

O governo do PSOE en Ferról 
insiste na teinla dos aparcadeiros subterráneos 
• E. SANFIZ/FERROL 

Estacionamentos 
subterráneos no centro 
das cidades, grandes 
hipermercados ou 
servicios municipais 
privatizados son distintas 
caras dunha mesma 
moeda que pretende 
converter as cidades 
galegas en prazas abertas 
para a ganáncia -
favorecida desde o poder 
local- das grandes 
transhacionais, sen 
beneficios obxectivos para 
os cidadáns. Trátase dun 
modelo de 
desenvolvimento _que se 
pretende apresentar como 
sinónimo único de 
progreso cando realmente 
existen outras alternativas, 
segundo indican os 
opositores a estes 
proxectos. 

O concello de Ferrol c~ntestado polos viciños. Na imaxe o º ·Palacio Municipal 

A cidade de Ferro! vive nestes 
dias polémicas viciñais provoca
das por estas in iciativas do go:
verno municipal socialista, se 
ben as mesmas correron ou po
den correr distinta sorte. Asi, nun 
princípio, o alcalde departamen
tal Couce Pereiro anunciou a 
bombo e pratiño, a próxima 
construción de aparcamentos 
subterráneos nas Prazas de Am
boaxe e no Cantón de Molins, en 
pleno casco urbano da cidade 
ferrolá. Rapidamente ergueuse 
unha oposición viciñal encabeza
da pola "Plataforma Cívica", o 
'coléxio de arquitectos, e o Blo
que Nacionalista Galego, que es
grimia o "exemplo da cidade de 
A Coruña onde ese tipo de esta- · 
cionamentos non resolveu senón 
que agravou os problemas do 
tráfico no núcleo urbano herculi-

no. Estas forzas propuñan alter
nativamente que os aparcamen
tos se situasen en Esteiro ou na 
Praza de España, lugares cerca
nos ao centro, e que -:-segundo 
estas fontes- non provocarian · 
os embotellamentos típicos das 
grandes cidades. 

A forza da razón -unhas Xor
nadas t_écnicas con participación 
de distintos especialistas- ou a 
razón da forza -cinco mil asina
turas contrárias recollidas en 
poucos días- convenceron ao 
governo municipal ferrolano, 
quen xa desistiu de continuar 
adiante co proxecto da Praza de 
Amboaxe, apesar de . insistir na 
realización do estacionamento 
debaixo do Cantón de Molins. 
'Outro tipo de problemas poden 
paralisar igualmente esta iniciati
va por razóns de seguridade de
bido á cercania do Governo mili
tar. Os membros das Forzas Ar
madas non ven con bons ellos a 
instalación dun aparcamento 
subterráneo nas imediacións dun 
dos seus centros neurálxicos por 
temor a un posíbel atentado. 

C APITALIDADE NOS CONCELLOS 

Hipermercado 
Paralelamente, o grupo gover

nante no Concello ferrolano deu 
a coñecer a iniciativa de favore
cer a instalación dun novo hiper
mercado de propriedade trans
nacional no polígono industrial 
de A Gándara. Igualmente xurdi
ron as -voces da Cámara de Co
mércio e do Sindicato do ramo 
de Comisións Obreiras manifes
tando a sua oposición, aludindo 
á necesária defensa do pequeno 
e mediano comércio, indicando 
ademais que as ordenanzas re
guladoras do próprio polígono 
industrial estabelecian que as 
instalacións que ali se ubicaran 
debiarí responder aos fins para 
os que foi criago, estabelecendo 
que o uso comercial do mesmo 
reduciríase exclusivamente aos · 
estabelecimentos dedicados á 
exposición e venda de produtos 
industriais e os destinados a es
tanco, venda de xornais, farmá
cia e bar-cafetaria. 

As mesmas. fontes indican que 

é sabido que este tipo de super
fícies non crian emprego, xa que 
por cada "médio" pasto de tra
ballo aportado, elimínanse dous 
completos e fixos. As iniciativas 
para renovar e modernizar o pe
queno comércio tradicional po
derian ser as alternativas á situa
ción actual, pero desde os sindi
catos e a Cámara de Comércio 
insístese tamén en que todos os 
níveis da administración deben 
tentar a ampliación da forza in
dustrial de Ferrolterra, "como 
único método de reactivación 
doutros sectores dependentes, 
como é, por exemplo, o comér
cio". Neste momento esta inicia
tiva permanece no ar, pero pare
ce que a sua entrada definitiva 
na comarca ferrolá vai contar 
con problemas, tendo en canta 
ademais o recurso legal xa apre
sentado ..contra a superfície co
mercial xa instalada na Gándara. 

A imediata privatización dos 
servícíos de recollida do lixo e 
previsibelmente do abastecime -
to de águas é outra das iniciati
vas que recentemente ten apre
sentado o governo municipal fe
rrolano, ainda que as mesmas, 
de' momento, non levantaron a 
oposición viciñal que relataba
mos nas liñas anteriores. Tan só 
os edís do Partido Popular recla
maron un estudo detallado des
tas matérias antes de prestar a 
sua aprobación. 

En todo · caso, parece óbvio 
que iniciativas deste estilo que 
conlevan o deseño de ,,.futuro 
dunha cidade, deberían estar 
precedidas dun amplo debate e 
reflexión en torno ao modelo ur
bano que se pretende aplicar. En 
caso contrário -e na mellor das 
supos1c1ons- asistiríamos á 
posta en prática máis unha vez 
do "despostismo ilustrado" nuns 
tempos en que parecen correr 
ventes máis favorábeis ao espíri
to da "Revolución francesa". O 

O PP .quer agora que o o concello de Cervo pase a chamarse Cervo··Burela 

Nova ofensiva btJrelista pola capitat.idade 
• HERNÁN NAVAL/VIVEIRO 

A minoria ultra-localista de 
Burela, o maior 
asentamento urbano do 
extenso concello de Cervo, 
centro xeográfico da 
Mariña luguesa, non acaba 
de dixerir que a 
capitalidade do concello 
sig.~ a ser precisam~nte o 
enclave urbano-rural de 
Cervo, a uns cinco 
quilómetros de Burela. · 

A polémica ao respeito arrástase 
desde hai anos, nomeadamente 
desde a configuración de Burela 
como núcleo urbano cosmopoli
ta ao pasaren a residir- nela cen
tos de cadros e operários da fac
toría de Alúmina-Alumínio, asi 
como do Hospital Comarcal da 
Costa, centro este · que loxica
mente trouxo consigo' un enorme 
tráfico humano de xentes de 
toda a bisbarra. Esta polémica 
sobre a capitalidade do municí
pio parecia zanxada desde que 
en Outubro pasado fora inaugu-
· rada unha grande e moderna 

• 
Casa Consistorial en Cervo; no 
acto, mesmo participaran ele
mentos viciñais que tiñan capita
neado o movimento burelista da
quela. · 

Agora, o Partido Popular ven 
de apresentar unha moción mu
nicipal propoñendo que o conce
llo pase a denominarse Cervo
Burela (algun impreso da admi
nistración autonómica ten em
pregado esta toponímia}, o que 
xa ten provocado reaccións en
contradas. Ao outro extremo do 
concello; ·en San Cibrán, vila ma
riñeira trad icional a carón da que 
se ergue a Alúmina e que tamén 
recolle residencialmente a moi
tos dos seus .empregados, pér
gúntanse ironicamente por que 
non se inclue tamén o nome do 
santo na nova denominación 
proposta. Colectivos viciñais de 
próprio Cervo téñense xa pro
nunciado con inusitada belixe
ráncia contra a iniciativa. Pola 
sua banda, o grupo municipal de 
Esquerda Galéga tacha de opor
tunista e eleitoralista a proposta 
"popular", ao encabezaren, ago
ra institucionalmente, unha rei
vindicación reservada a unha mi
noría bur~lista presuntamente 

"independiente". Tentaria asi o 
PP, cercanas as municipais, ga
ñar simpatías en Burela, onde o 
descrédito da maioria municipal 
do PSOE é maior. 

Detrás, Cacharro 
A operación semella ter máis ra
mais: . o PP controla plenamente 
a asociación de viciños de Bure
la, que agora pretende despren
derse da reputación pantasmal 
que arrastaba, pois nen se reunía 
nen renovaba directivas. Tamén 
a asociación folclórica "Ledícia" 
está dirixida por persoas perten
centes á xestora do PP en Bure
la; a Deputación dé Cacharro ven 
de lles entregar unha.subvención 
de cinco millóns de pesetas para 
o comezo de construción dun lo
cal social que leva todas as tra
zas de acabar senda un Casino 
clasista. 

Fontes consultadas por ANT 
confirmaron que ás eleicións mu
nicipais de dentro dun ano pode
ria concorrer unha lista burelista 
"'independente", complementária 

· á "popular", coa que se ensaiaria 
un governo conservador alterna

. Uvo ao actual "socialista". Esta · 

lista tentaría recoller os votos da 
direita burelista que non perdoa 
ao PP (antes AHanza Popular) 
que na anterior lexislatura non 
desen conseguido para Burela 
as Delegacións de Facenda e da 
Consellaria de Pesca, finalmente 
construídas en Foz e en Viveiro, 
respectivamente. 

Alfoz 
Substancialmente diferente, 
isento de polémica, foi o traca de· 
capitalidade municipal no viciño 
concello d_e Alfoz. Hai dous anos, 
a Corporación municipal, por 
unanimidade, acordou trasladar 
as oficinas municipais do lugar 
do Castro, onde se ergue a forta
leza do Mariscal Pardo de Cela, 
á Seara, a uns dous quilómetros 
de distáncia, onde se atopa o 
coléxio de EXB, o centro médico 
do concello e outros servícios. A 
decisión .considerouse lóxica, 
dadas as dificuldades de aceso 
nuri concello coa povoación moi 
dispersa e sen núcleos ·urbanos 
importantes. Aberto daquela o 
oportuno expedente, a Xunta ven 
de prestar e publicar no DOG a 
definitiva aprobación do cámbio 
de capitalidade. o 

Q MÉLLOR DOS MUNDOS 

Vivimos no mellar 
·dos mundos posíbeis 

Felipe González 

O intelectual galeguista, Do
mingo García Sabell, pre
goa, ante quen o queira ouvir, 
unha orixinal teoría. Segundo 
o delegado do governo os ga
legas somos traballadores, 
emprendedores e imaxinati
vos cando estamos fóra de 
Gal iza. Sen embargo, o presi- · 
dente da Real Académia opi
na que, a "amabilidade" do 
país fainos máis pasivos e 
conformistas, ca·ndo estamos 
na Galiza. 

El, claro está, é unha ex
cepción, a xulgar polos nume
rosos cargos que desempeña. 

O xornalista Manuel Rivas, 
que visitou recentemente Ru
mania, sinálanos, sobre os 
acontecementos daquel país, 
que "calquer parecido entre a 
información que aquí recebi
mos dos mesmos e a realida
de, só pode ser atribuido a 
unha curiosa coincidéncia". 

Maria Xosé Queizán trae de 
Barcelona, onde tomou parte 
nunha mesa redonda dentro 
das Xornadas sobre Literatura 
e feminismo , a testemuña 
dunha xoven aborixe austra
liana que narrou a situación 
do seu povo. Os nenas e ne
nas, a partir dos tres anos, 
son separados dos seus país 
e internados en centros Oci
dentais que os afastan total
mente da sua· cultura nativa. A 
xoven australiana, presente en 
Barcelona, voltou trinta anos 
despois a reencontrarse coa 
sua família e estuda hoxe a 
cultura do seu país, transmiti
da através da tradición oral. 

Manuel Fraga tomouse a 
conciéncia a p omesa de re
ducir personal administrativo 
na Xunta. El mesmo fai de 
xefe de prensa, así durante as 
sesións parlamentárias dedí
case a recortar o que consi
dera interesante de El País, El 
Sol, El Independiente, The Ti
mes .... Ainda que ao que máis 
atención presta e ao ABC de 
onde recorta os artigos de 
opinión e algunha que outra 
esquela . 

O diário La Voz de Galicia 
desmentía, nunha ampla infor
mación, publicada o dia 26, as 
relacións de Fernández Figue
roa co narcotráfico. Entre 
outra~ cousas o mencionado 
diário sinalaba que Figueroa 
"goza dunha notábel populari
dade na cidade, tanto polos 
seuo negócios como polo seu 
recoñecido celtismo". Entre 
outros méritos, reune, ao pa
recer, os de ser "un home de 
negócios que comezou desde 
abaixo", ser amigo do alcalde, 
Manuel Soto, poseer residén
cias en Vigo, Madrid e Sao 
Paulo, ter montado a Sala 
Olímpia nesta última cidade, 
con aforo .para tres mil per
soas, traballar habitualmente 
"con patrocinadores, normal
mente grandes compañías 
norteamericanas, coas que 
consigue para as suas salas 
atracións da categoría de Si
natra ou Júlio lglésias", ser · 
sócio dos clubes nauticos de 
Vigo e Baiona· e ter un~a gran 
afeizón polo mus. 

Está claro que, con eses 
datos, non pode tratarse dun 
narcotraficante. o 
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NARCO-TRÁFICO. 

Os resul~adps .- da Operación_ Nécora cada vez -máis ~n e~treqito. 

Marcial Dorado pudo firmar un . pacto de previléxio 
coa Xustiza 
• A. EIRÉ-X. CASTRO 

•Os prirneiros incéncios 
en Valdeorras mostran a 
ineficácia dos meios · da 
Xunta. Os incéndios rexistados 
na bisbarra de Valdeorras o pa
sado fin de semana, veñen mos
trar a ineficácia dos meios pre
vi~tos pols Xunta da Galiza para 
atallar o problemas., inform.a X~
sus López. Os fagos afectaron a 
máis de vinte hectáreas de mon-

. te baixo e de piñeiros, estes últi
mos de entre cinco e quince 
anos de idade. Segundo a Aso
ciación para a Defensa Ecolóxica 
de Valdeorras (ADEVA), os sinis
tros mostran a "inoperáncia do 
tan cacarexado servícia de. loita 
contra incéndios ao que non se 
viu actuar ·en nengun dos vários 
incéndios acorridos na comarca 

A posta en liberdade, 
baixo unha fianza de 
somente 4· millóns de 
pesetas, de Marcial 
Dorado acrescentou a 
opinión de que a 
Operaéión Nécora 
constituiu un total fracaso 
se non logran encontrar 
novas probas contra 
alguns dos encausados, 
mentres en círculos das 
FOP se tala da existéncia 
dun pacto de previléxio 
entre un dos detidos e a 
Xustiza. 

. nestes últimos quince días". 

Fontes relacionadas coa repre
sión do contrabando eren que un 
dos detidos firmou un pacto de 
previléxio coa Xustiza polo que 
receberia un trato especial a 
cámbio de información que non 
o converteria en chivato pero si 
valeria para desmontar a sua 
própria estrutura_ 

Nun primeiro momento este 
papel asignábaselle a Danielito 
Carballo, que f:-ecuentaba os ba
res de Vilagarcia co avogado Pa
blo Vioque e o Comisário de Poli
cia de Vilagarcia; axente que ven 
de demandar á revista Tiempo 
por difundir unhas declaracións 
do arrepentido Portabales nas 
que o acusaban, entre outras 
cousas, de vender cocaína de
comisada. 

Pero a rápida posta en liberda
de de Marcial Dorado, baixo fian
za de somente 4 millóns de pe
setas, fixo que as sospeitas de 
pacto recaisen sobre a sua per
soa_ 

O avogado de Dorado, Martí
nez Barros, declarou que o seu 
defendido, ao que lle poden re
baixar ainda a fianza imposta 
está disposto a colaborar coa 
Xustiza para aclarar a situación, 
ao tempo que calificou a actua
ción do xuíz Garzón como de 
exemplar, non só por ter liberado 
ao seu defendido, senón tamén 
polo xeito en que levou a Opera
ción Nécora. 

As suas palabras contrastan 
coas doutros avogados que criti-· 
caron o arresto dos detidos ou a 
entrada a bufetes arousáns_ 

Para Martínez Barros a deten
ción de Dorado pudo deberse a 
que "algunha persoa o nomeou" 
ao tempo que afirmaba que "se 
descobrise que o seu cliente tiña 

CONFUTO NA CONSTRUCIÓN 

Pazo de Bayón, sede da empresa do mesmo n~me, propriedade da muller de Oubiña. 

algo a ver coas drogas, deixaria 
de defendelo". 

A conexión ·da peseta 
Marcial Dorado apareceu como 
un dos principais implicados na 
Conexión da Peseta ao ser no
meado polo xuíz francés Ger
main Sengelin como -un dos 
branqueadores de máis de 20 mil 
millóns de pesetas na Suíza_ 

A teima do xuíz Garzón, se
gundo comentaron aos familiares 
;:ilguns dos interrogados, é che
gar a aqueles que branquean o 
diñeiro, moven as empresas e 
sacan o beneficio, convencido 
de que é moito máis fácil contro
lar aos importadores da droga 
que a aqueles que moven os fios 
desde o entramado empresarial. 
O entramado contrabandista é 
moito máis fácil de rexenerar que 
o empresarial. 

Marcial Dorado estaba impli
cado no sumário 11 /84 polo que 
o xuíz non tiña r:náis que sacarlle 
a liberdade condicional aducindo 
calquer irregularidade para qué 
permanecese na cadea. Precisa
mente este sumário é a auténtica 
incógnita pois, por máis que nes
tes días se citou unha e outra 
vez, ninguén saiu ao paso para 
falar do estado en que se encen
tra e de cando pode ser o vista 

oral . Mentres se estaba a cele- to eco.nómico ·que ia sofrer a Ria 
brar o Xuício da Corza afirmába'- . con estas detencións. 
se que comezaria cando o · local _ A empresa Pazo de Bayón 
quedase libre. Meses despois SA propriedade da muller de 
per&iste a incógnita_ · Laureano Oubiña, apurábase a 

Hai quen afirma tamén que despedir aos empregados. Dase 
Marcial Dorado coñecia con an- tamén a circonstáncia .de que 
telación a operación pero que, Laureano fora despedido pola 
sabedor de como tiña as causas, - sua muller como xerente cando 
non se. quixo marchqr. foi detido, pedindo logo o seguro 

Nos ambientes arousáns sur- de desemprego, pero non lle foi 
prendeu tamén que se liberase a· concedido_ · 
D~:>r~d_o, ao que se consi~era un Tamen algunhas conserveiras 
h~stonco que o~tenta . diversos ameazaron aos empregados con 
signos de gran riqueza,. n:entres decretar a suspensión de pagos 
permanecen na cadea vanos dos e aos bancos comezaron a che
detidos q_~e o má.i~ que , teñen gar letras non aceitadas_ 
son relac1ons familiares ou de . . 
amizade con outros sospeitosos. ~er? & psicose ~.on acadou a_ 

. , ma1ona da povoac1on que o per-
As repercus1ons na cebia como unha clara manobra 
economia de buscar o apoio e a solidarie-
Durante t~dos estes dias desen- dade cos detidos. A reacción da 
volvéronse duas campañas con- povoación, ainda que se lle . fixo 
trapostas en Arousa e Salnés. unha festa a Dorado, foi moi dife- . 
Por unha banda os despregues rente á de 1983. 
de efectivos policiais e da Garda Pero se a Operación ,Nécora 
Civil con cans adestrados á bus- ·fracasa totalmente o poder dos 
ca de droga para poder implicar narcos e contrabandistas tarase 
aos encausados con base firme, moito máis forte. Seria o mellar 
o que confirma a falta de probas favor que lles puderon facer. 
que teñen contra alguns. Por ou- Para a maioria se saen absoltos 
tra a campaña de rumores e pro- demostrarase que son intocá
paganda desatada nos mejas do beis. O alarde de meios despre
narco-tráficd':"'" O seu eixo funda- · gados pódese volfar contra o . 
mental xiraba ao redor do impac- xuíz Garzón. o 

O Govemador. civil disolve a gOlpeS aos traball~dores 
de Hennanos Diaz 
•x.LJARUA 

O Governador Civil de ·Ourense, 
Enrique Teixeira, enfrontou o seu 
primeiro conflito colectivo na 
província dunha fprma ben expe- , 
ditiva e inesperada. ·O pasado 
domin§o, mentres dous centena
res de traballador:es da empresa 
construtora "Hermanos Díaz" 
acompañados. das suas famílias 
se manifestaban diante da casa 
dos proprietários da sociedade, 
médio cento de Gardas Civis con 
material anti-distúrbios carrega
ban contra uns cidadáns que só 
reclamaban o seu direito· a per:. 

ceber indenización polo seu des
pido tras o peche da empresa, 
denunciado pala INTG como 
"qUebra .fraudulenta" . A INTG de 
Valdeorras e de Ourense pediu 
de imediato o cese do Govérna- • 
dor no seu posta, mentres sete 
persoas eran atendidas de feri
das de diversá consideración no 
Hospital Gomarcal · d~ . Valdeo
rras. 

A situación en "Hermanos 
Díaz", unha das meirandes em
presas construtoras da.zona, re
sulta para traballadores e para 
representantes do .sindicato na-

cionalista, "verdadeiramente in
críbel". "Antes,. cando a empresa 
ia ben, os emprésários dicíannos 
que era.mas coma da famí1ia, 
hoxe non nos queren nen ver e 
mandan á Garda Civil para que 
lle peguen aos nasos fillos e ás 
nos~s mulleres", sinala algun 
destes traballadores, aos que se 
!les deben- duas mensualidades e 
unhas indenizacións superiores 
aos cen millóns eje pesetas_ · 

A solución apreséntase moi di
fícil, xa que os proprie~ári9s fuxi
ron .tras a carga da Garda Civil, 
feita precisamente· para facilitar o 

escape "polá parte de· atrás" 
destes. Nengunha das adminis
tracións que s~ tiñan- q~e impli- -
car no tema tomaron aínda me
didas, mália as características 
.do caso, que rematou _coa liqui
dación dunha das empresas con 
mellares resultados económicos 
da · bisbarra e da província. O 
concello de A Rua mostrou nun 
pleno extraordlnário o .seu ápoio -
á loita dos· traballadore~ que, en
boca· do secretário comarcal da 
INTG en Valdeorras, Anxo Pérez 
Carballo, insisten· en que a solu
ción "non· se vai ·conseguir con 
paus, senón coa negociación". O 

Os conc~llos, unha das pedras 
de toque fundamentais da cam
paña en contra dps incéndios 
fornecida pola Xunta de Galiza, 
non deron en Valdeorras a res.,. 
posta que quizá se· ágardaba. Os 
planteamentos da Mancomuni
dade Local pasan por un grande 
parque de bombeiros (máis de 
150 millóns de pesetas) de esca
sa utilidade no meio forestal. O 
resto de concellos, obviaron na 
maior parte dos casos a petición 
de axudas, que ainda non c.he
garon no caso en que se pedi
ron. 

ADEVA denunciou . tamén nun 
comunicado público que "só se 
toman medidas se o lume afecta 
ou pode afectar algÚnha das ma
sas repovoadas, a cargo do ser
vício forestal, pero se o incéndio 
·só é en masas de particulares, a 
inibición é total tanto por parte 
dos responsábeis forestais como . 
dos alcaldes dos respectivos 
concellos_ o 

• Marc.ha anti-euf.;alipto. A 
Plat~forma pola explotación ra-

. cional do monte, convocóu · o 
próximo domingo día 1 de xullo, 
ás once da mañá unha marcha 
anti-eucalipto desde o alto do 
Paraño até Soutelo de Montes, 
informa X.R. Castro . 

A organización pon de mani
festo que habera un "Choche Va
soira", para recoller aos que non 
atúren os nove quilómetros da 
marcha, e un servício de recolli
da de veículos do parking do Pa
raño, consistente en subir aos 
conductores polos seus coches. 

Conxuntamente coa apresen
tación da mobilización, os mem
bros deste colectivo difundiron 
un informe do Mercado Comun 
datado en Bruxelas o pasado 

· ano e que ten por título "Efeitos 
das plantacóns de eucaliptos no 
Norte· de España". 

Neste informe coméntase que 
a expansión das plantacións de 
eucalipto no · Norte é ecoloxica
mente negativa, con graves con
secuéncias para a diversidade 
biolóxica, diminuindo drastica
mente en comparanza con ou
tras alternativas tradicionais: pra
deiras, pastizais, landas e bos
ques. A isto débese unir a depre:
sión da diver:sidade da fauna, a 
flora e incluso a paisaxe. 

O informe indica fallantemente 
que "o cultivo de_ euc~Hptos xera 
menos produción bruta, marxe 
de beneficios e emprego por uni
dades de superficie que os usos 
gadejros e agrícolas habituais", 
manifestando tamén que "O eu
<¡alipto é unha utilización do terri
torio economicamente despilfa
rradora" ,. xa que , a expansión 
contribuiría ao deteríoro da eco
nomia rural das zonas afectadas, 
fosilización do mercado da terra · 
para uso agrário e dificultando a 
modernización =das explotacións 
tradicionais. O 
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E.LEICÍÓNS AO CLAUSTRO COMPOSTELANO 

A Candidatura· Nacionalis~a destaca a su~ capacidade para aglutinar -~. distl'ntos sectores 

·Vinares é o primeiro rector eleito por maioria absoluta 
• MANUEL VEIGA 

A eleición de Ramón · 
Villares, ,membro da 
Candidatura Nacionalista, 

. como rector da · 
Universidade 
Compostelana, por maioria 
absoluta na prtmeira volta 
(252 votos, por 192 a 
Candjdatura Progresista) é 
a victória máis 
contundente das habidas 
até agora no claustro ··
Pajares non pasara de 
rondar· os 200 votos~ e 
acacia unha repercusión 
que excede o. ámbito 
universitário . ._ 

Segundo todos os ind ícios o 
desgaste da anterior equipa · re
percutiu ·no éxito de - Villares. 
Xosé Sórdo ~non foi ·capaz de 
despegarse da idea de continuis
mo coa que partia a sua candi-

. datura, -non en balde formaban 
.parte dela homes como Gortfzo 
Nieto, diputado socialista, e unha 
das persoas máis d~nostadas da 

. etapa anterior. 
·a outro factor determinante 

foi, quizéÍ, o constituido pola ca
pacidade -de diálogo e pluralida
dade. de sec;tores que amasaba 
a Candidatura Nacionalista. Ta
ñamos en conta que · Unha das 
acusacións máis repetidas con
tra a equipa Progresista ou de 
Renovación, nestes anos, tora a 
sua escasa actitude de diálaga, 
a sua proclividade a evitar o de
bate e a imposición dos feitos, 
en base á maioria outorgada po
los votos, característica que, por 
outra parte, daba a idea da sinto-

"-n ia entre o grupo reitoral e os há
bitos próprios dos socialistas 
neutros eidos públicos. 

Coa derrota universitária o 
PSOE vese privado do valor sim
bólico de ostentar a responsabili
dade en pastos claves da cida
dade comp9stelana. Do trio, al
caldia, reiterado e presidénc"ia da 
XunJa, na actualidade só ostenta 
xa o primeiro deles. 

O· valor simbólico do reitorado 
compostelán excede, sen dúbi
da, o ámbito universitário. Fontes 
da Cándidatura Nacionalista si.:. 
nalaban, neste. se.ntido, o signifi
cado de que s~xan 'os sectores 
"supostamente máis preparados 
intelectualmente, os que · optan 
polo nacionalismo, como altema-

-tiva · aglutinadora (rente ao PSOE, 
sen necesidad e· de recurrir ao bi
partidismo co PP" 

A poeición da direita 
Os gañadores desminten tamén 
as opinións que insinuan un pac-
to coa direita para conseguir o 
reiterado, sinalando que "abonda 
con lembrar que a direita non 
tivo capacidade para formar 
unha candidatura, nen sequer 
para presentar un programa ou 
para defender posturas concre
tas no debate, polo tanto non 
existían propostas coas que fose 
posíbel negociar. Se houbese tal 
pacto eles terian dado pasos 
nese sentido". · 

Os nacio_nalistas si insisten, 
sen : embargo, en que "houbo 
sectores da universidade -que se 
sentlan até agora moi mal trata'
dos por Renovación e ~ presén
cia de Bermúdez . de Cas.tro 
como candidato a un vicerrecto
rado e outras persoas daban a 
idea ee que as cousas ian seg1,1ir 
má,is ou menos igoal". 

A candidatura de Sordo incluia 

tamén outros nomes como o de 
Xosé M. Viltanueva Prieto, para a 
xeréncia,· posto que xa . desem- . 
peñabp.. Os nacionalistás .inten- -
tarán agora "profesionalizar a xe
.réncia da universidade, dotándoa 
con máis médios, buscando 
unha maior eficácia e .desvincu
lándoa da cor dunha oµ outra 
equipa reitoral'', tal e como expo
ñian no seu programa. 

O matiz progresista tamén- se 
via esvaido na candidatura de-: 
rrotada coa presénc"ia de homes · 
como Anxo .Sicart, director de 

Patr:imóni0 Artístico no governo 
Albor. 

Obxectivos dos 
nacionalistas 
Ademais. da profesionalización 
da xer-éncia, os nacionalistas fan 
fincapé na necesidaae de racio
nalizar a 'universidad~ en todos 
os eidos. "Acusáronnos de ela
borar un programa de med(das 

~ r:noi concretas, . pero iso é o que 
necesita,· con u·rxéncia, a univer
sidade e non grandes teorias". 
· Dous eixos destacan nos pro-

· xectos c;fa candidatura represen
tada por Villares, cara ao seu en
raizamento na sociedade galega: 
a procura de financiamento, 
"para ·non convertimos en admi
nistradores -da misériá"; e os 
contidos (titulacióris, programas 
e investigación), "non no sentido 
folclórico; senón no de ·adecua
ción ás. necesidades sociais". 

. · O pronunciamento inclu.e ta
mén o interés por unha_·política 
-"non de xestos, senón de cubrir 
necesidades reais, ainda que só 
den os sel,,Js froítos dentro de vá-

Villares aterece. diálogo; conscente 

rios anos". • 
A r_espeit0 da relación coas no

vas universidades da Coruña e 
Vigo, a candidatura gañadora 
promoverá a realización de con
vénios .interuniversitários, para o 
que xa amasaron vontade de ne
gociación. Afírmase, neste senti
·do, que dado que "a financiación 
é única e escasa, seria absurda 
a duplicación de certas funcións, 
titulacións, etc., senda .. conve
niente unha política de intercám
bio de profesorado, por exem
plo". O 

de que a prep~téncia derrotou á anterior equipa 
Ramón · Villares, historiador, 
nacionalista, home de diálogo, 
sabe que· esta última caracte
rística ~ precisamente a que lle . 
faltou á anterior equipa reitoral. 
Sordo' non foi quén de recoller 
máis votos que os xa previs
tos, se'n arrimar a nengt,m inde
ciso; cousa qu~ si. logrou unha 
candidatura . definida como .na
cionalista, pero capaz de aglu-

. tinar a sectores universitários 
diversos. Villares sabe que a 
coordinación de intereses e
sensibilidades diferentes, xun-

. to coa eficácia na xestióff, se
rán as claves da estabilidade 
do seu grupo. 

Foi unha surpresa tan grande 
o gañar? 
Gañar por maloria absoluta, 
pode ser, pero 6 feitb de gañar · 
en si, non foi tan surprendente: 
Despois de facer campaña po:
los centros e ver o mar de fon
do que habia, a imaxe que tora 
criar:tdo .a anterior equipa· reito
ral, decateime de que habia 
unha ide,a profunda de que 
compria cam_biar cousas. -.. 

Villares . considera ademais 
que "se deu a idea; demasiado 
interesadamente, de que só 
habia un gañador posíbel e 
que o demais seria imposibél 

. ou· senón aventureirismo, sen 
que houbese en realidade da
dos concretos . para opinar 
asi". 
É dicer que . a vitória veu pro

. piciada, en gran parte, polo 

queime da equipa anterior? 
Penso que si. Nós fumos ca
paces de xuntar as arelas de 
cámbio de toda unha tradición 
de "oposición" e de integrar a 
distintos sectores (PAS, alum
nos e profesores). Esas ánsias 
de cámbio ian máis alá da 
mera adscripción ideolóxica ou 
sectorial. · -

Cales foron as razons dese 
desgaste da equipa anterior? 
É unha acumulación de peque- · 
nas cousas. Por 'fortuna na uni-

- versidade a xente ten memória 
e anota cada <;iecisión, a quen 
beneficiou e se ela foi consul
tada ou non. 

Con modéstia, Villares enga
de que "isa pódeme pasar a 

. ~in ta111én, ainda que loitarei 
para que non sexa asi". 

O erro ·fundamental sitúao. 
no feito de que "a equipa ac- .. 
tual, sobretodo na . primeira 
etapa, tiña ' unha conceición 
m_oi uniforme, que trasladabq a 

- concepción· dalgunhas facul
dades para toda a univer~ida
de, facia poucos esforzos por 
integrar e por ciebater os pro- . ~ 
blemas que, ou se impedian 
por votacións, ou senón que
daban rexeitados con violéncia 
e con tensións, pero non habia 
vontade de chegar a acordes. 
lso ano tras ano causa o seu 
efecto. · 

Que vai signifi~ar o cámbio? 
Ternos o reto agora de gover:-

nar, non só desde o ponto de 
·vista técnico, senón desde o 
político, de ter uns apoios es
tábeis que permitan levar as 
causas con comodidade. Se 
decidísemos governar coma 
eles teriamos dificuldades, 
pero nós pensamos darlle máis 
protagonismQ a todos os luga
res onde se toman decisións e 
que as decisións últimas sexan 
froito do acordo e non da im
posición desde arriba, isto im
plicará que os apoios poden 
ser oscilantes, pero que sem
pre haberá unha maioria _de 
acordo. 

Os cámbios serán, segundo 
Villares, "de imaxe e de fondo. 
No funcionamento do claustro, 
na direción dalguns servícios, 
na tarefa de redación duns no
vas estatutos... No ámbito da 

-· xestión queremos introducir 
critérios de profesionaliZa
ción". 

. A imaxe que busca é a de 
· "eficácia, própria dun naciona
lismo construtivo, lonxe de re
vanchismos políticos". · 

Decíase que vostedes eran 
febles entre . o profesorado, 
especialmente nos sector:es 
menos vinculados ás ramas 
de humanidades? 

Os ·apoios non son eternos. 
Creo qu~ moitas persoas non 
van .poñer cortapisas ás nosas 
.propostas se as ven razoná
beis. · Non creo que vaiamos 
provocar obstrucionaismo 

'' 

agás nalguns grupos moi ven
cellados á equipa ant~rior-, 
outra cousa é que nos dean un 
apoio militante. Eu xa dixen 
que ia escoitar a opinión de 
moitas partes, escoitar os con
sellos que se me oferezan, 
mesmo do candidato alternati
vo, co que manteño unhas 
boas relacións. 
Vai ·haber lago colaboración 
c;;oa equipa anterior? 
Colaboración si, pero non ne
gociación, nen pacto, porque 
non está a situación para facer 
isa. 
Que medidas van tomar na 
liña de enraizar á universida
de na sociedade galega, 
como defenden? 
É unha das liñas programáti
cas máis importantes. Como 
proxectar a universidade cara 
a sociedade, para evitar que 
sexa un castelo incomunicado. 
Penso que a universidade 
hoxe xa non é unha illa, pero 
ademais vanse criar dous no
vas vicerrectorados nesa dire
ción, un de relacións institució
nais e 01,.1tro de política ·cultu
ral. Ternos que aumentar esa 
comunicación con entidades, 
asociacións, editoriais, empre
sas, médios de comunicación, 
trasladarlle as nosas potencia
lidades. Claro que nisto son 
m_oi importantes os recursos, 
actualmente moi escasos e un 
dos obxectivos é incrementa- . 

.los. · o 
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As magnitudes económicas básicas do exercicio 1989 con
solidan a posición de Caixa Galicia como líder indiscutible 
do sistema financeiro galego. 

RECURSOS ALLEOS 
Por primeira vez unha entidade financeira galega alcanza 

e upera o medio billón de Recursos Alleos. Caixa Galicia 
dispuña ó final do exercicio de 556. 764 millóns de pesetas 
o que representa o 56,48% do total de recursos xestionados 
polas Caixas galegas, cun inúemento do 14,3%, superior ó 
do resto das entidades financeiras de Galicia. 

A aportación de Caixa Galicia ó desenvolvimento da nosa 
terra maniféstase claramente mediante un forte investimento 
crediticio que ó 31 de Decembro 89 alcanzou a cifra de . 
343.832 millóns, é dicir, o 71 ,8% do total de Recursos 
Alleos , formalizándose no ano 72.295 operacións de em
préstimo. 

A solidez e fortaleza de Caixa Galicia refléxase no indica
dor de Recursos Propios; os cales se situaron en 41.292 mi
llóns de pesetas, por riba dos de calquer outra entidade gale-
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Caixa dalicia -dispón da Rede Comercial máis extensa de 
Galicia, contando con 409 Oficinas das que 399 correspon
den á propia Cómumdade Autónoma e o resto ubícanse, ade
mais de Madrid e Barcelona, ep Suíza, Inglaterra, Francia, 
Portugal, Brasil,, Venezuela e México. 

XANEIRO. Constitución da Fundación "Caixa Galicia 
Claudia San Martín". 

MARZO: Inauguración da Oficina de Oporto. 

XUÑO: Convenio de colaboración con Banque Régio-
nale D'Escompte et de Depóts (BRED). 

XULLO: Criación dunha sociedade con outras Caixas de 
Aforras Confederadas para actividades de 
Merchant Bank. 

AGOSTO: Adaptación dos Estatutos á nova nonnativa au-
tonómica. 

SETEMBRO: Adquisición dunha importante participación de 
BRED Intemational de Luxemburgo. 

OUTUBRO: Créase en Ourense o Aula Agraria da Funda-
ción Caixa~ Galicia· Clatidio San Martín. 

NOVEMBRO: Caixa Galicia convértese en accionista do 
Mercado de Futuros de Barcelona. 

DECEMBRO: Caixa Galicia inicia a instalación dunha rede 
de caixeiros automáticos que permite a utiliza-
ción nos mesmos das libretas de aforro ordina-
río . 

• • 
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MEMÓRIA HISTÓRICA 

• XAN CARBALLA 

Francisco Comesaña 
médico e comunista, como 
creo que lle gustará ser 
definido, vive desde o ano 
1977, traballando até hai moi 
pouco na sua profisión, no -
bairro de San Bartolomé de 
Tui. Como tantas outras· 
persoas da sua xeneración, 
a marca da guerra do 36 
sinala definitivamente a sua 
vida. Estivo na cadea de 
Santiago, preso palas suas 
ideas poi íticas e condenado 
a morte ·conseguiu salvar a 
vida grácias a que nacera 
en Cienfuegos (Cuba) e 
desde alá organizaron unha 
campaña no seu favor. O . 
desbrullar dos seus recordos 
sérvenos, máis unha vez, 
para recoñecernos nunha 
história que foi mentida 
tantas veces. 

Francisco Comesaña, médico e comunista 
'A min querlan~~ pasear, porque dician que non deixaba confesar 
aos meus compañeiros condenados a marte; salvoume o ter nacido en Cuba' 

"O indulto conseguiuse attavés 
dun-diário que en La Habana facia 
campaña a favor de Franco o "Dia
rio de la Marina". Daquel houbo 
moitas cartas desde alá de petición 
de indulto. Unha das mellores car
tas viña nun sobre pechado e a 
miña noiva -entón, Chonchiña, que 
é a miña :actual muller, e miña nai 
tiñan que entregala en San Sebas
tiáfl a unha marquesa. Enviábaa un 
íntimo amigo de Franco e miña nai 
insistía en abrila. Como houbo que· 
esperar a que chegara a Marquesa 
abriuse e era unha maravillosa car
ta de recomendación case obri
gando a que se me indultara por 
razóns de Estado. A seguir da car
ta habia unha nota que dicia: por 
este canalla rojo no se debe hacer 
ninguna gestión. Piqan informes a 
la Guardia Civil de Ordenes y San
tiago. Allí le dirán que clase de ca
nalla que no merece absolutamen
te naqa .. Firmaba Censura Militar. 
Tui. Unha censura que naquel tem
po estaba a cargo dun cura." Con 
esta anécdota empeza a tirar do fio 
Francisco Comesaña a quen r/'3-
centemente lle facian unha hom 
naxe os seus amigos en Tui. De~ 
home fal~ba no seu prólogo ao .. 
bro de Isabel Rios "Testimonio de 
la guerra civil" Isaac Diaz Pardo: 
'ÍEsta nota limiar tiña que tela escri
to Comesaña [compartiu prisión 
con Isabel Rios e co seu home, 
Calvelo, tamén médico e que foi fu
silado] e o curioso é que cando lla 
pedimos tomouno con entusiasmo 
e prometeunos que nunha semana 
estaría no noso poder. Pero pasou 
unha semana, e outra, pasou un 

mes e ia para dous e, como a-nota na que tiña posto todo menos a in
limiar . non chegaba, decidimos tención de que servise para ser 
chamalo por teléfono. Cando se · contada algun día. Habia que res-

. enterou de quen o chamaba, pare- petar unha vocación tan pura." 
ceunos que nese momento come- Xa no libro Isabel Ríos, e tamén 
zou a saloucar e que debian cairlle Xerardo Diaz no seu "Os que non 
grosas bágoas. Con frases entre- ·morreron", cantan a arrepiante his
<?Ortadas pediunos perdón. Empe- tória daqueles dias no cárcere 
zara várias veces a escreber ese _ compostelano, de onde o próprio 
prólogo ... pero eran tantos os re- pai -"de Diaz Pardo, Camilo Diaz Ba
cordos que o anguriaban que de liño, toi sacado nun dos criminais 
todas as veces que o intentara paseos que encheron as cunetas 
quedou bloqueado para seguir. Te- galegas de mortos. Comesaña vi
riamos que perdonarlle pero el non viu aqueles dias na prisión e estivo 
podia facer esa nota. Estaba de- condenado a morte até que foi in
masiado viva para el esa história, dultado, despois dunha forte cam-

'CANDO O 18 DE 
XULLO CONVOCAMOS 
FOLGA XERAL EN 
SANTIAGO E VINERON 
OS MINEIROS DE 
LOUSAME CON 
DINAMITA ATADA AO 

. CINTO. O 
COMANDANTE DA 
PRAZA PROMETEULLE 
AO ALCALDE, ÁNXEt,__ 
CASAL, LEALDADE A 
REPÚBLICA E ESA 
MESMA NOITE SACOU 
AS TROPAS E 
DECLAROU O ESTADO 
DE GUERRA' 

paña internacional de solidariéda
de, "comunicáronme a conmuta
ción, o 11 de Fevreiro do 1937, o 
mesmo dia que fusilaban aos meus 
compañeiros. AqUel dia o xefe do 
piquete ordenou que me illasen de
les e metéronme a golpes nunha 
cela. Seguiron -- en capilla outras 
duas horas e· cando os ian sacar 
plantáronse e dixéronlle ao xuiz e 
ao piquete que. só sairian mortos 
se ·non lles permitian sair a darme 

_ un abrazo. Fixeron unha fileira coa 
baioneta calada e un por un funnos 
.abrazando. Os camións para Boi
saca, onde os fusilaban, pasaban 
por diante da miña casa, e os pre; 
sos ian cantando "A Internacional" 
ou himnos republicanos e miña nai 
ouyí~os e dicia Aí vai Paquiño!f' 

Unha mocidade politizada 
"Estudei q Bacharelato en Santiago 
e pasaba en Tui só os veráns. Eu 
aqui non desenvolvin nengunha ac
tividade política e realmente Jui - · 

'COLLEUME A 
GUARDIA CIVIL E 
METEUME UNHA 
MALLEIRA EN PLENA 
RUA DE SANTIAGO. 
DESPOIS 
PASEÁ......;Ro'--· N_M_E _P_O_LA_ 
CIDADE DICINDO A 
ESTE ÍMOLO COLGAR' 

que foi a última cidade galega en 
cair en mans dos golpistas o 26 de 
Xullo- politizouse nos anos da Re
pública. Daquela instalouse o lnsti-· 
tuto e os profesores de esquerda 
que viñeron empezaron a moverse 
e trouxeron movimento de demo
crácia e de esquerdas nunha vila 

. na que o Seminário marcaba forte
mente á mocedade. De neno lem
bro ver a ringleira de seminaristas, 
que nós chamábamos corvos e re
medábamos, cos seus faldóns ne
gros e titas bermellas, paseando 
pola estrada de Baiona. Eu fixen o 
Sacharelato na "Pasantía X" que 
daba Don Daniel Alonso Bernár
dez, profesor da escala pública 
que tiña esta pequena académia" 
Como é a sua vinculación á políti
ca en Santiago? 
Eu tiña ali un gran amigo, Gerardo, 
que era membro das Juventudes 
Socialistas e nos foi traballando a 
vários até integrarnos nas JJSS. 
Empezamos a act_uar e cheguei a 

ser presidente e tamén despois 
das Juventudes Socialistas Unifi
cadas. Lembro unha anécdota, 
cando veu un delegado nacional 
das Juventudes Comunistas a fa
cer a reunificación. Ao empezar dí
xenlle "Camarada, se ten cousas 
máis interesantes que facer podes 
irte. Desde que saímos do cárcere 
no 34 nós xa estamos unificados e 
traballando xuntos". lsto é tres me
ses antes da· guerra. 

Case todos os das XXSS daquel 
entón en Santiago eramos caballe
rista~. No PSOE había entón tres 
tendéncias: a esquerda revolucio
nária, dirixida por Largo Caballero 
ao que chamábamos o Lenin espa
ñol; o centro de lndalécio Prieto e 
o conservador de Julián Besteiro. 
Nós eramos case do Partido Co
munista e o ser caballeristas dába
nos un carácter revolucionário que 
non tiñan os outros. 
E ,que consistia actividade política 
sua naquel tempo? 
Mítines e campañas das eleicións 
da Frente Popular que eran moi 
fortes, reaprto de volantes, recolli
da de cartas. Mesmo ünha tempo
rada no~ preparamos militarmente 
porque temíamos que ía pasar 
algo sério: faciamos plans de como 
haberia que tomar edifícios, ... cou
s~s que podian parecer de tolos. 

R~laciónanse cos galeguistas? 
Como non! Tiñamos unha gran re
lación con Suárez Picallo que in
gresou con nós no cárcere no 34, 
con Álvaro de las Casas: Habia 
unha gran unidade entre demócra-
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'Os MEUS 
COMPAÑ;;._.;Elo__R_O_S_F_O_RO-N 
TODOS FUSILADOS, 
PERO AMEAZARON -
CON DEIXARSE MATAR 
NA CELA SE NON OS 
DEIXABAN DESPEDIRSE 
DE MIN. ABRACEINOS 
UN POR UN,=-=----=-"""'"""
RODEADOS POLOS 
SOLDADOS COA 
BAIONETA CALADA' 

tas e xente de esquerdas. 
Como vive vostede os dias do 
golpe do 18 de Xullo? 

1 Terríbelmente pero convencidos 
de que non ía trunfar. Nós mobili
zámonos e Santiago e declaramos 
unha folga xeral. Viñeron os minei
ros de Lousame con dinamita ata
da no cinto, organizáronse grupos 
de escopeteros para ir pelexar á 
Coruña e eu organicei un grupo 
para ir a Ordes porque tiñamos no
ticias que viaxaba un coche por 
todo o Norte cun xeneral e un co
ronel funcionando de enlace para 
sublevar ás tropas. Pescámolos en 
Ordes e desarmámolos ingresando 
na prisión de Santiago. Tornamos 
Ordes, e de alí era a miña noiva, 
Chonchiña. _ 

O alcalde de Santiago, Ánxel Ca
sal, seguia en contacto co coman
dante da praza que deu promesa 
de fidelidade á República. Esa 
mesma madrugada que prometia 
en falso sacaba as tropas. e decla
rou o estado de guerra. Empezaron 
de imediato a deter e meter xente 
no cárcere. 

Eu botei dous ou tres días aga
chado e saín á rua despois a orga
nizar o socorro. Detívome moi cer
ca da miña casa a Guardia Civil de 
Ordes, déronme unha tunda en 
plena rua e leváronme por todo 
Santiago decindo "A este ímolo 
colgar" 
Canto tempo. botou naquela ca
dea? 
Pouco porque había un fraile ali 
que lle comunicou a un condenado 
a morte que a min pasearianme no 
primeiro traslado porque me res
ponsabilizaban de que non se con
fesara nengun preso do noso gru
po. A miña familia conseguiu recla
marme e sacarme daquel terríbel 
ambente contra min que criara es
pecialmente o beaterio de Santia
go. 

Trasladáronme á Coruña acom
pañado polo Consul de Cuba e 
miña nai. Ali ·botei vários anos até 
.Que conseguin que me nomearan 
médico recluso e acompañei aos 
presos tuberculosos de Galiza que 
foron concentrados no hospital de 
Porta Celi de Valéncia con outros 
do resto da Península. Máis que un 
centro de saude era un verdadeiro 
cementério. Cada . vez que morria 
un preso organizaban unha cha
ranga para que nos enteráramos 
todos, eran crueles. Todos me·nos 
as monxas, paradoxicamente polo 

papel decisivo que tivo a lgrexa na 
.xestación do golpe. Lembro aquel 
· cura de Ordes que dicia aos feli
greses: "se rion vides comungar os 
dias que eu diga seredes carne de 
cuneta como os que hoxe aparece
ron". E aquí en Tui había algun cu
rita que ia os paseos e dicialle á 
vítima, "son cura, e veño aquí para 
que te confesas e salvarche a 
alma. Porque o carpo, meu tillo, 
non cho salva nin Dios". Así mes
mo llo dicia, tal como mo contou 
un home de aqui perta que se lle 
escapou ao piquete das mans. 

Liberdade e exílio 
Chegou Comesaña a Cuba no 
1-944, despois de que o governo 
cubano . conseguira a expatriación 
dos seus naturais presos por Fran
co. "Ali iniciei unha campaña de 
solídariedade cos presos anti-fran
quistas por toda a illa". Nesta altu
ra Comesaña xa está no Partido 
Comunista, "ingresei no PC no pá
tio da cadea de A Coruña, no 37. 
Estabamos organizados no cárcere 
e iso de saberse supuña o fusila
mento imediato. Faciamos boletins 
en papel hixiénico e informábamos 
como ía a guerra." 

Actuou en política permanente
mente, e exerceu a profisión en 
Mexico, onde vivia de contratos 
con empresas médicas transnacio
nais, "porque da consulta non ha
bia maneira: xamais se lle cobrou 
aos exiliados españois nen aos 
mexicanos amigos. E por iso che., 
guei sen cartos alguns aquí." 
Vostede regresou aJgunha vez du
rante o franquismo? 
Eu podia voltar co pasaporte cuba
no, pero tamén trouxen un expedi
do polo govemo mexicano e o es
pañol polo que pudera pasar. Vi
ñen por Paris e cheguei a España 
coa misión de conseguir que os in
telectuais firmasen un manifesto en 
favor da amnistía e subscribírono 
moitos. A miña primeira reunión 
importante foi con Gregório Mara
ñón que conseguiu moitas ade
sións. 

'INGRESE! NO PC NO 
PRÓPRIO PÁTIO DA 
CADEA DE A CORUÑA 
E ACTUEI 
PERMANENTEMENTE 
Ef\! POLÍTICA,_E--=N,,..-,,--,-....,....
MEXICO, CUBA E ALI 
ONDE ESTIVEN' 

En Galiza tiven unha reunión ine
narrábel con. Quiroga Palacios e 
todo o tempo fun seguido pola po
licía que nunca chegou a dirixirse 
a min pero que interrogaba ou in
formábase sobre todos aqueles 
cos que me citaba; Realmente a 
obsesión que tiñan non se explica
ba pero seica estaban preocupa
dos con que viñera organizar un 
atentado contra Franco. 
Tivo relación coa organización da 
guerrilla na Galiza? 

. Estiven no cárcere con Manuel 

'IAN PARA BOISACA, A 
MORREA, CANTANDO~ 
A INTERNACIONAL E 
HIMNOS Á REPÚBLICA. 
MiÑA NAI AO OUVIR 
PASAR OS CAMIÓ_N_S -
POR BAIXO DA, NOSA 
CASA DICIA: Al VAi O 
MEU PAQUIÑOf 

Ponte, ao que convencin da nece
sidade de organizar a guerrilla. El 
foi o que met~u na disciplina políti
ca ' a Foucellas. Pero non tiven máis 
relación, só no nomeamento de 
Ponte como comandante da IV 
Agrupación. 
Como viviron a notícia da morte 
de Franco en México? 
lmaxina! Segundo me dixeron en 
todos os restaurantes e centros 
no_cturnos de México esgotouse o 
champán. 

• . 
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Francisco Comesaña no 1936, segundo o debuxo de Camilo Óiaz Baliño realizado na 
prisión compostelana poucos dias antes de ser asesiñado. 

'ESTIVEN NO 
CÁRCERE CON 
MANUEL PONTE A 
QUEN CONVENCIN DE _ 
ORGANIZARA 
GUERRILLA. PONTE FOI 
QUEN DISCIPLINOU 
F>OLITICAMENTE AO 
FOUCELLAS 

Como foi recibido ao seu regreso 
a Tui? 
Con moito cariño. Víñame a ver 
moita 'xente xoven que ouvira talar 
de min e queria saber como tora 
.todo aquelo, a perguntarme do exi
lio, da guerra, do cárcere. Interesa
dos porque eu era testigo vivo de 
todo aquelo. 

Ser comunista e 
republicano 
Como ve os cámbios no Leste? 
Ao princípio preocupáronme moito 
pero .tal como se desenvolven as 
causas estou máis tranquilo. Estes
dias estame dando a razón alguns 
elementos como as eleicións en 
Bulgária, onde o antigo PC gañou 
por maioria absoluta. Non será en
tón tan mao o león como o pintan. 

Para min a·s causas van ben bai
xo vários pontos de vista. Primeiro 
pola paz. Para min a consecueión 
da paz segue a ser o aspecto máis 
revolucionário da vida dun home. 
Eu fun membro do Consello Espa
ñol pala Paz que presidia Don José 
Giral en México e participaba en 
todas as reunións que habia no 
mundo. E agora hai que ter coida
do coa reunificación alemana é o 
desexo dos gringos de integrala na 
OTAN. Outro aspecto da l:oita ac
tual coa que simpatizo e á que 
vexo moito futuro é a dos ecoloxis
tas. Pero a paz é fundamental, e 

'EsTOU TRANQUILO 
ANTE OS CÁMBIOS DO 
LESTE. AS COUSAS 
VAN BEN SOBRETODO 
DESDE O PONTO DE 
VISTA DA PAZ. A PAZ E 
O ASPECTO MÁIS 
REVOLUCIONÁ-__;;,;;R-=-IO_D_A_ 
VIDA DUN HOME' 

todo o que cheira a militar hai que 
aparta lo. 
Síntese republicano? 
Por suposto. Coido que a monar.:. 
quia non serve para nada e é un 
gasto supérfluo. Serei sempre re
publicano. 

Todos os que se formaron politi
camente no seu tempo teñen con
viccións moi arraigadas. Eran 
ateus... -
Tiñamos un ateismo total. E do 
cárcere podía contar moitas cau
sas respeito a iso. 
Ou sexa que mantén as suas con
viccións. 
Igual cunha só vantaxe: máis de
mócrata. Recoñezo que na miña 
vida hai unha etapa_ fea, e díxeno 
na homenaxe: eu fun un dos moi
tos comunistas estalinistas que · 
non sabíamos das consecuéncias 
nefastas de ser estalinista. Despois 
soubemos dos crímes de Stalin. 
Salvo rarísimas excepcións que se 
deron conta que o .estalinismo era 
unha canallada todos fumos esta:i
nistas. Cando os funerais de Stalin 
na embaixada da URSS en México· 
eu estaba emocionadisimo, como 
se morrera meu pai. Despois dinme 
canta que isa non era a loita pola 
liberdade, pola paz. Daquela nós -
críamos no que dicia Stalin como 
se fose un Dios. 
Como é o impacto cando o dis
cruso de Kruschev ante o Congre
so do PC.US no que se denúncian 
os horrores da etapa de Stalin? 
Moi duro . . Tanto que se non tes 
tmha ideoloxia moi afianzada é 
para irse. Moitos fóronse por isa, 
non aturaron a realidade. 

.Francisco Comesaña cántanos, 
no que podia ser unha inacabábel 
conversa, a sua amistada en Méxi:
co con Luis Soto; as suas S'impa
tias co nacionalismo e mesmo can
do ser\tiu de enlace para traer, ten
do como correo na Galiza a Celso 
Emílio Ferreiro, un dos primeiros 
números do 'Terra e Tempo" da 
UPG . imprentado en México. Na_ 
sua biblioteca, no seu despacho de 
médico xubilado, acumúlanse os l1i,
bros e as lembranzas. Ao azar, ao 
pé dun libro ·sobre "Diagnóstico 
etiolóXico" están o "Manual de, 
Economia Política" e "Materialismo 
Político" de Konstantinov, editados 
pola Académia - de Ciéncias da 
URSS. O 

'So MUDEI 
POLITICAMENTE PARA 
SER MÁIS 
DEMó-=c-=-RA;..,....,T~A,.--. ---
RECOÑEZo NA Ml1ÑA 
VIDA UNHA ETAPA DE 
STALINISMO ATÉ QUE 
ME DIN CONTA QUE 

~ ESE N_ON ERA O 
~CAMINO DA 

. ~ UBERDADE NEN DA. 
~PAZ' 
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Q S SUICÍ DIOS DE NAVARRA 

Interior traballa para oferecer · 
unha explicación creíbel da marte 
de dous membros de ET A 
.M.V. 

Os dous disparos de bala na ·sien 
esquerda de Susana· Arregi é un 
dos principais datos que promo
ven a idea de inverosimilitude da 
versión oficial dada sobre a mar
te en extranas circunstáhcias de 
dous militantes de ETA, tras o 
enfrentamente de vários mem
bros dun comando con efectivos 
da Garda Civil. 

Familiares da xoven especifi
caron xa, en roda de prensa, que 
Susana non era zurda. As hipóte
ses de que foi o outro membro 
de ETA, igoalmente falecido, o 
que disparou sobre ela, de mú
tuo acordo ou que foi rematada 
ao fall9r ela 6 primeiro gisparo, 
dá idea do desconcerto dos mé
dios ofiCiais e médios de comu
nicación para oferecer unha ver
sión creíbel. 

Dase ademais a circunstáncia 

de que os dous xóvenes que 
apareceron mortos, Susana Arre
gi e Juan Maria Lizarralde, non 
foron encontrados pala garda ci
vil, segundo a sua própria ver
sión, até a mañán do martes, a 
menos de trescentos metros de 
onde tivera lugar o tiroteo e polo 
tanto dentro dun área ampla
mente rastreada o día anterior 
por efectivos do corpo, con uso 
de cans, veículos e helicópteros. 

Non coinciden tampouco as 
versións sobre as horas dos dis
paros ouvidos entre_ viciños e 
fontes oficiais. 

Mobilizacións e acusación 
particular · 

Familiares dos membros de ETA 
falecidos, ao tempo que pedirbn 
a aclaración dos feítos, manifes-

E ALLO CONSTITUCIONAL SOBRE OS DEPUTADOS DE HB 

O PSOE perderá en Setembro 
a sua maioria nas comisións do Congreso 

taran xa a sua vontade de exer
cer a· acusación particular no 
caso. Os · familiares do outro 
membro de ETA ferido afirmaron 
que aiilda non o poideran ver, 
nen identificar, sinalando que te
men pala sua vida, dado que é o 
único testigo dos sucesos. 

Durante estes dias producíron
se numerosas mobilizacións de · 
protesta, ao longo de todo o País 
Vasco que foron respostadas 
con violéncia por forzas da poli
cía. 

O lehendekari Ardanza afirmou 
que lle gustaria crerse a versión 
oferecida polo Ministério do Inte
rior, pero que na sociedad basca 
había unha impresión xeralizada 
"non moi satisfactória" a respeito 
da actitude do governo en asun
tos como os dos GAL ou casos 
como os de Brouard ou Muguru
za, nunca esclarecidos. D 

HB recupera todos os direitos 
e o governo non encaixa a derrota 
• JOSEBA MACIAS/DONOSTIA 

A decisión do Tribunal 
Constitucional no senso de 
recoñecer os direitos dos 
parlamentários de HB, non 
causou sorpresa en 
Euzkadi. Mentres o 
governo -esp_añol asegura 
"non estar preocupado" 
pola senténcia pésie a que 
o PSOE 'perde 
definitivamente a maioria 
absoluta na Cámara Baixa 
e o control das cómistóns, 
outras forzas 
parlámentárias ·acollaron . 
favorabelmente a postura 
da Maxistratura. 

"a senténcia do TC mostra impli
citamente unha opinión contrária 
á utilización de fórmulas e pro
mesas de acatamento á Consti
tución". 

A segunda cuestión resaltada 
polos portavoces de HB é o re
cóñecimento político ademais de 
xurídico. Jon ldígoras pala sua 
parte sinalou que os parlamentá
rios abertzales voltarán· a Madrid 
a . recoller as suas credenciais 
·corno deputados de pleno direi
to, intervindo pontualmente nes
te foro para defender os direitos 
fundamentais .do povo basca. 

A morte de Muguruza 
Na rolda de prensa, paralelame.n
te falouse doutro tema central: a 
esixéncia ao governo español de 
que demostre vontade política 
para aclarar o atentado do hotel 
Alcalá no que resultara morto o 
parlamentário Josu Muguruza. 

Tras coñecer a senténcia, porta
voces de 'Herri Batasuna en rolda 
de prensp realiz,aban unha valo
ración a fondo. lñigo !ruin desta
caba qu,e xa no seu dia a.li.berda-

-(" - de de Anxel Alcalde tiña repre- · 

Polo demais a decisión do Alto 
Tribunal non xerou apenas reac
ción entre a clase política basca. 
Todas as formacións coincidiron 
na necesidade de incorporar a 
HB á vida institucional dentro do 
chamado camiño de "normalida
de". O nervosisimo, pésie a unha 

aparente declaración de inten
cións no senso de respeitar a de
cisión xudicial, viña pasto da 
man do PSOE. Felipe González 
non dubidada en sinalar que a 
preséncia de HB no Parlamento 
representará "un apoio á violén
cia e unha bulra" mentres outras 
voces do partido insistian no feí
to de que "os amigos da banda 
armada ETA poderán ágora de
mostrar se son capaces de parti
cipar nas institucións". Son as 
saidas de tono dun partido que 
ve en perigo a sua folgada vanta
xe á marxe de que se fagan cá
balas de difícil conxunción: que 
os deputados de HB acudan pe
riodicamente a este foro e que a 
opinión dos grupos de oposición 
coincida eri contra do partido no 
Governo. A marxe de.ste dado, o 
que si parece claro é que os seis 
grupos da oposición disporán a 
partjr de Setembro do mesmo 
númer9 de representanteB que 
tiña até agora o PSOE nas comi
sións do Congreso unha vez mo
dificada a maioria da Cámara. E 
iso, sen dúbida, doe. Máis se se 
ten en conta por que e debido a 
quen se perdeu ·esa fráxil maio
ria. D 

<. 

-

sentado unha derrota para o Go
verno, paso prévio positivo para 
a série de contenciosos nos que 
se atopa mergullada esta forma
ción política abertzle. Para !ruin, 

A CONTRADICIÓN ·oo FALLO co CASO DO BNG -A.EIRÉ 

O lóxico. era que o Tribunal Constitucional seguise 
na' sua senténcia o carreiro marcado por el mesmo 
cando non admitiu o recurso de amparo apresenta
do polos deputados do BNG ao seren expulsados 
hai duas lexislaturas do Parlamento Galego, pero 
arrodeando a cuestión de fondo. Pero non foi asi. 
O fallo ditado agora volta entrar no fondo da cues
tión para sentenciar áo revés que o fixera con ante
rioridade, ainda que vários dos maxistrados, me$
mo o ponente, sexan. os mesmos. 

No fondo da sentencia afírmase que non se pode 
ser restritivo co direito á representatividade política 
dos cidadáns que consagra a mesma Constitución, 
recoñecendo o direito do~ regulamentos a pedir o 
"aca.tqn:iento", sempre ,que non se conculque este 
direito básico, por máis que tente conciliar a sen
téncia coa anterior ao referirse a que non houbo 

negativa a apresentar ese acatamento. Pero ainda 
asi. permanece o fondo da non discriminación, que 
teria que serlle aplicado aos parlamentários do 
BNG. 
. Retírese tamén a senténcia a aspectos que non 
foron tidos en canta con anterioridade. Fala asi da 
retroactividade e de como a lei org$nica (que non 
pode ir contra a Constitución) é posterior. Estas 
duas condicións dábanse con maior forza ainda no 
caso dos parlamentários galegos: xa tiñan a condi
<;;ión de deputados e foilles retirada e a Lei Orgáni
ca tardou anos en ser ditada. 

As acusacións de tribunal político que se lle fixe
ron en várias ocasións ao Constitucional, quedan 
agora evidenciadas de xeito nídio con esta sentén
cia claramente contraditória coa ·anterior. ·cal é a 
doutrina constitucional agora? O 

QS CÁMBIOS NO LESTE 

Ion lliescu e Petre Roman, ratificados como Presidente e Primeiro Ministro de 
Rumania respectivamente. 

Os manifestantes rumanos 
respostaron a unha estratéxia anti-eleitoral 

Ocidente non aceita as 
reformas· búlgara e rumana 
.M. VEIGA 

A teoría ocidental sobre a deba
cle do comunismo está a ser ob
xecto dalgunhas necesárias co
rrecións tras os resultados de 
Rumania e máis tarde Bulgária. 

O episódio da famosa praza 
rumana ocupada por estudantes, 
fiAalmente expulsados por minei
ros, é explicado por testigos pre
senciais, non pertencentes ao 
monopólio das axéncias de 
prensa, como o intento de invali
dar o proceso eleitoral rumano, 
que como se preveia ia dar a vi
tória a Ion llescu. 

Tal intento fracasou e hoxe 
nas hemerotecas (ultimamente 
resulta moi oportuno consultar 
as hemerotecas, ainda que sexa 
semente para revisar páxinas de 
quince dias atrás) poden ser li
cios artigas eloxiosos do caris
mático llescu, altamente aprecia
do polo seu povo -unha espé
cie · de Tierno Galván á rumana, 
decíase- e portador do único 
proxecto viábel existente hoxe 
en dia nese país. 

Ocidente encontrouse cunha 
praza chea de manifestantes sen 
obxectivos, aferrados a consig
nas ideoloxistas, con reiterados 
berros en contra do "comunis
mo", que non callaron entre os 
cidadáns. Hoxe sábese tamén 
que estes cidadáns, calificados 
de vagos polos rumanos, dista
ban de ser inocentes estudantes. 
Algun periódico non deixou de 
manifestar a sua surpresa pola 
rápida conversión dos mesmos 
en preparados comandos de 
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DISCOS DE IMPORTACIÓN: 
Brasil, Euskadi, Irlanda, Portugal, URSS 

Novidades: 
Oskorri - Datorrena Datorrela 
B-Lertxundi - Pazko Gaierdi Ondua 
Ganbara - Ganbaratik 
Fausto - A pre to e branco 
Rao Kyao - Viagens na minha terra 
Sétima Legiao - De um tempo 

ausente 

Travesía de Vigo, 17. 
Telf.: 986-27 73. 42. Vigo 

asalto á televisión e a unha comi
saria, precisamente no intervalo 
no que o novo presidente ainda 
hon tomara posesión, un periodo 
de valeiro de poder que en Espa
ña tora aproveitado por Tejero. 

A intervención dos mineiros 
salvou ao governo dunha actua
ción de tipo policial que resulta
ria máis criticábel en Ocidente. 
En todo caso a orixe, obxectivos 
e resolución do conflito deben 
ser relacionados coa actitude da 
embaixada norteamericana, a 
única que se negou a asistir á 
toma de posesión de lliescu. 

O apoio da povoación á FSN 
e sobretodo a lliescu (o presi
dente conseguiu bastantes máis 
votos que a forza pala que se 
presentaba) é incuestionábel 
desde un ponto de vista obxecti
vo. 

Como no caso de Bulgária as 
alusións ao mantenimento do 
aparato, a presións nas zonas ru
rais, etc., non deixan de volverse 
en contra dos seus autores. Ou 
acaso non se recorda a tan mo
délica transición española? 

O éxito de forzas pro-socialis
tas nestes dous paises forza á 
Ocidente á pirueta ideolóxica, a 
un falseamento constante dos 
datos e a un maior exercício da 
presión internacional. 

No fondo radica a furtiosa ne
gativa a aceitar que sistemas de 
socialismo autoritário se refor
men cara a un réxime democráti
co sen pasar pola vicaria ociden
tal. O 

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

República 
Praza do Libro El Salvador;"9 

Tel. 26 :63 77 ~ Tel. 56 58 1) 
A CORUÑA SANTJAG.O . 
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ELEICIONS EN ANDALUCIA 

lmaxe.s da campaña andaluza. A direita o novo .pr~sidente da Junta de Andalucia, Manuel Cháves. 

Espectacular descenso de participación 

O Voto rural deu a vitória ao _P.SOE 
• XOSÉ A. GACIÑO/SEVILLA 

A abstención foi a 
surpresa. O 44,5 por cento 
dos eleitores andaluces 
(case cinco millóns) 
decidiron non acudir ás 
urnas. Un nível case 
galega, que só tora 
súperado, en Andalucia, 
nas eleicións europeas do 
89 e naquel esperpéntico 
referéndo autonómico do 
81 (o primeiro referendo 
da história no que o 
governo convocanter de 
UCD, predicaba 
precisamente a 
abstención). Os sondeos 
pre-eleitorais non preveron 
esta alta porcentaxe 
abstencionista, que' haberá 
que explicar con pretextos 

.máis sólidos que os do 
bon tempo, equivalente ao 
pretexto da choiva na 
Galiza, ou a confianza nos 
resultados ''cantados" por 

·eses sondeos. 
Especialmente surprendente é 
que Cádiz, unha das províncias 
máis participativas, fose esta vez 
a máis abstencionista (51,4 por 
cento), apesar de (ou precisa
mente por isa?) que por esta 
provfncia se apresentaban dous 
candidatos presidenciais: Ma
nuel Chaves (PSOE) e Pedro Pa-

. checo (Partido Andalucista). Al
guns dados a considerar: Cádiz 
foi cenário de duras loitas contra 
a reconversión naval, que agora 
volve plantexarse por esixéncias 
da CE, a mesm~ que defrauda 
nas negociacións pesqueiras con 
Marrocos -algo que tamén 
afecta notabelmente á economía 
gaditana-, e Izquierda Unida
Convocatoria por Andalucia, a 
forza política que recollia os froi
tos eleitorais dest?s batallas, so
freu unha grave crise interna nes
ta província pouco antes da con
vocatória das eleicións, unha crf
se que desembocou na ·expul
sión do independente Barrqso, 
alcalde de Puerto Real (precisa
mente o foco máis combativo 
contra a reconversión naval). 

A relación ·escanos-votos 
favorábel ao PSOE 
Én canto ao · demais, o máis- ou 
menos previsto nos sondeos, ca- · 
ben matizacións mesmo pura
mente cuantitativas. Por exem
plo, que:o PSOE gañou un depu- -
tado mái.s que no 86 (e posibel
mer.te dous, a cosfa do Pp· en 

Almería, cos votos dos emigran
tes que faltaban por recontar) 
con máis de douscentos mil vo
tos menos, e que 1 U-CA, con 
case 250.000 votos menos, per
deu cito escanos-. Esta coalición 
cas·e volveu aos níveis de votos 
comunistas no 1977, sen que re
sulte doado explicar que se fixo 
da diferéncia cos case 600.000 
votos qu~ arrastou Julio Anguita 
nas autonómicas do 86. Naquela 
convocatória, que coincidiu na 
mesma data coas xerais, produ
ciuse o fenómeno de que máis 
de 300.000 votantes escollasen a 
papeleta do PSOE para o Con
greso e a de IU-CA para o Parla- . 
mento andaluz. Posibelmente. 
houber unha compoñente nacio
nalista nese voto diferenciado -
nuns momentos nos que o PA 
andaba na sua travesia do deseF
to, iniciada nas autonómicas do 
82-, pero os andalucistas non 
recuperaron para o nacionalismo 
máis de cen mil dos 250.000 vo
tos perdidos agora por IU-CA, se 
é que a ·desviación foi nese senti
do. O Partido Andalucista, ainda 
coa sua resurrección do 23 de 
Xuño, quedou perta de trínta mil 
votos por debaixo da sua marca 
nas xerais do 79 (352.842 votos 
daquela). 

As pardas de voto do Partido . 
Popular (uns 130.000, en relación 
coas autonómicas do 86) pare
cen gardar máis equilíbrio coa 
perda dun escano (que poden 
ser dous, como xa quedo apun
tado). 

Os dous partidos maioritários 
contan cunha sólida e estabiliza
da base eleitoral, pero con van
taxe de médio millón de votos a 
favor dos socialistas, · que ade
mais controlan· o voto rural, que 
en Andalucía é maioritariamente 
de esquerdas (ainda que sigan a 
encadrar ao PSOE nesa franxa 
ideoloxica) póla condición asala
riada da masa campesiña. Os 
socialistas controlan tamén o 
voto da nova clase média emer
xente, polo menos mentras sigan 
a ter o poder. O Partido Popular 
ten difícil, polo de agora, pasar 
c;:lo teito dos setecentos mil vo
·tos, que acadaron nas autonómi
cas do 86. De momento, non 
pode liberarse totalmente da 
imaxe dos vellos tempos, por 
moito que remozasen realmente 
as suas mensaxes e os seus lí
deres. 

A baixada de IU 
En canto ás outras dúas .forzas 
parlamentarias, IU-CA e PA, es
tán a repoñerse -.ainda, con alti
.baixos,. dos efeitos · do arrasa
. mento socialista no 82. A forma-

ción, en 1986, da Coalición Iz
quierda Unida-ConvocatorLa por 
Andalucia parecía marcar o co
mezo da recuperación dunha al
ternativa de esquerdas. Os pro
blemas internos do Partido Co
munista, sen embargo, elevaron 
até a dirección central a Julio An
guita, o indiscutíbel protagoni~ta 
daquel ascenso ~leitoral en An
dalucía. As análises internas pa..: 
recen dirixir agora a autocrítica 
cara a considerar contraprodu
cente a sua excesiva oposición . 
ao PSOE, até apresentalo como 
o. inimigo principal, e quizá algo 
diso pasase nesta ocasión, se se . 
ten en conta que os socialistas 
tañen ün forte arraigo eleitoral en 
Andalucía. De _ todas maneiras, 
seguen sen ter unha ~xplicación 
clara ' que non tivese repercusión 
entre os votantes un labor sério 
de oposición no parlamento au
tonómico e un ap9io activo en 
todas as mobilizacións populares 
(ecoloxistas, campesiñas, obrei
ras .... ), ademais de ser unha for
mación política coas mans ver
dadeiramente linipas. Quizá sexa 
negativa a sua atitude antisocia
lista, neste$ tempos que parecen 
marcados pola superación da 
vella división da esquerda, pero 
en ltália ven de perder votos un 
Partido Comunista que estreaba · 
precisamente unha proposta de 
achegamerito aos soGialistas. 
Trátase, certamente, dunha 
cuestión máis complexa e pro
funda do que caberia nunha aná
lise de urxéncia. 

Os andalucistas, pola sua ban
da, móvense coas dificuldades 
de ter perdido,· nos momentos 
decisivos da loita polo Estatuto 
de Autonomia, o protagonismo 

. do pulo autonómico .. ·Os andalu
cistas perdéronsé nas xogadas 
políticas nas que os enredeu 
UCD naqueles momentos, de 
xeito que a· PSOE pudo facerse 
intelixentemente ·coa bandeira 
autonomista, baixo o ·liderato 
dun autonomista sinceiro, Rafael 
Escudero, que -unha vez u!ili
zado no momento ·110 que facia 
falta- foi despois defenestrado 
pola longa man guerrista, a mes
ma que agora substituiu ao "trai
dor!' Rodríguez de la Borqolla .. O 
Partido Andalucista, por outra 
banda, ten ainda pendente a 
éonsolidación da sua própria or-. 
g~nizapión internq en toda Anda-

. lupía (segue sen ter .representa
~ . ción parlamentária en Almería . e 

Jaén), porque até agora é maior 
a süa presencia na Andalucía 

. Ocidental e nos meios urbanos_, 
nun . fenómeno , que, curiosamen
te, ·ten certa semellanza co na
cionalismo galega· . 

ITÁLIA-90 

Suárei a tarde da eliminación de España 

EN ·ITÁLIA INGRESARÁ 
20.000 MILLÓNS DE ·PESETAS· 

A FIFA;UN IMPÉRI() . 
SEN TERRITÓRIO 

PUCHEIRO 

"A gran atención dispensada ao -aeporte polos medía, conferiülle unha -
vertente sobre todocomercial -áo apoio do fútbol, escrebéu Guidá 

. Tognoni ria FIFA_Magazine. Hickersberger, o seleccionador austríaco. 
afirmaba: "nunca vin tantos erras ar.birais na miña vida. Este mundial 

·está falseado. e a URSS foi a grande vítima". 
O Mundja/, asi só, sen n·;:i.da, só hai un, o do-fútbol, transformouse 

nun grande negócio. Só en contratos publicitMos, entradas e TV, a 
FIFA ingresará perto de 20 _mil millóns de_pesetas, pagam::io 50 millóns 
a cada federación. · 

A FIFA asinou ·un acordou erí 1982 coa 1·nternational Sports and 
Leisure (ISL); empresa criada co único propósito· de, en canto socie
dade anónima,_ conducir negociacións relacionad~s con eventos de-
portivos. _ - -

Foi a ISL, sociedade asentada en Lucerna (Suíza) encarregouse de 
estabelecer contratos cos patrocinadores e firmar os acordos. O 
acorde FIFAllSL reportaralle á primeira uns seis mil millóns de p§lse- . 
tas. 

As multinacionais, teñen, atra
vé$ do fútbol un meio para che
gar a novas mercados. Un panel 
p_erto dunha portaria é un meio 
seguro' de publicitar calquer mar
ca durante, polo menos, 90 mi
nutos. Pero ese mesmo · panel 
por detrás· dunha portaría na que 
se marcou un gol decisivo para 
o campionato do mundo, ·calle 
un valor incalculábel. Decenas 
de millóns de espectadores vera
no en directo en toaos os. conti
nentes, múltiples..,..repeticións ·en 
todos os informativos xerais e 

'~TE áUE A TV E A 
PUBLICIDADE 

ENTRARON CON 
TODA A SUA FORZA, · 
OS ORGANIZADORES-· 
. ·oos CAMPIONATOS 

ERAN AQUELES 
ESTADOS.·QUE TIÑA°i\J 
UN.,GRAN POTENCIAL 

ECONÓMICO' 
deportivos, miles de fotografias evídeo-casetes reprodutores capaces· 
de recordar o mom~nto dedsivo... A marca que consiga un destes 
paneis terá asegurado un dos mellares meios de ¡:>ublicidade nunca 
coñecidos. -

A c9mer.cialización do fútbol pola FIFA patentízase na· proposta de 
Joao Havelange, presidente deste organism0, para que. o partido pa
sase a ser disputado en · catro p·artes, de modo que pudese ser máis 
facilmente insertado nos hábitos televisivos dos norte-americanos. · 

Precisamente· o próxirno campionato mundial irá ·a ese país, ·que 
conta xa con 12 millóns _de xogadores menores de 18 anos . .O seu 

,potencial é enorme, sobretodo en canto a publicidade. . . 
O primeiro mundial do século XXI, no ano 2002, pretenden facelo 

en China, q1,1ed~ndose o Brasil, máis unha vez, agardando ser o orga-
nizador. · 

Até que a TV e a publicidade entraron cori toda a sua--torza, os 
organizadores dos campion~tos eran aqueles estados que tifían ~ un 
gran potencial económico, capaz de garantir ·os custes ,organizativos, 
pois até Alemaña, en 197 4, sempre ·perderon diñeii"o os organizad0-
res. 

O Bras.il non verá_ satisfeitos os. séus desexos porque é un país xa . · 
conquistado para o fútbol (van seguir igual o campionato), pero, ·so
bretodo, polas multinaciónais. Non é rendábel. Trátase de conquistar 
o Terceíro Mundo, o granqe problema é a sua nula capacidade adqui-, 

· sitiva. Pero hai.multinacionais, -como Coca- Col_a,_que presionan para 
investir en futuro. · .. .. 
. O interese da FIFA é das multinacionais ván parellas, uns e o.utros 
á conquista de novos mercados, · de máis benefícios. O conservadu
. rismo, demostradó mil veces, dos. dirbcentes fitos móstrase inovación 
revolucionária, probada xa nos rñundiais de categorias inferiores, can
do se trata de adaptarse aos ditados da publicidade. Non se dan 
conta de que o éxito· do fútbol ven dado en boa parte pola fácil ásimi
lación das suas regras, como consecuéncia -das -_poucas alteracións 
que sofreron. O 
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CARTAS 

LEiTE, EN GALEGO 
Nesta altura, quando o retroces
so na normalizaQom· · 1ingu ística 
alcan<;:a quotas insuspeitas, re
sulta mais que satisfatório achar 
iniciativas privativas que fam re
viver a língua .. Acontece que a 
miséria linguística deste .País tra
duz-se em avan9os ·na normali
za9om sempre e exclusivamente 
por práticas individuais, nunca 
por umha planificaQom do poder 
de acordo com as caréncias da 

. língua. · 
Acho importantíssimo o facto · 

aparecido há pouco tempo num
ha nova marca de leite do País 
da Sociedade Cooperativa Limi
tada Mendigo Leite, ~o seu pro
duto "Leite Jovem", em que to..,. 
dos os textos da sua publicidade 
e . de informaQom- do- ·produto 
aparecem em galega. Ainda que 
na ortografia espanholizante, é 
de mérito · que iniciativas empre
sariai.s e privativas comecem a 

· . reconhecer a realidade e fagam 
· o seu contributo quanto a nor- . 
maliza9om lingu ística do País. A 
empresa de Ribadeu tem já feito 
l:Jm grande lavo.r pala normalizp-
9om linguística, mais do que 
muitas campanhas oficializadas 
para consolidar o Galego como 
língu~ litúrgica. . · o 

JOSÉ MANUEL ALDEA MOSCOSO 
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xosa LOIS -

. sexa máis pequena do que todos nom se quer inteirar mas, como 
agardábamos. di o Blanco Campaña ... pois "en-

Os xornais nada talarán do teu térese". 
caso. Moitos informadores non Com o último número, o 7, 
quererán que a sociedade se in- além de se inteirar um da "pro'
teire de que te violaron. G gramación veraniega" da rádio e 

XESUS CONSTELA DOCE . da televisom, descobrirá que 
(Ordest "San Benito" era italiano, apesar 

desse nome tam espanhol, e que 
a jornalista Margarita Landi, se

En relación coa polémica desata- gundo nos canta o Alberto Aven-
da a raíz da negativa dalguns daño, é umha "fumadora incan- . 
concellos a colaborar co exército sable·e impertérrita da súa pipa". 
e no recrutamento de mozos Para min que o Avendaño con
para o servício _militar (e a xa fa- funde um cachimbo com um to
mosa frase '\m insumiso vale nel, assim que me permito reco
máis que os tres exércitos xun- mendar-lhe que ande com cuida
tos"}, de recente aparición nos do e nom tente fumar com umha 
meios de comunicación (prensa, pipa, por mui bocaQas que seja. 
rádio}, nós que ternos lido e es- Ora, o que nom me agradou 
coitado pero non pudemos parti- demasiado do último número da 
cip9r ao estarmos privados de li- revista foi o artigo assinado por 
berdade pola nosa condición de Rosa Linares Fernández intitula
insumisos, queremos aportar a do Galicia e Bretaña, pobos ir
nosa visión pois ainda que pre- máns. E isso polo cúmulo de as
sos seguimos tendo opinión e neiras que incluiu, nom menos 
conviccións. desatinadas por acompanhar a 

CONCELLOS INSUMISOS 

En primeiro lugar, felicitar a autora o seu nome de um pom
eses concellos pola sua decisión poso Universidade de Haute
e mostrarlles o noso apoio ao fa- Bretagne. Rennes. 
ceren-se eco da defensa dun di- Para Rosa Linares essas duas 
reito fundamental. Desde a nosa na9ons tenhem "costumes, flo
opción anti- militarista parécenos clore e cultura similares", mas é 
do máis adecuado que unha ins- pena que nom de algumha expli
titución civil se negue a "receber .ca9om disso, pois seguramente 
ardes" e facerlle o traballo á ins- estudou em profundidade as se-
titución militar. melhan9as e diferern;;as culturais 

a , denúncia, ven o xuizo. Ven, cos apoios. -Dirán que · nón fo- En segundo lugar, manifestar a entre a Bretanha e a Galiza. A 
. quizá, o terror da reconstrucci_ón. · -.ches máis ca unha provocación nosa tremenda surpresa ante a sua tese, entretanto, pode - ~ornar 

VIOLACIÓNS Hai que ollar outrc;ivolta á besta . para alguén que non pudo con- opinión de que os d$scriminados a utilizá-la num outro_ artigo so-
As violaci.óns son histórias que sexual, ao violador. Tes que atu- terse. Ti. es unha provocación. son os tillos de viciña que queren brea Galiza e a Sicília ... ou Ucrá-
estremecen, que ·conmoven, que rar con todo o aguante posíbel Fíxate! E a besta sex,ual é alguén vistir o uniforme e servirá "la pa- nia, Astúrias, Hungria ... Vam sen-
non deberían pasar desapercibí-- .as suas fantochadas machistas~ non pudo conterse. E como se o tria''._.. do horas de ver um pouco para 
dás por repugnantes, por triste- Tes que calar diante da sua re- feito de que o asasino non pude- -Estaríamos xa no futuro? além da "vocación mariñeira de 
mente reiteradas-. Son novas que pelente arrogánc\a, da sua so- se evitalo fose un atenuante do ~ ---A nosa permanéncia en pri- bretóns e galegos", do biniou ou 
se repiten nos xornais até que 0 bérbia. Tes que ouvir sen dicir _ seu asasinato. Pensarás que a sión, serian vacacións pagadas das krampouezh, como lhe cha
leitor se afai a . elas, e incluso nen unha palabra como quer xustiza non ~ctua igual e.n todos polo Estado pola nosa contribu- mam ás filhós na Bretanha. 
chega a saltalas no seu percorri- xustificar o inxustificábel. os casos. • ción á paz? Rosa Linares supreende-nos 
do cotfán polas información~ Son · É a pinga que enche o vaso: -Pols non, óe! mais umha v~z quando nomeia a 
histórias que ocupan unha pe- -E aii:ida -máis: a sociedade. vai igual o crime fica impune. E de Os discriminados hoxe somos santuário gal~go de Nasa Señora 
quena (ou . nengunha) parte do$ estar dividida. Talvez terás pou- non SEJr asi quizá a sua cond~na os, tamén fillos de viciña, que ex-= de Teixido. E mágoa novamente 
telexórhais, dos tempos radiofó- e presamente nos negamos a ir á a falta de rigor, já que a autora 
nicos. -. ..1 ONTOS NON ENCHEN mili seguindo os ditados da nasa poderia aproveitar para maravil-

Os informadores supoñen conciéncia e acolléndonos a un har os seus leitores e leitoras 
máis interesante para o cidadán direito fundamental; e os (tillos contando-lhes um "costume si-

. de a pé saber se m.añá vai .ou M LJ N DIAL EN .SET. E TEM PQS de viciña, claro) miles de xóve- milar" á romaria de Santo André 
non vai haber bon tempo, se tal - nes secuestrados legalmente e de Teixido: a Tro Minic'hi, que 
ou cal' equipa gañou ou vai gañar abrigados a facer un servicio mi- anualmente se realiza ao redor 
a líga, se tal ou cal presiqente se x.X. PIÑEIRO cocHON litar inútil sen respeitar a sua da montanha de Lokorn, na Cor-
entrevistou de novo con- al.gun . vontade. nualha armoricana. A propósito 
colega seu. Todas estas causas' Sempre reco~ou aquela xogada de-Sanchís ante Suíza no Mundial En terceiro lugar aclaralle ao desta romagem dim na Bretanha 

- teñen as primeiras planás dos · ~~ lngalter~a, can<:Jand~ a catro defensas para meter aqJel gol solitá- _ governo e aos seus repres~ntan- qu~ quem nom a. fai c;ie vivo a 
xornais e' se mencionan en pri- no. Lembrabase especialmente porque, daquela, senda moi noviño, tes qu~ se realmente estan por fara de morto e, alem d1sso, nom 
meiro lugar nos informátivos te-· foi bater a Zurich fuxindo dun país que lle qued_aba _estreito. E ali, co construir a paz •. que sexan coe- avan9ando cada d_ia mais que o 
levisados. . televisor diant~. non quixo evitar duas bágoas que ainda tiña .na me- rentes e non al1men.te_n a guerra longo do seu esquife. 

Os informadores dan por senta- mória. .- . · \._,.. _ . fomentando o negocio das ar- Como exemplo dos contactos 
do que .falqr dunha violación na . Cando o Mundial de México, -aquel do ano setenta, andaba xa ti- "'.'a;' ·e militarizando a sociedade e v~nculos entre a Bretanha e a 
portada dun xornal non é. atrain-. .chado. Voltara da em~gracjón par~ entrar .de ségui.do na clandestinida- c1v1l. . , . . Gahza, a a~t<?ra f~la-nos do bis-
te. Non ten importáncia. Como de. As xogadas ·do re1 Pele lembrabase de.telas.visto nun vello sótano Se 1sto e as1~ _que se paralicen po (e, nc~m v1spo) bretom Mae-
moito .. abónGlalle un articuliño na cheo de propaganda tirada con multicopista. · as encarcelac1o~s e . procesos loe. Opt!mo, mqs Maeloc era um 

. p~xina de sucesos. Ao leitor han Pior lle foi _co Mundial da Alemaña. España tampouco xogaba e os aos ob,xectores, 1nsum1so~, .e s~ bretom insular (da Gram-Bretan-
p,reocuparlle outras cou.sas. partidos-que bordou aquela laranxa mecánica holandesa escoitounos non, d1ganlle sen demagoxias a ha actual) e l)Om um bretom ar-
. Eu nunca coñecin a unha mu- apenas pola rádio nunha galería de Carabanchel. ~ociedade por que, actualmente, m_oricano._ Se Rosa Linares Fer-

lle'r violada (e agardo non ter que Para cando 0 da Arxentina,:.o futuro xa case darexaba e os goles estamos ~oce (12) na cadea se ~~ndez a1nda n?m percebeu a 
coñecela). Tampouco pasei pola foron · en color:.. Cada. vez tiña mais forza dentro do partido e aquel na rua h~1 outros 600 _P~~soas co d1ferern;a de~~na recomen_da~
situación aberrante ·da violación. fallo de Cardenosa d1ante do Brasil lembrábase de velo facendo un mesmo presunto dehto . O se-lhe algum hvro sobre a h1sto-
Pero si . tentei de ach.egarme alto nunha reunión do comité local do que el era vicepresidente~ INSUMISOS PRESOS ria da. Breta11ha para que le-se, 
(desde tan loilxe como un home O de España 82 xa foi outro ca.ntar. CandQ aquel Gabezazo de Santi- (Atcalá de Henares) esp~c1~lmente, o que, se refere 
pode achegarse)' a esa sensación llana despedida a equipa do Mundial, el era xa concellal da equipa de GALIZA, BRE. TANHA-E RTVG aos sec~los IV e V, epoca ~m 

~horrenda que debe ser q~e un governo, sen teito nengun no futuro que tiña por diante. _ , que contingentes de breto~s in-
dia vaias pola rua e te violen. · Dos cin~9 goles en Querétaro arít~ Dinamarca acordábase perfeita- A revista Radio Televisión de Ga- , sulare~ fogem para a penmsula 
· Supoño que tes que ser:-itirse mente. Frn a noite do abutre. ·pous anos antes cambiara de partido · licia parece-me umha publica- ar~oncana ... e Maelo?, para a 

pequerrecha, indefensa, impo-· · porque a esquerda se lle quedara cativa e, daquela, ia xa polo seu 9om em verdade surprendente. Gahza, onde funda a d1ocese de 
tente, perante únha besta sexual -. segundo nomeamento. Estaba cada vez máis ·absorbido -pala .cousa O seu .director, José Manüel Bretonha.. . 

' que se ene ven enrriba como se pública, mais fixo 1.m alto para ver á selección. Por· un intre notou que Orriols, há de sentir-se, com ra- De caminho, Rosa Linares po-
dunha trampa se tratase. Que tes aquilo xa non lle daba as emocións de sempre. · · zom, orgulhoso do produto, pois_ deria recolher material sobre o 
que ,sentir unha dor de eiesgarro Agora, nesta tarde, o sol do San Xoán cai amodorrado e el xa ten nesta época de represom para a ' mito do rei Art_ur (quem haverá 
foñda e inquedant~. coma unha tratamento de exceléncfa . . As ruas case valeiras deixan ver ben ás língua galega consegue despis- de vir algum dia para libertar os 
nav:alla que corta o alento traicio- clai:as que algo está a suceder. O xefe de protocolo entra con ansie- taro censor e, ~ob um título ern . bretóns) e, a partir daí, escrever 
neira. E para colmo unha man dade: - esparihol e entre páginas de pu- um novo artigo, falves sobre a 
que che tapa a boca, que non te -Señor, xa comezou a segunda parte e Michel vai tirar un penalty. blicidade nesse mesmo idioma, é gé~ese do s~bastianismo. 
deixa respirar nen berrar .de noxo -Xa verei se me achego a velo, pode retirarse. . · capaz ae introduzir interes-santes E que nom te queres inteirar. 
e de dor. , ~ segui~ como pe!rificado ~a poltror:iá aquela. ·Decididamente aquel artigas culturais no mais perfeito O 

E logo a tortura contínua. Ven opio de futbol parec1alle ma1s que nunca cousa da plebe · o castrapo da Junta.~ Ha' quem· JOSÉ-AND_RÉ PORTO . ' . ' · (Estrada) 
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CULTURAL 

A rnernória local nun proxecto de futuro 
Celebráronse os prllneiros encontros dos Landrover 
• XAN CARBALLA 

O Colectivo Landrover 
celebrou a pasada fin de 
semana en Moaña os l°5 
Encontros sobre 
Recuperación da Memória 
Histórica Local, 
superando as previsións 
de asisténcia e 
partÍCipación. Entre as 
conclusións insistiuse na 

. consideración da 
identidade local máis 
como tensión permanente 
entre a tradición e a 
modernidade que como 
constación antropolóxica. 
Landrover aspira a 
converterse en 
interlocutor ante as 
administracións públicas 
dos técnicos culturais e 
declárase desexosa de 
novas integracións no 
colectivo. 

O programa das xomadas tiña 
duas claras compoñentes: a re
flexión · teórica. veiculizada en 
ponénc1as e mesas redondas, e 
a exposición de diferentes expe
riéncias En ambos e dous casos 
cobriuse un amplo abano de 
opinións e tiráronse diferentes 
conclus1óns provisionais . A res
peito do papel dos técnicos nas 
institucións resaltouse a sua ne
cesidade tanto para a realiza
ción de actividades como de 
xestión, reivindicándose a inde
pendéncia do técnico institucio
nal , a mercede en ocasións da 
aJtemáncia no poder político; fa
louse da potenciación do aso
ciacionismo e das iniciativas de 
base, na procura de articular so
cialmente á comunidade reivin
dicándose a unaxinación e a 
cnat1v1dade frente ao corportati
v1smo e as mércias da función 
pública 

No capítulo das reivindica
c1óns ante as institucións faJou
se da racionalización e coorde
nación de programas e investi
mentos, a necesidade de mcre
mentar as equ¡pamentos (casas 
da cultura, da xuventude, audi
tórios, .... ) e o deseño dunha po
lítica cultural axeitada a Galiza 
que misture o máis importante 
da nosa cultura patrimonial (lín
gua, arquitectura, literatura,. .. ) 
cos elementos máis innovadores 
da criación e a difusión . 

Reflexión e experiéncias 
A ponéncia teórica máis impor
tante era a elaborada polo soció
logo Xan Bouzada, "A memória 
e a cultura popular" . desenvol
véndose tamén nese mesmo te
rreo a mesa redonda "Identida
de local, Identidade Galega". 
Polo xeneral, os traballos de Xa
vier Castro e Xoan Miguel Gon
zález Fernández descian · a por
menorizar análises pero tarnén 
suxeréncias concretas sobre 
como abordar o traballq de recu 
peración .. "Compre analisar os 
precedentes, é dicer, a nosa tra
dición historiográfica , unha her
danza que en grande medida 
vai condicionar moitos aspectos 
que marcan a situación actuaJ. 
As Historias Locais· cristalizan 
'por ptimeira vez na Galiza a 
meados da pasada centúria aca
dando un certo auxe cara o 

Grupo de asistentes aos Encontros de Moaña 

cámbio de século, para lago co
ñecer unha importante recupe
ración a partires da posguera. 
Por unha série de motivos, 
como o interese dos grupos diri
xentes, o prestíxio local dos au
tores. etc .. este tipo de história, 
case sempre "arnábel" e acríti
ca, segue estando en vixéncia e 
ainda canta cun bon número de 
continuadores.( ... ) " Desenvol
vendo unha pequena história 
sobre a história local Xosé Mi
guel González resume as posibi
lidades de investigacións e as 
necesidades a correxir tanto en 
arquivos locais corno en biblio
tecas, história oral. labor institu-

Histórias da vida 

Xavier Castro apresentou a sua 
ponéncia como "Notas dun Bis
cuter" e netas abonda sobre al
gunhas iniciativas prácticas e 
algunhas precaucións que se 
deben tomar na recuperación da 
história local, un tema que o 
próprio desenvolveu recente
mente nunha conversa neste 
mesmo semanário. 

Entre as suxeréncias prácti
cas Castro fala de "facer entre
vistas a vellos (e especialmente 
a vellas) que se recollerán en 
cintas magnetofónicas cornpo
ñendo un arquivo sonoro que se 
poderá aproveitar posteriormen
te de diferentes xeitos . Estas 
histórias de vida obteranse a 
rneio de entrevista "relato rio" e 
tamén coa utilización dun cues- . 
tionário que conteña múltiples 
perguntas sobre a existéncia co
tián, que poden semellar irrele-

cional e de asociacións, profisio
nalización, etc ... O traballo in
clue unha bibliografía ampla so
bre traballos de história local 
que se teñen realizado en diver
sos pontos do país. 

"A prensa e a história local", 
é o terna da comunicación de 
Maria do Carrne Pérez Pais; "Os 
centros de documentación local. 
Orientacións . básicas" de José 
Daniel Buján e Adela Leiro, "A 
recuperación de material no en
torno escolar" e "As bibliotecas 
e a recuperación da memória lo
caJ" de Luis Rei Núñez, son ou
tras aportacións con suxerén
cias de traballo práctico. 

vantes ao entrevistado pero que 
son precisamente as que máis 
nos inteiresan( ... ) 

"Para a recuperación da me
mória local son importantes as 
lendas, traxes, fala, toponímia, 
feítos históricos. Compre non 
esquecer as fotografias que con
serva a xente da sua familia, 
que revelan a indumentária, o 
xeito e mais o contexto e que 
polo tanto teñen un interese non 
meramente privado, senón so
cial e ~úblico . A vella prensa lo
cal, agrária, católica , republica
na , galeguista e de calquer ou
tro tipo, -que expresa conflitos, 
concórdias e toda sorte de rela
cións mtn determinado micro
cosmos. Prestar tamén atención 
á arqueoloxia artesanal (prein
dustrial), protoindustrial e in-

. dustrial (tomos de cerámica, fe-

I 

E.xperiéncias 
As experiéncias apresentadas 
nestes encontros dos Landrover , 
van desde o Proxecto Historga 
da Universidade de Santiago , 
pasando pola "Festa da Istoria" 
de Ribadávia, o amplísimo volu
me de actividades dos concellos 
de Fene e Moaña -que apre
sentaron dous extensos infor
mes da man de Daniel Romero 
e Manuel Pérez Rua- , as expe
riéncias do Barco, Riveira, Sille
da, Ponteareas e das agrupa
cións culturais moañ:esas "Nós" 
e "Pazorredondo" ou a história 
do C.D. Baio entregada por 
Xosé Mª Lema. D 

rreirias, tecido de liño, estalei
ros, carpintarias de ribeira, rnui
ños, ruinas de factod.as conser
veiras , antigas fábricas de ·ela
boración de papel...) Recuperar 
vellas cartas particulares, de es
pecialísima utilidade para a his~ 
tória da emigración. Cada un 
destes elementos deberá ser 
contextualizado en tanto que 
expresivo dun determinado xei
to de relacións sociais e proble
mátrica". 

Como outros ponentes Castro 
advertia finalmente contra a 
erudición localista: "Como pro
xectar no ámbito da comunida-

-de gaJega a memória local?: 
Vendo o xeneral que hai no par
ticular. Ollando no concreto non 
só o que ten de específico, pe
culiar e anecdótico, senón ta
mén o que ten de categ_órico". tJ 

/ 
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• Nov<;)s programas en 
Radio 1 e Rádio 4 na Gali
za. Espiral e Marabunta son os 
títulos dos novas programas de 
RNE nos sábados e domingos. 
Espiral procura o entretimento 
povoado de disparatados per
soaxes, -coa série de humor 
Naufragas. un Bestiário de profi
sións e a sección Ali estaba a 
rádio na que se recollen voces 
de homes e mulleres que prota
gonizaron a história do século 
XX 

marabunta é un serial radiofó
nico en clave de humor con setE¡ 
persoaxes c onvivindo nunha 
pensión. Ambos espácios son 
realizados en RNE en Lugo. Es-

. piral ernítese ás 13 h. e Mara-
bunta ás 17 h. D 

• Algarabia. Os días do 21 
ao 24 en Lalin ven de celebrarse 
a sétima edición da "Algarabia". 

"'Este festeiro acontecimento ce-
lébrase todos os anos neste mes 
de Xuño organizado pola Aso
ciación Cultural "O naranxo", 
segundo informe Desidério 
Martínez. Os seus fins son os 
de divertir á xente dun xeito 
inesperado moitas veces e des
pertaJa da monqtonia en que a 
vida desta vila . a surnerxe. A 
consecución dos obxectivos de
pende moito do grau de partici
pación da xente, que cada ano 
vai indo a máis. 

As ofertas de divertimento 
que aparecían no programado 
para este ano eran variadas e 
enchian os catro días-dunha fer
venza cultural inusual neste 
povo. Comezouse · por apresne- . 
tar o Xoves 21 este "Algara
bia '90" asi corno a revista "Tra
pa" e a proclamación deste 1990 
como ,;Ano da Vaca" . Iniciáron
se tamén os talleres e dernais 
actividades dirixidas a conse
guir a participación dos cativos. 
Pala noite unha "Vaca-tucada" · 
de charangas percorreu as ruas 
da vila. O Venres , ademais de 
continuarse cos talleres, farnén 
para os nenoS- actuou unha pa
rella de pallasos. A, noite es
treouse o grupo teatral "Xanela", 
cunha obra que defraudou gran
demente ao público asistente. O 
Sábado 23 as actividades cen
tráronse na celebración do San 
Xoán. Ináugurouse unha exposi
ción artística na que participa
ron xa famosos artistas ¡::orno 
Willy, Xosé Cauto e ·outros . O 
grupo de títeres "Viravolta" de
leitou pola tarde aos rapaces cos 
seus monicreques, mentres no 
vello c;ampo da feira se ultima
ban os detalles para o concerto 
folk 'rock da noite ~ para a lu
meira de San Xoán e a sardiña
da típica. "Dhais", "Los Vagos", 
"Robín y los Estercoleros" e un 
trio ambulante fixeron as deli
cias dos afeizoados á boa músi
ca. No Domingo clausuráronse 
os talleres e a exposición, dedi
cándose o serán á literatura. "O 
naranxo" fixo a apresentación 
dun prémio literário e a conti
nuación celebrouse un recital 
poético cos poetas da comarca. 
O grupo de teatro "Churuleta" 
puxo en cena a sua nova obra , 
"Rúa 33". Ambientada no Chi
cago dos tempos da lei seca , 
canta a história de Pedro Nava
lla, mafioso da época. A xente 
saiu contenta deste espectáculo 
en que música e representació.n 
cénica dician o mesmo através 
de dous sentidos diferentes. Re
rnatouse a "Algarabia'90" ca 
festival de espontáneos, no que 
cada quen pudo amasar as súas 
dotes ~ísticas . D 

.... 1 
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• XAN CARBALLA 

.. Cesáreo Sánchez ven de 
publicar o -seu último libro 
"A árvore das sete 
palavras" na mellar 
colección da que hoxe 
dispón a nosa literatura 
para a a poesía, 
"Leliadoura". Segundo as 
listas de venda _ 
s-qrprendentemente é o 
libro galega de máis . 
venda nestas semanas. -
Cesáreo .Sánchez ten unha 
longa traxectória non ~a 
só como escritor como na 
animación da cultura 
galega. desde diversas 
perspectivas. 

GuieirQ 
CULTURAL 

·cesáreo Sánchez _Iglesias 
'A poesia é o que fai aó ·home vulnerábel á ternura' 

,. ... - -

Nasceu ·en Dadin,_ no Irixo, ao 
pé das terras do Carballiño e a 
infáncia que pasa· en Maside 
per:rp.ítelle "coñecer os nornes de 
todo aqllilo que de galega me 
constitue e perrnitiurne sobrevi
ver . despois nos catorce anos 
que botei en Madrid, · arredor 

· dun seminário na faculdade de 
Ciéncias Políticas e Socioloxia, 
forrnarnoS!I un grupo que seguiu 
xer?cionalrnente ao de "Brais 
Pinto", que fundou a Asociación 
Cultural Lóstrego e xogou un 
papel aglutinador dos profisio- -
nais e do estudantado e' , ªº 
mesmo tempo ,· daba cobertura 
.ao interior, na etapa de legaliza
ción das organizacións políticas 
naeionalistas que estaban a ser 
criadas. Eran os Xosé Maria 
Blanco, Boán, Pancho Torrente, 
Milucho, Xenoveva, Chiruca, 
Palmón.. . Todos tiveron rnoita 
importáncia no meu iniciarme 

.. ao activismo pola liberación na
cional do meu país, foi unha re
lación humana tan rica e 1;an in
tensa.. . hoxe dóime a auséncia 
de Frutos, de Chiruca e de Xe
noveva. Ali formarnos grupos da 
AN-PG e da UPG e despois xa 
eu fun regresando á Galiza lago 
de traballar na administración 
en Ciudad Real e Toledo. O meu 
primeiro asentamento foi en 
Lugo, a doulle moita importán
cia a esta cidade para o reen
contro tísico coa Galiza, polo 
que ten de· galega e pala convi
véncia -que tiven ali con Dario · 
Xohán Cabana, con Manuel Ma
ria-, Carlos Varela, Manolo de 
Remesar que fixeron emerxer 
diante miña a Galiza como reali
dade de todos os dias." 

Cando chega a Lugo xa ten -
un libro .para'. publicar, o primei
ro , que sai en Edicións Celta, 
"Siléncios e conversas de inver
no" (1977) cun limiar de M. Ma
ria. "Nese tempo facia asesora-

mento urbanístico aos concellos 
nacionalistas, asociacións de vi-
ciños, ... e moi lago, xa n~ Coru
ña, · traballei E¡n equipa con Qui
que Tello na segunda etapa da 
A.C. Alexandre Bóveda e, desde 
a ano 84 formo parte do Conse
llo de Administración de Promo
cións Culturais Galegas" Cesá
reo Sánchez completa .así un rá
pido repaso á sua biografía de 
39 anos onde o traballo criativo 
vencéllase íntimamente co com
prqrniso pplítico. Os fitos destes 
anos márcanos os seus libios: 
"Antont8' da salamántigas" 
(1980), "O cántico da fonte" 
(1982), "Ortigas da rnemória" 

.(1985) ·e "Mar !do fin da terra" 
(1987) .. até chegar ao seu 'recen
te "A .árvore das sete palabras" 
(1989), finalista do prérnio Lelia
doura. Son todos eles libros in
sertos nunha estratéxia de cria
ción que o próprio Cesáreo .ex
plica, "no primeiro libro a poesia 
de Celso Emilio Ferreiro e de 
Antonin Artaud están presen
tes. En "Antonte da Salamánti
gas" está pre-anunciada a trilo
xia, da que forma parte "A árvo
re das sete palavras", e que fala 
do home diante da históriá, a 
busca da meriJ.ória colectiva e 
persoal. É andar o camiño de 
me recoñecer dentro da história 
da rniña pátria . 

"O cántico da fonte" cohtiña 
o outro espácío no que se vai 
mover a rniña poesía: o home 
non existe á marxe da natureza, 
é ela a que o conforma cultuÍal
mente, o home eff comunica
ción co cosmos máis próximo, 
de a diário, nunha ininterrompi
da conversa. Seguiríalle "Mar do 
fin da terra" e completará esta 

. triloxia da aüga o libro no que 
estou agora, Do olvi<;Jo o ria" 

Cesáreo Sánchez levaba tra
ballando sete anos en "A Árbo
re ... " e en ,diferentes planos da 

criación fáianos de procesos de 
escrita, · de docurneotación e for
mación. "Este primeiro libro fala 
do nascimento da história, do 
nascimento dos outros porque 
son nomeados. É o asistir á cria
ción do home, ao meu próprio 
nascimento. 

·Quería saber cal é para vos
tede o senso último da poe
sia, por que a sua escolla 
de~te meiO de expresión? 
É a única maneira que un ten 
de enfrentar e sobrelevar a pró
pria soedade no mundo, é unha 
necesidade, unha .forma de afir
marse diante do cosmos. Quizá 
o camiño máis levadeiro para 
suportar a carga que supón o 
desamparo do home diante do 
mundo. Tento respostar ás duas 
perguntas que (:mpoñen saber 
que son nesta teúa e neste tem
po. É o instrumento poético que 

. a un lle serve para veiculizar os 
sentimentos; as emocións, os 
pensamentos ... todo o que é fru
to dun viver expectante, dun 
atreverse a nomear a beleza. 

_',l~. POESIA E A 
UNICA MANEIRA 
QUE UNTEN DE 
ENFRENTAR E 
SOBRELEV AR A 
PROPRIA SOEDADE 
NO MUNDO, É UNHA 
NECESIDADE, UNHA 
FORMA DE 
AFIRMARSE DIANTE 
DO COSMOS' 

\ 1 

Para min a poesia é o que fai ao 
home vulnerábel á ternura. 

A poesia é aquilo que provoca 
no home todo que de nobre, de 
honesto e de solidário o consti
tue. Ne> corazón de calquer revo
lucionário, ao longo da história, 
sempre habitou un poeta: é a 
poesia que se escrebe pero ta
rnén é a poesia que se faí no co
tián. 

. 'Q. HOME NON 
EXISTE Á MARX.E DA 
NA TIJREZA, É ºELA A 
QUE O CONFORMA 
CULTURALMENTE' 

A poesia entón como comu
nicación co mundo, para ser 
dita ou para ser lida e reela
borada polo leitor en soeda
de? 
O importante para min é excitar 
o mundo poético que habita en 
todas as persoas, en canto que 
a poesia vai contra o centro 
mesmo do autoritarismo. da 
mesquindade e da hipocresía, 
contra todo aquilo que fai míse
ro ao home. Se a poesia é capaz 
de despertar toqo aquilo polo 
que merece viver e comunicarse 
curnpre a sua función. Pero 
cada un ten as suas próprias li
rnitacións e capacidades e a 
min encántame a persoa que é 
capaz de ler en público un poe
ma e emocionar a todo o auditó
rio, pero eu cando leo un poema 
véñenserne á mente todo o 
mundo e as visións que xeraron 
o poema e non son capaz de ser 
histrión de min mesmo. 

Nos poetas novos, ou para 
ser máis precisos qÚe publi
can despois do ano 77, pare
ce que hai menos capacida
de para dicer os poemas se 
o comparaznos cos maiores 
(os Novoneyra, Manuel Ma
ria, Bernardino, Ferrin mes
mo). Ten algunha explica
ción para vostede? 
Ten a ver coas características 
persoais e quizá co tempo histó
rico que nos tocou viver. A poe
sía nos tempos últimos de Fran
co e primeiros da transición es
taba tan de man en man como 
os voceiros da esquerda nacio
nalista. Pero quizá teña a ver 
máis co contido da poesia que 
se fai agora que é menos para 
ser dita . Penso que mesmo dis
minuiu a preséncia social do 
poeta e aumentou a sua función 
investigadora do literário. 

Fálenos das xeracións na 
nosa poesia, acredita nelas? 

É máís o tempo histórico que as 
confluéncias ou proximidades li
terárias o que definiría unha xe
ración. As xeracións, en canto 
que definidoras de poéticas, son 
bastante estéreis. De 'todos os 
xeitos viver unha determinada 
época homoxeneiza máis do 
que parece. Hoxe o escritor 
pode ser rnonolíngüe, entre ou
tras causas, porque outros moi
tos conseguiron facer avanzar a 
normalización social e cultural, 
que emarcaria o tempo desta 
"xeración". 

Língua e música 
Desde os seus comezos, 
como evoluiu a posibilidade 
de publicar poesia? 
A dificuldade da poesia para 
abrirse camiño é unha constan
te ao longo da história de todas 
as culturas. Cantos poetas de
ron a sua obra eri edicións de 

autor? Nas editoriµis séguese 
máis o camiño do libro de texto 
ou a narrativa, moitas veces re
com13n,dados nos institutos , e a 
poesia queda nun lugar moi se
cundário. _A maiores o poeta 
vese diante da eleición de non· 
publicar ou ter que publicar en 
determinada normativa e ver os 
seus textos totalmente manipu
lados. Non sei se é o sino· da 
poesia . 

No meu caso foron saindo os 
textos. Non me queixo mais sei 
que o camiño de moitos foi máis 
dificil e até inxusto para a cali
dade do seu traballo. 

A situación lingüística do 
galego, cria problemas espe
cíficos ao criador, ao p9eta? 
A poesia é o cruxol de todos os 
idiomas, e o naso precisa verter, 
do orixinal, todos os clásicos, 
precisa que sexan respeitados 
os nasos próprios , e non detur
par, reescrebendo, o seu idioma 
que xa é patrimonial 

Quizá na poesía é onde o 
idioma é sometido ás tensións 
rnáis extremas e isa conleva a 
dificuldade en función do que o 
autor quera arriscar. O naso 
idioma precisa, sobretodo hoxe, 
parar a situación de acoso etno
cida ao que o está a someter 
este governo a quen o anterior 
deixou o camiño tan ben prepa
rado. A resposta debe ser con
tundente : o O\ltrO dia en Sada, 
na entrega duns prérnios de 
poesía a nenas, o xurado Antón 
Avilés , Xulio Valcárcel, Rabun
hal e máis eu tivemos que nos 
erguer da mesa e marchar can
do comezou a falar o Director 
Xeral de Ensino Básico, porque 
<liante de cen rapaces de toda 
Galiza clausurou o acto en espa
ñol. Non foi ·casualidad e: ese 

~ despreciábel señor estaba a bo
tarnos un pulso. Sentírnonos nos 
tempos do fascismo. 

A relación da música coa sua 
poesia é grande. Mesmo 
Paulino Pereiro serviuse 
dunba obra sua e musicou
na. 
Cando estou a traballar nun 
poernário soe haber unha obse
sión con duas ou tres obras. 
Cada tempo meu tivo unha mú
sica, en "Antonte das salmánti
gas" está Stravinsky, en "O cán
tico da fonte" está Brahms. en 
"O mar da fin da terra·' está Eric 
Satíe, Fauré e agora estou no 
tempo dos lieders, de Strauss e 
Mahler. 

No caso das composicións de 
Paulina Pereiro a música criou
na para fragmentos d~ "Mar do 
fin da Terra" e o "Cántico da 
Fonte" pero foron dous procesos 
independentes o da música e a 
poesia. 

Vostede formou parte da di
rectiva da AELG. Como ve o 
actual panoramam do aso
ciacionismo dos escritores. 
Nasceu tamén o Pen Club ... 
O asociacionismo dos escritores 
concrétase , en calquer literatu
ra, para a defensa de intereses 
corporativos, mais no noso caso 
engádeselle o ter que traballar 
pala normalización do noso ins
trumento de traballo, o idioma. 

A AELG, sen meios nenguns, 
fai un labor importante de refe
rente na defensa da dignidade 
nacional e resulta insultante que 
a estas alturas ainda non se lle 
asignase unha infraestrutura 
mínima. 

Inteireime da criación do Pen 
Club pola prensa e é toda a notí
cia que del teño desde aquela, 
porque cando o encarceramento 
do profesor Francisco Rodríguez 
gardaron un siléncio totalmente 
cómplice cos carcereiros. Cando, 
faleceu Don Ricardo Carvalho 
Calero gardaron outravolta si
léncio. D 



Os poemas 
galegas dun 
catalán 
Cantares d~amor e 
d'amigo 
de Carles Tuba 

Caries Riba (1893-1959) , un dos 
rmáis grandes poetas cataláns 
do século XX, escrebeu, na sua 
mocidade, cando contaba con 
18 anos, uns poerrfc:is en galega. 
Estaban, os poemas. dedicados 
á sua moza daquelas, Pepita 
Vila. Este conxunto de poemas, 
25 cantares de amor e 5 canta
res de amigo, viran luz por vez 
prime ira no ano 1987, editados 
polo Departament de Cultura da 
Generalitat de Catalunya nun 
volume titulado Papers de Jo
ventut. Os textos que compo
ñen este volume, aparte dos ci
tados poemas, son traducións. 
cartas e algun poema que Riba 
ia enviando á sua.moza Os her
deiros desta. a devandita Pepita 
Vila. vendero o legado á Gene
ralitat. Son. xa que lago, e como 
moi ben dicia Joan Perucho nun 
artigo publicado en "ABC" e re
collidos en El Basilisco (Rialp, 
Madrid, 1990), escritos que Riba 
non querería ver publicados. O 
que acontece é que a posterida
de imponse, e todo aquilo que 
trata dun gran poeta, ainda que 
sexan escritos menores, sempre 

· in.t~resa . 
E aos galegas interésanos 

este volume rnáis ainda. Pala 
publicación deses poemas gale
gas, en galega. Poemas que 
agora edita Xosé Lois García. 
Edición sobre a que haberá que 
dicer algunha cousa. 

Para ir por partes. cornece
mos pola !apela, que está escrita 
- nótase- polo Xosé Lois Gar
cía Pódese ler nesta, segundo 
párrafo · "Caries Riba foi un es
critor que introduciu a literatura 
clásica ao catalán", máis correc
to sena dicer que fixo grandes 
versións de escritores clásicos, 
como Sófocles. Plutarco ou Ho
mero (a sua versión da Odisea 
quizá sexa mellar versión a 
unha língua románica que haxa 
do poema homérico). !mediata
mente despois podemos ler : 
"Formou parte da vanguardia 
intelectual da xeneración de 
Camer, Ors e López Picó" . Pois 
non . D'Ors nasce en 1882 e co
meza a publicar en 1899, con 
dezasete anos (Riba publica, 
como quen di , nas vésperas da 
deserción do autor do Glosari) . 
Tampouco é da mesma xera
ción de Camer, ainda que este 
só teña nove anos máis que 
Riba, pero Camer pertence ao 
primeiro noucentisme en tanto 
que Riba ao segundo, fixando 
este o seu modelo lingüístico en 
Pompeu Fcrbra e a sua lingua 
poética a partir de Carner 
(com°"' por exernplo, J.V. Foix, 
ainda que os seus carniños poé
ticos sexan diferentes) . Polo tan
to, de prirneiras ubícase inco
rrectamente a Caries Riba den
tro da cultura catalana do seu 
tempo. 

O volurne en si divídese en 
duas partes . Unha introdución 
do editor, Xosé Lois García, e os 
poemas de Caries Riba _ Come
cernos · polo prirneiro non sen 
avisar que as erratas de irnpren- r 

sa fan ininteli.Xíbel o título da in
trodución. Nela di o García: "A 
poética gaiega de 'Cantares 

·d'Amor' e 'Cantares d'Amigo ' 

Caries Rlba 

executada por Caries Riba, un 
dos poetas roáis preclaros e in
teresan tes da moderna poesía 
catalá, ven talvez a alterar ou a 
modificar a cronoloxia da poesía 
neotrovadoresca en Galicia e , 
tarnén, a ampliar os seus anos 
de existéncia". E lago , nunha 
redacción confusa onde as su
bordinadas están separadas por 
ponto e seguido, vennos dicer 
que destje a "redacción" destes 
poemas neotrovadorescos de 
Riba e Nao SenJJeira de Bauza 
Brey e Cantiga Nova que se 
chama Riveira, de Cunqueiro, 
median vintedous arios ; de aí, 
deduce que cornprirá "abrir un 
novo interrogante e modificar -
insistimos- o arde cronolóxico 
(sic) desta expresión (a poesía 
neotrovadoresca)". De prirnei
ras , Xosé Lois García contradise 
algo, pois cita o ano 1926 como 
data da composición -neotro
vadoresca- de Bauza "Trova 
infinita", polo que a distáncia 
acúrtase (sinálese, por outra 
banda, que o libro de Bauza 
aparece en 1932, non no 1933, 
corno escrebe Xosé Lois Gar
cía). 

De segundas, haberia que -re
cordarlle ao prologuista que o 
primeiro cultor da forma neotro
vadoresca foi Xoán Vicente Vi
queira , no século XX, como rnoi 
ben avisa Méndez Ferrín no seu 
estudio De Pondal a Novoneira ; 
e que os poemas de Viqueira 
datan de 1918-1919 . E se segui
rnos no livro do profesor Méndez 
Ferrín, no apartado dedicado a 
Viqueira, poderemos ler. páx. ~ 
44: "Non poderá, xa que lago, 
solprendernos o feíto de que 
sexa Xoan Vicente Viqueira o 
primeiro autor galega que escri
be poesía neotrovadoresca, logo 
de PondaJ" (subliño eu , XGG) . 

Despois X. L. García entra en 
consideracións máis ou menos 
xerais , non e;xplica como che
gou Riba ao galega ainda que 
aponto que na Biblioteca de Ca
taluña hai vários volurnes de 
poesía galega-portuguesa que o 
poeta catalán pudo coñecer (e 
sinalernos que tarnén hai revis
tas e librü's de poesía galega do 
tempo en que Riba escrebe es·
tes poemas, 1911) . Contado, o 

, rnistério d~ corno o catalán che
gou ao galega, continua en pé. 
De por que, X.L. García intenta 
dHucidalo: por amor . Pepita 
Vila, a quen ian dirixidos os 
poe¡:nas, era galega. E a ela, á 
sua personalidade, están dedi
cadas as poucas páxinas que 
seguen do limiar. 

GuietrQ 
CULTURAL 

Ven, xa, o texto ribiano . O 
.facsímil do manuscrito e a 
transcrición de Xosé Lois Gar
cía. Transcrición que incorre en 
vahos erras de interpretación 
(ou son erras de imprenta?) . Vé
xa.nse alguns: 

Prirneiro cantar de amor, últi
mo verso: "y amor é causa moi 
vella"; na transcrición lese : "y 
amor é causa rnoi bella". 

Duodécimo cantar de amor, 
segundo verso: "unha rainciña 
d 'amor" transcríbese: "unha rai
ciña d 'amor". 

Segundo cantar de amigo , 
versos 2, 5 e 7, acento en "dizia" 
cando en Riba non existe . 

Terceiro cantar de amigo, pe
núltimo verso cuarta estrofa, es
quece na transcrición unha vír
gula clara no manuscrito. 

Quinto cantar de amigo, se
gunda estrofa, segundo verso , 
transcrebe "riuse" por un claro 
"rínse" no manuscrito (a trans
crición de XLG converte o su
xeito, plural, en singular) . E no 
mesmo cantar, na transcrición 
do refrán, nos dous últimos. co
rnete outro· erro, transcrebe "Y 
aunque" un claro "Y anque" no 
manuscrito. Estes erres -e ou
tros máis- cométense , tarnén, 
na edición da Generalitat. Con
tado, a presente edición está 
mellar coidada. 

E, para acabar, corno que o li
bro vai nunha colección titulada 
"Documentos", pensarnos que á 
presente edición lle faltan al
guns ; ou, como mínimo, cita de 
traballos sobre o terna, que exis
ten, ainda que sexan poucos . 
Véxanse alguns . Xosé María Ál
varez Blázquez, en 1961, en Pa
peles de Son Armadans, publica 
un "Caries Riba, poeta en galle
go" (o traballo pioneiro sobre o 
t.ema) . Xesus Alonso Montero ~ 
publica artigas sobre estes poe
mas en "La Voz de Galicia" e 

· "Saber Leer", no ano 1988 e 
1989 respectivamente. Manuel · 
de la Fuente unha série de tres 
artigas sobre o terna en "Faro de 
Vigo", e Xesus González Gómez 
un artigó en "Diario de Galicia" 
e a transcrición dos poemas no 
Grial nº 100, tarnén en 1988. 

Como que estes poemas en 
galega de Caries Riba darán de 
si nova$ edicións, esperemos 
que as próximas non caían en 
erras tan evidentes e se fagan 
con máis cariño cara o obxecto 
tratado . O 

XGG 
·(1) Ediciós do Castro. Série Documentós, 
nº 71. Sada, 1990. 52 páx. 500 pta. 
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Portada do primeiro número da 11 
Epoca de "Estímulo" 

Prehistória 
de Bo¡obó 
Ralrnundo García Domínguez , 
máis coñecido polo seu seudó
nimo Borobó, é sen dúbida un 
dos xomalistas máis importan
tes da prensa española da post
guerra. asi como unha das figu
ras clave do periodismo galaico 
dentro e fóra de Galicia en dito 
período, no que foi director dos 
diarios compostelanos La Noche 
e El Correo Gallego, fundador da 
revista Chan en Madrid e cola
borador en numerosos medios 
galegas e madrileños . Neste 
sentido, non é de estrañar que 
a reunión da sua magna obra 
periodística, que está publican
do trimestralmente nas Edicións 
de Ánxelo Novo baj.xo o título 
de Papeles de Borobó, conste 
de cincuenta volumes nen que 
o dito Corpus Boroborum estexa 
conformado polos xéneros e po
los ternas máis diversos. 

Durarite a F.epública, o futuro 
Boro_bó estudaba Filosofía· e Le
tras na Univetsidade de Santia
go de Compostela, cidade onde 
se afiliou á Vanguardia de Iz 
quierda Republicana, unha esci
sión galega da azañista Izquier
da Republicana fundada polo in -
quedo Xohán Xesús González e 
na que militaron Maximino Cas
tiñeiras, un dos Pasín, Pepe Je
remías e Ramón Esturau. 

Non obstarite , a guerra civil 
surprendeunos senda bolseiro 
na Universidade de Verán de 
Santander, desde onde se tras
ladou a Madrid, integrándose 
como miliciano no Batallón "Féli 
Bárzana", organizado a princí
pios do outono pala FETE-UGT, 
e do que tarnén formaron parte 
Ricardo Carballo Cillero, Alejan
dro Casona, Jesús Prados Airar
te , José Gaos e Manuel Sanchís 
Guarner. 

En Novembro de 1936, des
pois dun breve paso pala Pri
rneira Brigada Internacional, Bo
robó , como boa parte daquel 
continxente, foi integrado na 
Artilleria da m División, instala
da en El Escorial, onde se publi
cou o voceiró Estím ufo desde 
1937 como "Portavoz de la Arti
llería de la 3ª División" e, logo, 
corno "Portavoz de la Artillería 
del VI Cuerpo del Ejército". 

Pois ben, na prirneira época 
de Estímulo foron publicados os 
primeiros traballos do esc;ritor 
en cuestión, asinados co seudó
nimo de "EÍ Sarg~nto Leví". Así, 
no número 2 (correspondente ao 
29 de Abril de 1937), apareceu 
o seu artigo "Cultura y amor", 
rnentres que no número 3 (do 20 
ds Maio seguinte) viu a luz o ti-
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tulado "Instante único". 
"Cultura y amor" é unha refle

xión sardónica sobre ambos te
rnas partindo de que na guerra 
presente "existen dos obsesio
nes , una que va de arriba a aba
jo, de Valencia al frente, que es 
la del libro , otra de abajo arriba, 
de Madrid a Levante, que ~s la 
de la mujer" . Segundo o comen
tarista ."La primera preocupa
ción es aristocrática, de clases 
dirigentes de inteligencia tan 
despierta que siente el peligro 
hondamente . La preocupación 
por la hembra es popular, sale 
de la entraña del pueblo que 
mantiene el fusil Y. se manifiesta 
en diversos fenómenos . como el 
de la moda de los cásainientos 
de milicianos". 

A descrición da preocupación 
erótica do soldado antecipa todo 
o sabor -a lacón con 9-relos, 
corno indica a sua série hornóni:. 
rna- da futura prosa de Boro
bó: "El hombre del frente hace 
parapeto con ese aburrimiento 
total que es el de las troneras; 
en su mente el único consuelo 
es la añoranza erótica, la visión 
ardiente de la mórbida novia del 
pueblo; desea el permiso nada 
más que para resolver su cues
tión : eterna. Pero allá ¿cómo re
cuperarse pronto en cuarenta y 
ocho horas de la forzada casti
dad de varios meses de frente? , 
la prostituta no es solución, una 
aventura serrana o pastoril, so-

• bre el heno o bajo la encina, difi
cil que aconteza y si surge por 
fuerza será rápida e incómoda. 
Entonces el hombre de guerra 
recuerda que tiene una buena 
soldada, que puede mantener a 
una mujer, ¿por qué no casarse? 

. Su novia le espera hace largo 
tiempo, pero por razones econó
micas no le fué posible matri
moniarse, mas ahora la cosa va
ría, los billetes abundan y legal
mente se podrá satisfacer en 
ella, manzariota o lánguida" . 

Pero a riqueza temática e o 
caudal lingüístico deste primei
ro Borobó reaparece através dos 
máis váríos asuntos, corno cari
do trata de "el número enorme 
de nombres con que en el frente 

· se titula a las prostitutas, desde 
hetairas a manfurcias toda una 
letariía de apodos que envidiaría 
el fino y desenfilado _:bache
lor- Ramón Pérez de Ayala" . 
Polo dernais, a suposta ameaza 
de matriarcado e o cartelisrno 
de inspiración feminina dan fi
nalmente paso a unha particular 
e desmitificadora visión da cul
tura no frente. 

"Instante único" é unha breve 
incitación· ao "Carpe Diem" béli
co, na que se expón a excepcio
nalidade do momento histórico 
que está tendo lugar e a necesi- · 
qade de vivilo intensamente. 
Pero o importante é que o vigo
roso estilo do autor dos "Ana
cos" está xa presente riesta sua 
pre-história periodística, na que 
El sargento Levi anticipa ao ma
riscal Borobó. · 

En canto á segunda época de· 
Estímulo, pódese agregar, ·como 
curiosidade, qlie nela se publi-
9aron cartas de Galiza, en cas
tellano, acompañadas por tres 
debuxos de Castelao (nº 3, sen 
data nen lugar) . 

O resto da história xa é moi 
coñecida: Borobó, que partici-

- para na batalla de Brunete e que 
chegara a ser comisario de 
Transportes do III Carpo do 
Exército Republicano no Jararna 
e · Segorbe, afilio use ao PSOE 
nos últimos dias da guerra, sen
da cfetido tras a derrota, interna
do nun campo de concentración 
e finalmente encarcerado. Falta
ba ainda rnoito para que os seus 
catadióptricos anacos fosen "có
maÍos verdes" de luz en La No
~e. O 

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER 
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• M. CARBALLIDO 

N asceu na província de 
Ourense, "no lugar da 
Casanova" , hai cincuenta 
e seis anos. Viaxou por 
todo .o ancho e longo 
deste mundo. Coñeceu . 
aos trasnos míticos- de 
case que todas as 
políticas. E se non foi 
millonário en dólares -
que si o foi en riles-, tivo 
que ver moito coa sua 
disconfirmidade ou, ao 
menos, non acatamento 
ao réxime de Pinochet. 
"Ali perdin", lembra, "a 
ocasión de facerme de 
ouro. Tan 'só tiña que 
dicer viva Pinochet". 

"' 
GuieirQ 

. _ C:UL TURAL .. 

Pepe Menor nunha demostración dunha malla. 

'Os mellares clientes son os especialistas 
que buscan un novo xeito gastronómico 1 

Pepe Menor Canal 
Un. emigrante galego ao frente do Museu do Pan en Madrid 

Algo semellar:ite lle sucedeu en 
Bolívia. Naquelas, o negócio 
que lle oferecian era o da coca. 
"Calquen3. , nun momento deter
minado da sua vida, botariase 
para .adiante . Eu , sen embargo, 
fixen o contrário. Dixen que non 
me inteiresaba. Ainda a costa 
de seguir vivendo de maneira 
precária." 

Hoxendia, mantén vivó o Mu
seu do Pan Galego, na rua dos 
Herradores, a poucos metros da 
Puerta del Sol e da Plaza Mayor 
madrileñas. Ali elabora un pan 
especial, onde a diversidade é 
consecuencia dominante , "até · 
pan integral, . co selo da casa". 
No Museu atópase, ademais, a, · 
talvez, última roda de afiador, 
daqueles ~que viñeron a Madrid 
desde Ourense na busca dou
tros aires mais sen perda dunha 
orixinalidade comercial de seu. 
Arados doutros tempos ... Gada
ñas .... Ferramentas de todas as · 
castes . Unha colección de dese
ños de traballo da , Galiza en 
mistura.ca bon pan e máis á au
téntica empanada. E iso non é 
todo Canta cunha fá,brica de 
chourizos _ e salchichas, a cua
rérita quilómetros ' de Madrid, 
que tamén comercializa xunto a 
uns. xamóns que dan ganas de 
levalos debaixo do brazo. E ain
da máis. Cada 25 de Xullo, orga
niza frente ao Museu unha festa 
galega, onde participan xente 
das máis variadas identidades e 
culturas do Estado, "agás o 
Centro dalego de Madfid que 
-asegura- non se comprome
te, efectivamente, con nada se
mellante. Ainda que,. iso si , 
lago, o seu presidente ven por 
éÍqui, a beber e comer e · quer fi
gurar a todo tren. Ainda que 
nunca colaborou · de firme con 
nós. Nunha ocasión, que lle pe
dimos ún par de traxes para a 
festa, negóunolos. Noutra, que 
lle levei uns carteis, á sede, para 
que o persoal do Centro estivese 
ao corrente da festa, atopeinos, 

ao seguinte dia , rachados e na 
polveira. Todo un elemento o 
señor presidente ·do Centro Ga
lega de Madrid, que fixo bon ao 
xeneral Lobo Montero, que xa é 
decer". · 

~Q ACTUAL 
PRESIDENTE DO 
CENTRO GALEGO DE 
MADRID CASE FAI 
BON AO XENERAL 
LOBO MONTERO' 

Democrácia no Centro 
Gal ego 

· Pensa que "xa é hora de que 
chegue a democrácia ao Centro 
Galega. Antes, as causas pode-

. rian facerse en comandita · por
que os tempos eran outros . 
Mais, hoxendia, os xóvenes non 
queren saber nada de amaños. 
Están fartos dos texemanexes". 
E sinala que "se se tirase da 
manta, posibelmente descobri
ríanse algú.nhas causas pouco -
sérias. Incluso a nível de car
tas". E .engade que "sobretodo, 
o que necesita o Centro Galega 
de Madrid, ·cuns posíbeis recur
sos humanos duns 300.000 gale
gas, é ·unha reconversión. Te
rnos que ir por un Centro Gale
ga -aponta- onde se fagan 
realmente causas. Que brille 
con .luz própria. Que non estexa 

. en escuridade total e permanen
te. E cunhas posibilidades eco
nómicas reais que axutjen a in
centivar a cultura dos galegas 
da diáspora. Agora mesmo '
afirma-, o Centro Galego é 
como se non existise" . 

Oficios vários 
· ·¡ 

Madeireiro, pintor, · cacharreiro, 

anticuário, pastor, comercian
te.. Praticarnente fixo de todo 
no seu periplo por América. 
"Marchei da Galiza aos vinte-· 
tantos anos. E fun cara Améri
ca. Venezuela , Arxentina, Boli
via, Peru, Colómbia... que sei 
eu! Foron moitos os países nos 
que traballei e coñecín. Culturas 
diferentes. Expresións próprias. 
En cada lugar fixen o que pu
den. O oficio de panadeiro , sen 
embargo, enfileino na Galiza. 
Ainda que . onde o perfilei, foi 
aquí-, en Madrid" . E lembra ané
dotas. "Eu non tiña família, ali, 
en Santiago de Chile. E cando 
baixei do avión, no · aeroporto, 
miro e vexo uns carteis, ali, que 

· dician sáquese Ja polla y será 
· rico. O que pasa é que era moi 
difícil sacala. Porque, ali, a polla 
é a lotería" . Outra. "Naqueles 
tempos, en Chile , había certas 
facilidades para mercar as cau
sas . (era a época de Allende), 
coas letras e iso . Eu queria com
prar o televisor. Tiña uns cartas 
e dinos de entrada. E asinei to
das as letras que me puxeron 
por diante. Ao vencer-o mes veu 
o cobrador. Claro, el calculaba a 
hora na que podia atapar á xen
te nas casas. E dali, saía eu. 
Pero non podia pagar-lle. E di
cia-lle, mire usted, perdone, 
pero ahora me es imposible. 
Venga. el próximo mes y Je pago 
las dos (letras). El, conforme. E 
chegaba o segundo mes e a 
mesma história. Tampouco llas 
podia pagar. Mais o cobrador 
nen se alporizaba. Dicia que 
todo moi ben, que non pasaba 
nada. Pero chegcm o terceiro 
mes, e o mesmo . Tampouco lle 
paguei. Pero o tio, díxoi:ne, oiga, 
a usted da gusto venir a cobrar
le. E perguntei se me tomaba o 
pelo, porque como non lle paga
ba nunca. E di, si, es verdad. 
Pero usted me abre Ja puerta y 
me convida a un vaso de vino, 
que por ahí me echan Jos pe
rros". 

Galiza e máis ca Galiza 
Desde Solana, ministro de Edu
cación, até Rodríguez Sa,hagún, 
alcalde de Madrid (aparente
mente, sen escolta), o máis va
riado dunha e outra banda, non 
faltan as visitas. Pepe, apoiado 
pola técnica sociolóxica do gale
ga de .mundo, convida a empa
nada, viño e xamón a un e outro 
mandamais que se despista 
pola zona. "Coma, coma, señor 
Solana. Está muy buena (a em
panada)". "Es verdad. He de 
confesarlo". "Y beba, beba, se
ñor ministro. Que la cultura es 
fundamental . Compruebe usted 
la calidad del Jamón". E trocea. 
Un, dous, tres, catro. .. "Muy 
rico, efectivamente". "Pues, 
nada, un poco más de vino ... Y 
ahora ha de probar usted la tar
ta de Santiago ... " 

Tal é a dinámica do Museu 
Q.o Pan Galega. Os novas. E os 
de todos os dias . Desde as lati
tudes máis lonxanas até o de 
sempre, o de toda a vida. 

"Galiza é outro cantar", di 
manexado o ,gorriso que non 
perdeu apesar de tantos avata
res polos que atravesou. "É ou
tro mundo. Nós, que podería
mos ter unha das mellares má
fias, no bon sentido , atopámo
nos, en xeral, nunha situación 

'JX.s INSTITUCIQNS 
GALEGAS NON 
TRATAN-BEN AOS 
GALEGOS QUE 
ESTAMOS FORA. ISO 
É DUNHA FALTA DE 
CONCIÉNCIA 
ABSOLUTA' 

fora de lugar . Cada quen br.inca 
por onde lle peta. Incluso, ás ve
ces, hai enfrontamentos. E- reti
ro-me concretamente aos que 
vivimos fóra da Galiza. Hai 
como unha certa ignoráncia qüe 
fai Galiza (desde as institucións) 
sobre os galegas da diáspora. 
Outros pavos -concreta-, ou
tras nacións coidan dos seus, 
dos que están alonxados. Mais 
Galiza, parece non quer saber 
nada máis alá das suas frontei
ras. Máis que triste, é unha falta 
de conciéncia absoluta. E, ainda 
que eu non son político nen o 
serei, no sentido que se entende 
político, teño que recordarlles a 
eses señores, que se fan política 
é porque queren, que ninguén 
os obrigou, que Galiza somos 
todos, os de dentro e os de fóra . 
E mentres non o entendan asi, 
deberian coller os bártulos e de
dicarse a outros mesteres" . 

O Múseu do Pan Galega 
Chegou de América sen un can, 
"como se di" . E recalou na Gali
za. Non é que lle gastase moito, 
de primeiras, o negócio do pan. 
Mais "cando hai filias", a imaxi
nación ten que ir parella coa tó
xica da vida . "E grácias a unhas 
fincas que herdei dos meus 
pais, que as vendin, decidin-me 
comezar de novo. E mirando por 
ali e por acolá, cos poucos car
tas de que dispuña, tiven a 
oportunidade de alugar unha 
panaderia (que, talvez, tería ga
ñado ben a vida ali, e ao mellar, 
economicarnente, estaría mellar 
ca hoxe, pero ... ). Foi no mes de 
Agosto do 82. E daba gasto. 
Porque se traballaba moi ben. 
Para os turistas e a xente de 
paso. Achábase na estrada xeral 
de Ourense, camiño de Ewopa". 
Sen embargo, as causas non ian 
ben no inverno, porque "no mes 
de Outubro non se vendia nada. 
Ainda que iso si, atopábame 
moi ben naque! povo onde tiña 
moi bons amigos. Pero pergun
teime, que caralla facia eu co 
inverno" . E deu outro paso 
máis. Cara a Madrid. 

Na · capital do Estado, máis 
unha vez, desde cero, intentou 
vender pan ou "o que fose" . E 
veu , deseguida, que tiña "acei
tación o pan que eu facia" . Asi 
que mercou unha camioneta e 
"viña todas as semanas a ven 
der o pan aqui". E, máis, cavi
lou, que en lugar de facelo na 
Galiza e "traelo aquí, que a fari
ña é a mesma", pensou en pro
curar un local. "E asi empecei 
neste negócio, nesta cidade". 

Suxire que a. bonanza do pan 
ou das empanadas, tartas, etc., 
"provén dun certo gasto gastro
nómico e da conservación e pre
paración coas fórmulas tradicio
nais e naturais" . E entende que 
apesar de non poder "competir 
coas grandes panaderías que 
hai hoxe no centro de Madrid 
onde poderia, ainda que non fa
celo mellor, si lucirme máis, es
tou moi ledo porque esta pana
daria deume importantes satis
faccións a todos os níveis" . 

O Mesón do Pan Galega foi 
premiado incluso por unha orga
nización internacional, Business 
lnitiative Directions, Intematio
nal Gold Star (Recoñecimento 
americano á eficácia) . "Incluso", 
precisa Pepe, "escreberon-me 
da Universidade de Boston. E ti
ven que mandar-Hes receitas de 
tartas e de empanadas" . Consi
dera, ademais, que "na Galiza 
faise un bon pan. Non obstante, 
o pan ao estilo que fago, .hoxen-· 
dia, eu, non o fai ninguén. Nen 
na Galiza nen no Estado, nen na 
Europa . De feito -engade-, os · 
mellares clientes que teño son 
xentes especiais que buscan un 
novo xeito no contexto gastro
_nómico . D 

, 
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As fronteiras .da ·Galiza a debate 
Nos lindeiros da galeguidade, título · do sirnpósio 

que se celebrará no Cebreiro, A ?roba de Návia ~. Vil?franca 

• X.L.T./O BIERZO 

Os límites e fronteiras da 
Galiza serán obxecto de 
debate entre os próximos 
dias 5, 6 e 7 de Xullo 
dentro do simposio "Nos 
lindeiros da galeguidade", 
organizado polo Consello 
da Cultura Galega. As 
diversas sesións terán 
lugar en O Cebreiro, A 
Proba de N avia e 
Vilafranca do Bierzo, vila 
onde se clausurará este 
primeiro congreso . Os 
coordenadores dos 
traballos do congreso 
serán X.M. Gom;ález 
Reboredo e X.A. 
Fernández de Rota, este 
último encarregado do 
traballo antropolóxico 
levado a cabo polo 
Consello nos dous últimos 
anos nas zonas 
fronteirizas da Galiza. 

Durante as sesións proxectarase 
o diaporarna "A Raia do Sul", 
realizado polo colectivo ''A Raia 
do Sul" e a película producida 
por Televisión Española "La 
Raya Mojada". Tamén se apre
sentarán os libros "Os lindeiros 
da galeguidade". editado polo 
Consello da Cultura Galega e 
"Antropología y etnografía de 
las proximidades de La Sierra de 
Aneares" . publicado polo Insti
tuto de Estudios Gallegos coa 
colaboración da Deputación de 
Lugo. 

A intención dos organizado
res é "xuntar a diversos estudo
sos que aporten dados e enfo
ques encarniñados a conseguir 
unha máis racional percepción 
das semellanzas, diverxéncias e 
peculiaridades nas xentes que 

., moran ali onde remata o límite 

Conrenas coa 
Manuel María 
Xosé M. del Caño 

imposto pola realidade adminis
trativo-política". "O marco elexi
do", engaden os coordenadores , 
"resulta cmicorde coa intencio
nalidade da xuntanza. O Cebrei
ro, A Proba de Navia e Vilafran
ca son localidades imersas ne
ses posicionamentos fronteiri
zos nos que convive o pecWiar 
co xenérico, a "ambigüídade coa 
afirmación radical dunha identi
dade sentida nunha ou outra di
rección". 

Conferéncias e 
comunicacións 

A prirneira sesión será presidida 
polo presidente do Consello da 

Am.bulaada 
Suso de Toro 

Cultura Galega, Ramón PiñeÚo . 
O profesor J . McClancy, da Uni
versidade de Oxford, dará a pri
meira conferéncia sobre "Limi
tes sirnbóli'cos: problemáticc:r 
antropológica", ao que seguirán 
as comunicacións de W. Kava
nagh, da Unive~sidade de Ox
ford, e J.L. García, da Universi
ciade Complutense. Tras unha 
visita ao Cebreiro, a sesión de 
tarde estará ocupada por duas 
comunicación de P. Saav~dra e 
X. Rodríguez Campos, da Uni
versidade de Santiago. A pro
xección dun diaporarna e unha 
película porá fin a esta prirneira 
xomada. 

Na sesión de A Proba de Na
via, apresentaranse du~ comu
nicacións sobre as pallozas e o 
horro, a cargo de Pedro de Llano 
e Clodio González' Pérez . Tras 
do debate haberá unha mesa re
donda sobre "Unha investiga
ción en marcha sobre os líndei
ros da galeguidade", na que 
participarán investigadores ga
legas, · bercianos, asturianos, 
leoneses e sanabreses. A apre
sentación de duas publicacións 
e a visita a Návia de Suarna, 
Candin e Cervantes pechará es
tas actividades. 

Na xomada de clausura parti
ciparán os seguintes profesores: 
Concha Casado, "La variedad 
lingüística del Bierzo"; Antón 
Santamarina, "Trazos Jingüístf
cos nos limites orientais da ga
leguidade"; Equipa D.E.B.; 
"Llngua e escala nos lindeiros 
da galeguidade"; X.M. González 
Reboredo, "Localismos e con
tactos cultur?].s-· entre Asturias, 
León e Galiza: matrimonios e 
festas"; B.J. O'Neill, "Nos limi
tes do casamento e residéncia 
natolocal em Tras-Os-Montes". 

.O profesor Filgueira Valverde, 
presidente da Comisión de An
tropoloxia do Consello da· Cultu
ra Galega será o encarregado de 
clausurar o congreso. O 
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Cangas e a . Banda Déseñada 
MoStra aberta até o 30 de Xuño 
.TOKIO 
Se hai un ~no nos ·parásemos a 
pensar sobre a situación da 
Banda Deseñada galega, a con
clusión seria bastante triste. 
Hoxe, sen sair da tristeza vé
mosµe unha lixeira posibilidade 
de cámbio e unha evolución que 

·. pode dar pronto os seus froitos. 
Se lembramos todo Bste tem

po transcorrido desde a sua pu
blicación do último número da 
revista Frente Comixarici déron- · 
.se toda unha série de acontecie
mentos que criaron un bon am- -
biente no mundiño da RD .. 
Atrás quedaron as Xomadas de 
Ourense, a visita ao Salón de 
Porto, os prémios do concurso · 
de B.D. de Viseu, a peregrina
ción á meca -do Salón de Barce
lona e incluso Angouleme, a· 
prep~ración dos novas números 

n '**ti•• 
Cantos 
eróticos/ E/as 

Xelu Arias. LuisaCustm 
Margarita ledo. M' ¡osé Quei·á11 
Anu Swur:, Helena Vi/lar .. · 
Manuel Guede 

Cantos 
· erótleol/Elas ' · 
Autor: Varios 

- de Frente Comixario .e o Coio
te .... , agora, por fin Cangas. 

Desde o pasado dia 22 até o 
30 d~ Xuño vense desenvolven
do a Íª Semana da B.D. en Can
gas do Morrazo, organizado pala 
Asociación Cu1tural Xíria · Ao 
.longo da semana permanece 
aberta unha exposición na que 
os orixinais dos debuxantes ga
legas van ser expectacron, con
tando ademais cunhas páxinas 
de Reirnundo Patiño que foi un 
dos primeiros criadores que 
apostaron pala B.D. como una 
novo meio de expresión na nosa 
terra. 

Tamén se poderán ver videQs 
· · sobre os distihtos autores e per

sonaxes como Akira, que nos 
chega do Xapón, Fábulas.de Ve-

-nécia de Prata, e causas doutros 
autores (Bourgeon, Bilal, Caza, 
Moebius, etc.). Total, unha se
mana repleta de aperitivos para 
·abrirnos o apetito dó Sábado 30, 
día estrela destas xornadas. 

Na mañá do sábado, ás doce, 
haberá unha . apresentación, 
neste caso a da revista · portu

. guesa LX Cornics, seguida dun
..... ha mesa redonda sobre ·a situa

ción da B.D. portuguesa e con
tando coa preséncia de debu- , 
xantE3S e outros corniqueiros lu
sos. 

Logo, ás séte ~o serán apre
sentan un novo número as ré
vistas Frente Comixario e O 
Coiote editadas en Ourense e. 
Vigo respectivamente, seguido 
tamén dunha mesa redonda 
onde se vai analisar o .futuro da 
B.D . .galega, por supostó, a ela 
están convidados todos os · de
buxantes galegas (eu chamaría 
á preséncia obrigatória) ade:
mais de representantes de dis
tribuidoras, editoriais e xomais. 

Cangas non é un fin en si 
rriesmo, pero poderia ser o fiÚal 
da precariedade da B.D .. Can
gas é unha disculpa para volver 
falar das histórias que nos gas
tan, e ratifica algo que moitos 
levamos dicendo desde hai tem
po, que o futuro da B.D. galega 
e portuguesq. . levan. un mesmo 
camiño. 

. ~~'--------~-----------' 

Agardernos que Rodeira (lu
gar onde está a Casa da Cultu
ra) marque unha mesma guia 
para poqer subirrnonos todos ao 
mesmo carro. -o 

... - ~ - - - - ~ - . - - - - ...... \ ... . - - ~ 
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O fusilamento · 
. do sarxento 
Sarnitier 

Se Betanzos xa estaba dalgun 
xeito ven.E:.!eÜado aos feitos da . 
Revolución de 1846 por ser a pá
tria nada menos que de Antolin 
Faraldo, o personaxe que lle de1,J 
un sesgo fundamental ªº intro
ducir as reivindicacións galegas · 
no que de princípio ia ser un 
pronunciamento militar máis, a 
vila betanceira voltaba ter rE!_la-

. ción con aqueles feitos, inda · 
que for pasivamente , por mor do 
tráxico suceso do fusilamento 
do sarxénto Samitier. 

Aos nomes dos óficiais Solis , 
Velasco, Ferrer, Dabán, Mariné , 
Llorens, Sánchez, De la Infanta, 
Lallave·, Márql.1"E'!Z, Martínez e 
Valero -todos eles alleos á Ga
liza, como ben informan moitos 
dos seus apelidos, máis forman
do xa pa,i~e él.a, sua históüa-, 
fusilados en Carral o 26 de Abril 

_de 1846, hai: .. que en.gadir o do 
sarxento Samitier, fusilado dias 
despois en Betanzos . 

O que fora secretário da Aca
démia Galega e cronista oficial 
de Betanzos, Vales Villarn:arin_, 
publicara xa no 1948 a partida 
de defunción do sarxento Sami
tiei;, documento que deit9 . al
gunha informa9ión sobre este 
personaxe grácias aos dados ·_. 
que nela consignou o crego da 

DESEÑ9: TOÑO GARCIA 

parróquia de Santiago de Betan
zos, encarregado de dar sepul
tura ao cadáver do oficial insu
rrecto. António Samitier Estallo 
era natural da localidadé oseen-

. se de Rasa! , no "reyno ae Ara
gón", e tillo dun "profesor de Zi
rujia" . Pertenc:ta á 4ª compañia 
do 2º batallón de infantaria de 
Zamora, dP. que era- sarxento 
primeiro Sq.m.iÜer foi "afusila
do" ás aforas de Betanzos o ca'
tro de Maio de 1846, ao solpor; 
no cruceiro do daquela camiño 
real de Castela, "en virtud de 
consejo de guerra formado al 
efecto". 

GuieirQ 
CULTURAL . 

· Atópase este. cruceiro á entra
da de Betanzos, vindo ·qe Lugo, 
no remate do lugar -hoxe 
rua- coñecido pala Cruz Verde. 
Actualmente atópase case ape
gado a unha casa viciña a onde 
se trasladou, pois o seu empra
zamento orixinal era nun terreo 
irnediato coñecido polo "Campo 
das Nenas". Nos anos vinte 
construiuse xusto enfrente un 
Asilq, debido á magllificéncia 
de Manuel Naveira, un e!Tligran
te enriquecido na Arxentina. 
Parece ser que nas imediacións 
deste cruceiro atopábase o "ro
llo" ou picota no que tiñan lugar 

os axusticiamentos, feito que 
pode explica.r que o fusilamento 
de Samitier tivese lugar precisa
mente ali. Asimesmo, a Cruz 
Verde, nome que leva a rua 

_ oude se coida que houbo unha 
xudaria, era o símbolo da Inqui
sición , polo que non resulta des
camiñado pensar que o eufe
mismo "os da Cruz Verde" pasa
ra a dominar aos habitantes da
quela xudaria, máximos candi
datos a sofrer os rigores do Tri
bunal do Santo Oficio, na sua 
calidade de conversos xudai
zantes, entre os séculas XVI e 
XVIII. Ainda que un cronista lo-

EXfRAs A NOSA TERRA 

cal decimonónico ~rneguraba 
que o nome tiña orixe na cor da 
que estaba pintada a cruz do 
cruceiro, que por certo databa 
de primeiros daqueJa centúria . 
Unha e outra causa -cruz ver
de e posíbeJ xudaria_:_ seria in
teresante estudalas máis polo 
miúdo. É este un tema do que 
pouco sabemos na 'baliza, agás 
do caso de Ribadávia e algunha 
outra vila medieval. 

Nada nos di o crego que asi
na a partida de defune:ión do 
militar fusilado sobre a idade da 
vitima. Mais este dado si se ato
pa no sumário da causa seguida 
contra os oficiais sublevados, 

- que fara d¡:ido a coñecer por 
Tettamancy, un dos primei..ros 
estudosos do tema coa sua obra 
La revolución gallega de 1846, á 
que seguiu a publicación do su
mário baixo o ti tul o Los mártires 
de Carral. Na declaración que se 
lle tomou a Samitier, este afirma 
ter vintetrés anos , senda , polo 
tanto, un dos máis mozos den 
tro da xuventude dos oficiais fu 
silados . Lembremos que unica
mente tres deles pasaban dos 
cuarenta anos e o própno Co
mandante Salís só tiña trinta e 
un anos . 

Consumada a derrota do pro
nunciamento o 23 de Abril , Sa
mitier foi capturado en Santiago 
e, xunto con outros suboficiais, 
trasladado dias despois a Betan
zos para ser xulgado nesta vila 
por un tribunal militar , posta en 
capela e fusilado . Segundo as 
ardes emanadas do Capitán Xe
ral, outro tenente de nome Na
barro tiña que compartir xuíc10 
e senténcia con Sarnitier, mais 
ao identificar os prisioneiros 

(pasa á páxina 23) 

XESUS TORRES REGUEIRO 

O fondo editorial de Promocións · Culturais Galegas en·: 

A CORUÑA 
Libraría Couceiro 
Praza do Ubro 
Libraria Colón 
Rua Real, 24 
Libraría Lum'e 
Rua Femando Macias, 3 
Libraría Ayuntamiento 
Praza Pontevec:;lra; 2 ' 
Riego de Agua, 16 
Librarla Terra 
Praza do Conservatorio, 2 
Libraría Logos 
Ronda de Outeiro, 248 
Libraria Arco 
Rua do Arco, 5 
Libraría Martins's 
Rua Pedreira Rios, 2 
Libraría Xiada 
Avd. de Fisterra, 76-78 

SANTIAGO 

Libraría Couceiro • · 
Rua 'República de El Salvador, 9 
Librarla Abraxas 
Rua Montero Rios, 50 
Galería Sargadelos 
Rua Nova, 16 
Libraría Peclreira 
Rua Home Santo, 55 
Libraría San Pedro 
Rua San Pedro, 61 
Libraria Aemo 
Rúa.República de El Salvador, 33. 
Libraría Carballal 
Rua do Vilar, 68 
Libraría González 
Rua do Vilar, 52-50 
Librarla Follas Novas 
Rua Montero Rios, 37 

FF;RROL 

Librarla Limiar 
Rua Venezuela, 33 
Libraría Helios 
Rua Real, 55 

.MUROS 
Libraria Prim 
Rua Ancha, 9 
Libraria Galardo 
A Xesta 
Libraria Kino 
Esteixo 

NOIA 

Ubraria Sementeira 
.Rua Mazacañamos, 15 
Libraria Blanco 
Rua Suárez Ovi~o, 11 

GORCUBIÓN 

Libraria Neríos 
Praza Xosé Carreir'Q, 29 

CARNOTA 

Ubraria Vázquez 
Á beira Casa do Concello 

CEE 

Libraria Trazos 
Ruada Pena, 12 

,,,,,,,,,,, 
PONTEVEDRA 
Libraria Michelena 
Rua Michelena, 22 
Libraria Cao. 
Rua Padre Sarmiento, 12 
Libraria Seoane 
Rua García Camba, 6 

VIGO 

Libraría Bertrand 
Rua Príncipe, 23 
Libraria Ir Indo ' 
Rua Principe, 22 (Galerías, 2° Piso) 
Libraria Babel 
Rua Venezuela, 45 

Ubraria Cultural 
Rua de Don Basca, 46 
Libraría Capitán Trueno 
Rua Margués de Valladares (Galerias) 
Libraria Auria · 
Rua T orrecedeira, 102 
Libraria Sirius 
Travesia de Vigo, 17 

CANG~ 

Libraria Maraxe 
Avda. Méndez Núñez, 45 
Libraría Vllafer 
Rua Real, 13 
Libraria Pro-Escala 
Rua Baiona, 15 

MOAÑA 

Libraría Maya · 
Rua Concepción Arenal, 142 
Libraria Alborada 
Rua Concepción Arenal, 112 

AGUARDA 

Libraria Atlántica 
Rua Concepción Arenal, 16 
Libraría Cervantes 
. Rua Vicente Risco, 3 

PORRIÑO 
Libraria Paz 
Rua Ramón González, 3 

1111 
O ORENSE 

Galena Sargadelos 
Rua Habana, 20 
Librarla La Región 
Rua Calvo Sotelo, 15 
Librarla Stylo 
Rua Capitán Eloy 
Libraría Tanco 
Rua José Antonio, 20 
Libraría Ronsel 
Rua Paz, 19 

- Libraría Platero 
Rua Bedoia, 22 
Libraría Meiga 
Rua Progreso, 64 
Libraria Malleira 
Rua Bedoia, 36 
Libraiia A Nova 
Rua Padre Feixoo, 17 . 
Librarla Desea 
Avda. Ourense, 1 O 
Libraría Res Vie 
Praza Maior, 11 

RIBADAVIA . 
Libraría Teima 
.Rua Ca_rballiño, 56 

ALLARIZ 

Libraría Amodiño 
Rua Emilia Pardo Bazán, 18 

O BARCO DE VALDEORRAS 

Librarla Murclego 
Rua Marcelino Suárez, 28 

XJNZO DA LIMIA 

Libraria Galaica 
Avda. Ourense, 11 

.111 
LUGO 

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

.VIVEIRO 
libraria Porta da Vlla 
Avda. Courdes, 38 

RIBADEO 

Librarla Vivín 
Rua San Roque, 7 

VILALBA 
Libraria García Hermida 
Rua Calvo Sotelo, 5 

~ 
1 

Librariá Correos ~ CARBALLIÑO 

Rua Resalía Castro, 1 1111 ~ 
MARÍN Libraria Epi MAµRID ~ 

Rua Mosquera, 29 - Sargadelos ~ 
Libraría Breogán Zurbano, 46 ~ 
Rua Calvo Sotelo, 29 CELANOVA ~ 

Libraria Abella ~ 
ARCADE-SOUTOMAIOR Praza Maior, 10 #1111 ~ 
Libraría Míguez ~ 
Avda. Xosé Solla, 115 VERIN 8ARCELONA ~ 

Libraría Das Airas · Sargadelos ~ 

Libraria limiar 
VILAGARCIA DE AROUSA Praza García ,Barbón , . Provenza, 27 4 -. - . . ~~ 
Rua Cervantes, 5 · _ -~ 

L.:.:__~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;-~~-'-~-~11111j¡¡,11,,,41'11.1.111,l'~ll.l'l~l4l'I~ 
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NOVAS SENSUAIS 

• M.B./A CORUÑA 
"Pódese renunciar a un amigo, 
a un inimigo xamais", anóni
mo euskaldun datado hai xa 
un século. 

A cousa é clara . Nas foguei 
ras de San Xoán teño deixado 
aos meus diaños interiores no 
seu meio natural, para os dia
ños de fara farei tantos San 
Xoáns e tantas fogueiras como 
sexa preciso. Ás veces un está 
farto de dicer "ese maldito 
eu", por que non ese maldito 
ti?... Hai que demandar ao 
ego que ocupe o papel que lle 
poda corresponder. Xa está 
ben de tanta mentira. de com
plexos e de prexuicios, tiña 
que vir San Federico Nietzs
che e tirarnos ben das orellas. 

Xa está ben, non quero cus
pir máis ao ar! 

O San Xoán dos nosos la
bregos non foi tan alegre 
como O · da grande maiona, ali 
est1veron, na praza de Ponte
vedra. un dia tras outro, unha 
n01te tras outra. suportando 
carros e má1s carreteras A so
hdandade do povo coruñés. a 
verdade, quedou unpouco en 
entred1to Xa non ha1 tempo 
nen para JSo! "A1 de quen. 
tendo esgotadas as suas reser
vas de despréc10, non salba xa 
que sent1mento experimentar 
a respe1to dos dema1s e a res
pe1to de s1 mesmo" É unha 
afirmación de ErruJ C1oran , e a 
vista dos fe1tos é ben ceno· ás 
voltas con prexuíc1os Como 
d1c1a o outro Dame veneno! 

O fusilamento do 
Sarxento Samitier 
(ven da páxina 22) 
non apareceu entre eles 

A Sarmtier acusóuselle de 
porse á frente dunha forza de 
granadeuos e mtunar ao seu 
Comandante a renderse a 
declaración afirrnou atoparse 
na acción contra as tropas le
ga.is en cumpnmento de ar
des se ben aquel dia non hxo 
armas" por estar encarregado 

de levar a bandeua do bata
llón O fusilamento do sancen
to, que se quena imedlato 
coma os de Carral. demorouse 
vánas horas ao cucular pola 
c1dade betanceLra a noticia de 
que os oficia.is subalternos ian 
ser indultados pola Rama O 
fiscal militar decid1u suspen
der a execuc16n. prev1sta para 
as tres da mañá, e sohc1tar no
vas ardes ao Comandante Xe 
neral da Coruña Este resposta 
que descoñece oficialmente o 
indulto e. polo tanto. segue en 
pé a orde de execuc16n Men 
tres o recado 1a e voltaba 
transcorreron vánas horas , 
polo que o fus1lamento terá lu
gar ás sete do serán 

C01damos que o nome de 
Antómo Sam1t1er Estallo debe 
ir unido ao dos coñecidos 
como Mámres de Carral As1 

Cámbio de tércio A excep
ción da galeria Pardo Bazán 
(no tres da rua do mesmo 
nome), cunha colectiva forma
do polos fondos da mesma. o 
resto manteñen a mesma ofer
ta de ctias pasados. Olio co ho
ráno desta sala: de 12,30 a 
14.30 e de 19.30 a 21 ,30 horas 
Por se vos esquece, o Centro 
de Grabado Contemporá
neo (Sto Tomás, 102) segue 
abeno ao público de 19 a 21 

o entenderon os orgarnzadores 
do acto da maugurac1ón do fa
moso monumento. oferecido 
pola orgaruzac1ón rexionallsta 
Liga Galega, no 1904 Entre os 
nomes da dúc1a de rrulltares 
fusilados en Carral, que figura
ban en grandes rótulos na 
rrnsa comemorativa , estaba un 
deCJIDoterceuo co nome de 
Sammer. As1mesmo. na placa 
que se colocou no monumento 
no 1931 , cos nomes dos mili
tares executados naquela pri
mavera luctuosa do 1846, figu 
ra tamén o do sarxento arago
nés 

O smxelo cruceiro da Cruz 
Verde, que hoxe só conserva 
parte do pedestal e a cruz. s1-
nala o lugar --ou as imedia
c1óns do mesmo-- onde osar
xento Sarrutier fo1 executado 
Nos últimos tempos , cada 25 
de Xullo. o concello de Betan
zos admta a facer ah unha ofe
renda floral en memóna dos 
que lo1taron por Galiza. Non 
sabemos realmente se a Sarru -
t1er e aos seus compañeiros 
caídos os mov1a algun senti
mento cara este vello país 
noso ou semente un abstracto 
ideal ae hberdade que os le
vou ao sacrificio e a regar co 
seu sangue o noso chan. O 
certo é que hoxe son xa unha 
parte da nosa história máis 
épica. dos nosos mitos e das 
nosas derrotas. O 

DESEÑO CHELO 

horas. pecha só os Sábados, 
Domingos e festivos . 

Teño na man a convocatória 
deste ano para os certames 
sobre Artes e Tradicións 
Populares do Ministério de 
Cultura, nas áreas de fotogra
fia e mvestigación . Se alguén 
ten especial inquedanza pola 
etnoloxia, esta é unha boa 
oponunidade de amosalo en 
papel. Tanto os prirneiros pré
mios como os accésit son do 

ACTO~ 

• Actividades 
para xóvenes 

Como en anos anteriores a 
Fundación Municipal de Cul
tura do Concello de Oleiros 
elaborou un amplo programa 
de actividades de estudo, co
ñecirnento do Meio Ambente 
e do Patrirnónio Histórico Ar
tistico. excursións. activida
des culturais , campos de tra
ballo. murais. xogos .... 

Este mes de Xullo realiza
ranse as seguintes activida
des · 

-Para os/as rapaces/as de 
3 a 6 anos o 29 de Xullo terá 
lugar un Mini campamento no 
que podarán descobrir os/as 
máis pequenos/as o funciona
mento dun campamento da 
Natureza . 

-Para os/as rapaces/as de 
6 a 13 anos o 4-5-6 Xullo, 
Campamento do Rio. Os dias 
21-22-23 Xullo, Campo de Tra
ballo de Recuperación dun 

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

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: 5, 9 e 26 de Xu/lo; 2, 9, 16 e 30 de Agosto. 
Precio: 72.000 pis. 

EN BICI POR HOLANDA 

Ruta cicloturista de 13 d ias por Holanda incl uindo 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. 

máis atractivo. Para máis in
formación : Dirección General 
de Cooperación Cultural, Plaza 
del Rey, 1, 1ª pita., 28071 Ma
drid . Teléfs.: (91) 532 50 89 e 
532 12 22. 

Do seis ao dez de Xullo, 
fago saber que o meu bairro, 
Os Mallos, está en festas . 
Que quede claro, xa que non 
vou volver a repetilo. O mellor 
polbo da Coruña, o mellar pan 
de millo' e centeo, a mellar 
xente e o pior urbanizado, 
pero ese dia pasámolo por 
alto . 

Dicia Cioran que "canto 
máis se detesta aos homes. 
máis maduro se está para 
Deus, para un diálogo con nin
guén" . Alá cada cal á hora de 
buscar o seu confidente. Unha · 
áperta. O 

• M.C./COMPOSTELA 

Rafael Alberti, pensa que 
non é o mesmo falar de amor 
que senti-lo . "As miñas verbas 
non son máis que corazóns en 
desatino", confesa mentres 
olla para si mesmo coa prática 
que fai o hábito da experién
cia constante. "En calquer 
caso" , engade simulando tocar 
as tebras co seu sano fuxitivo, 
"quero saber e tento_ Ouero 
gozar e vou cara isa . Ouero fa
cer e fago. Vi ver.. . e vivo". 
Certamente, o seu mundo é 
un "clamor", como expresou, 
"de acordo a unha base ritual . 

Muiño; no qtie através dos 
traballos de lirnpeza e acondi
cionamento dun Muiño intén
tase despertar entre os/as 
máis novos/as ·a interese polo 
patrirnónio e a sua. conserva
ción. 

Para os maiores de 13 anos 
en adiante realizaranse as se
guintes actividades: 

9-10-11-12 Xullo; Campo de 
traballo "Lagoa de Mera". rea
lizaranse actividades de sinali
zación de Espácios Naturais, 
Construcións Naturalistas, Es
tudo da Colónia e Divulgación 
e sensibilización cidadá. 

18-19 Xullo ; "Obradoiro de 
Xogos Cooperativos" , Grupo 
de Traballo de Etnografia e 
Recuperación da Historia Lo
cal. 

O prazo de irlscrición estará 
aberto até dous dias antes de 
cada actividade. 

Para máis irúormación cha
mar ao teléfono da Casa da 
Xuventude, (981) 63 65 98 ou 
no 61 00 OO . O 
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· O rito que precisa de frontei
ras . A fronte, que olla limpa
mente. Que ve odia, co sol. A 
noite na escuridade. O .teito 
desde o infindo. O chan ue 
nos ensarilla co mesmo tem
po" 

A zona vella da cidade, ba
res e establecimentos dedica
dos á distribución (pagando, 
claro) de viñas e licores, etc., 
fai- lle o boicó a unha Gl.etermi
nada marca americana de cola 
por cáseque todos coñecida. 

Antón Rodríguez non quer 
saber nada de mencións nen 
conversas ou causas polo esti
lo _ A sua probada profisionali
da9e lévano ao traballo sério e 
meditado. "Ouero descansar 
desas histórias, son bastante 
aborridas" . 

Alfonso Abelenda, actor. 
Rematou xa cunhas senes 

- para a televisión pública esta
tal _ Nesa faceta -na que se 
fixera algunha intentona anos 
atrás-, síntese "francamente -
ben apesar de que fago de 
todo _ Son tres séries , exacta
mente, dirixidas por Manuel 
Surnmers, nas que irlterpreto 
papeis diferentes. Nunha de
las, fago de sarxento da poli
cia metropolitana de Nova 
York. Noutra. de bandido do 
Oeste , e na que tiven que cor
tar a barba. Son probe , na ter
ceira delas "_ O 

CONVOCATORIAS 

• Prérnfo de No vela 
Manuel Garcia 
Barros 

O Excmo. Concello de A Es
trada co9voca o Segundo Pre
mio de Novela "Manuel Garcia 
Barros" (Ken Keirades) . curiha 
dotación económica de 
1.000.000 de pesetas , que se 
rexerá potas seguintes bases : 
Prirneira: Poderán concorrer 
ao prémio todos os autores de 
calquer nacionalidade que 
apresenten os orixirlais escri
tos, acordes coa normativa ofi
cial vixente en Língua Galega. 
Os textos apresentados han 
ser irléditos e totalmente orixi
nais. 
Segunda: Os orixirlais serán 
apresentados por quintuplica
do en papel tamaño fólio ou en 
holandesa, mecanografados a 
dobre espácio e cunha exten -
sión mínima de 150 fólios ou 
en holandesa, antes do dia 30 
de Setembro de 1990 na Casa 
do Concello, Praza da Consti- . 
tución - 36680 A Estrada (Pon
tevedra) . 
Terceira: Con cada orixinal, 
que deberá ser apresentado 
baixo lema, adxuntarase, en 
sobre pechado, o nome com
pleto , enderezo e teléfono do 
autor , asi como o título da no
vela . 
Cuarta : O Xurado estará com -
posto .:por cinco membros es
colleitos entre recoñecidos 

PUBLICACIONS 

• Avante 

O colectivo nacionalista A van
te ven de editar o primeiro nú
mero do seu· boletin. co que 
procura unha maior formaliza
ción da sua alternativa nacio
nalista. Os irlteresados en 
conseguilo poden dirixirse ao 
Apartado de Correos 595 de A 
Coruña. 

• Guia de 
GaHcia 

Via Láctea Edicións ven de 
poñer á venda unha guia diri
xida a visitantes de fóra ainda -
que tarnén útil para os gale
gas , pésie a estar toda ela en 
castellano ainda que respei
tando absolutamente os topó
nimos galegas. _ O \lolurñe é o 
primeiro dunha série de deza
seis títulos sobre as cidades 
galegas, as rias, Portugal Nor
te, Sul e Algarve , unha guia 
gastronómica e outra de vi
ñas. 

Editada nun formato mane
xábel o volume inclue itinerá
rios, hoteis (con précios irldi
cativos) , restaurantes, cafés e 
guia nocturna e informacións 
complementárias como planos 
e teléfonos de uso máis co
mun . Está á venda nas llbra
rias. 

-profisionais da cultura e un 
Secretário con voz e sen voto 
en representación da Corpora
ción do Excmo. Concello de A 
Estrada . O prémio entregarase 
por maioria de votos _ 
Quinta: A composición do xu -
rado darase a co.ñecer no dia, 
lugar, e hora que se comuni
cará-oportunamente. 
Sexta : O Xurado emitirá o seu 
fallo no curso dun acto que se 
celebrará odia 8 de Noverrlbro 
de 1990 nun local que se dará 
a coñecer oportunamente. 
Septirna: O Prérnio , nesta edi
ción , poderá ser declarado de
serto e a decisión do xurado 
será irlapelábeJ.-
Oitava: O acto de entrega do 
devandito Segundo Prémio de 
Novela ·"Manuel Garcia Ba
rros" (Ken Keirades) , será no 
dia. lugar e hora que se comu
nicará oportunamente. 
Novena: O Excmo. Concello 
de A Estrada resérvase os di
reitos de publicar a obra pre
miada , en todas as línguas do 
Estado español. · 
Decirna: No caso da sua soli
citude por escrito, remesaran
se aps autores , nun prazo de 

· tres meses , aqueles orixirlais 
non premiados. 
Undecima: A participación 
nesta convocatória requerirá a 
aceitación das normas conti
das nas presentes B?-ses, asi 
como as decisións do xurado 
que se teña designado as ca
les ·serán inapelábeis. 

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

INDONESIA 

$aídas: 1 mes. De Xu/lo a Novembro. 
Precio: 289.000 pts. 

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

PERÚ E BOLIVIA 

Saídas: 1 mes. De Xu/lo a Novembro. 
Precio: 272.000 pts. 

EXIPTO E XORDANIA 

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro_ 
?recio: 198.000 pts. 

SIRIA E XORDANIA 

KENIA 

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

FILIPINAS 

Saídas; 1 mes. De Agosto a Outubro. 
Precio: 265.000 pts. 

E ademais ... Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxelia, 
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. 

Precio: 69.000 pts. en Xullo e Seplembro: 74.000 pis . . 
en Agosto. 

Saídas: 15 días. De Agosto a Outubro. 
P~ecio: 183.000 pts. Solicita o noso Boletín de Viaxes de Verano-90. 

TURQUIA: DE ESTAMBUL Á CAPADOCIA 

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. 
Saí·das: 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, tren e avión para facer u~ha 

affisuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pere, 11. 6" 3o. · 08010·Borcelono· Tlf.: 302 50 81 
Ledesmo, 7. 1" izqdo ·4800l·Bilbao ·Tlfs.: 424 42 65·.d2.d 22 15 

Rodriguez Son Pedro, 2.0f .. J202·28015·Modrid·Tlfs.: .44511 45 
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IDEAS 
Jorge Lanata, director de Página 12 

'/!\ publicidade impide que a prensa 

1
Sexa un cuarto poder' 

( . 
1 

• SUSANA ASENJO 

conceito de cuarto poder 
'Qou poder ponte seria certo 

se os xornais non con-taran 
· coas contribucións da publicidade 
e puidesen financiarse 
exclusivamente co aporte do$ 
leitores" asegura Jorge Lanata, 
director do diário "Página 12" 
nunha conferéncia pronunciada en 
Salamanca titulada "Poder e 
contrapoder na prensa" dentro 
dun ciclo organizado na 
Universidade desta cidade 
"Salamanca, foro de 
lberoamérica". O diário "Página 
12" conforma, coh "Sur", a oferta 
de esquerdas dentro do pano.rama 
dos xornais diários que se editan 
en Buenos Aires e supón toda 
unha mudanza a respeito do 
xornalismo tradicional. 

"A prensa é parte do poder pero non é un 
poder independente. Como parte de po
der un xornal ten relacións co governo; as 
empresas e o público, pero ademais pre
cisa das razóns políticas ·a favor ou en 
contra para conseguir un bon funciona
mento. Non acredito · niso do cuarto po
der" 

Lanata contou como na Arxentina a pu
blicidade das empresas locais está estrei
tamente· vencellada á adesión ideolóxica 
máis que a verdadeiras razóns comerciais, 
"existen casos de xornais que cunha pe
quena tirada teñen uriha grande cantidade 
de anúndos". Constatou o director de Pá
gina 12 como unha información pouco fa
vorábel a unha empresa supón a automá-

tica retirada da publicidade o que se expli
caria "porque · Arxentina é ainda un país 
precapitalista do século X(X no que a bur-

. guesia local nen sequer está convencida 
das vantaxes da democrácia e mesmo os 
arxentinos non saben comportarse ante 
opinións contrárias: cando surxe unha voz 
distinta tratan de liquidala economicamen
te" 

Página 12 surxiu no mercado hai tres 
anos e tivo, soprender:ido aos seus pró-
1prios facedores, un éxito arrollador, "qui
zais porque rompimos co esquema da 
prensa tradicional vixer:ite. Ante o mono
pólio do papel prensa detentado polo es
.tado en colaboración cos tres grandes 
diários tradicionais (La · Razón, Clarín e La 

Nación), que abriga aos demais a mercar 
papel a un précio elevadísimo, Página 12 
decidiu confeccionar un producto novo de 
só vintecatro páxinas co obxectivo de de
senrolar moi ben poucas noticias. Facer 
un periodico fácil de ler, dirixido a un pú
blico de clase média cun certo nivel cultu
ral, no que teñan acollida opinións distin
tas e dispares tendéncias. Hoxendia ocu
pa o terceiro lugar en importáncia, cunha 
tirada de 80.000 exemplares". 

Unha liña indefinida 
Lanata, que só ten 29 anos, afirma non 
ter atopado nengun diário semellante en 
Latinoamérica, "o naso é un híbrido entre 
El País e L1bération. Outra das navidades 
nosa é que non ternos unha liña editorial 
definida fóra do respeito a tres postula
dos: a defensa dos direitos humanos, o 
apoio á pequena e mediana empresa e a 
política contrária ao desenrolo nuclear" 

Sobre a situación actual de Arxentina, 
desde a chegada á Casa Rosada, hai un 

· ano, do peronista Carlos Menem, Lanata 
conta que a política de choque preconiza-

--.da por Menem "está levando a reprivatiza
cións masivas de empresas do Estado a 
un précio moitas veces ridículo. O verda
deiramente importante é saber o que van 
facer os empresários, pois que son eles 
quen teñen os cartas. O axuste económi
co está producindo un custe social moi 
alto. Hoxe hai nove millóns de persoas por 
baixo do límite de pobreza ·e quizais sexa 
necesário sacar outro tanto para que o 

· axuste funcione. O Menem de agora non 
ten a ver co Menem que subiu ao poder. 
Na sua campaña defendeu as consignas 
tradicionais do peronismo de distribución 
e populismo e -aos poucos meses incli
nouse por unha política económica pró
pria da direita conservadora" O 

La Gacela 

UNHA FOTO DESENFOCADA 
. ) 

Nos quiosques de prensa arxenti'nos ts;i
mén se nota a crise. Os grandes diários 
de sempre, fieis a unha liña política aco
modaticia co poder, seguen monopoli
zando leitores. Na Avenida de Maio, un 
imponente edifício alberga o diário "La 
Prensa", de exígua tirada e ·gran tradi
ción, que canta entre as suas firmas so
branceiras coa do xeneral Camps, un 
dos meirandes xenocidas que produci
ron os milicos desde Marzo do 1977. 
Ambito Financiero un diário en principio 
económico, é pala sua banda o porta
voz dos carapintadas, a xoven oficiali:
dade golpista, e dos sectores máis re
trógrádos da sociedade arxentina. Des
pois, nas bancas dos numerosos quios
ques bqnaerenses, un pode mercar La 
Nación ou Clarín, ben informados pero 
áderidos con escasos matices ao poder 
alternante. A refolada de ar fresco che
gou hai tres anos con nacimento dun 
xornal c:omo Página 12 cuxo director, 
Jorge Lanata, contaba no nacimento do 
xornal con só 25 anos. Con Página 12 
hoxe pódese mercar Sur, un diário ven-

. cellado ao PC arxentino, e se se quer 
máis información alternativa, os men-_ 

1 i l Porte~o feito por ~~ha cooperati-
v · ~ ornahstas, ou Cns1s unha cabe
eira -EtI tórica, dirixida antes do golpe 

pot E · · rdo Galeano, pero hoxe xa moi 
es[uid e calidade e médios. 

La .a · contaba o nacimento de Pági-
n "f. con sorpresa, "porque era unha • ªe as ideas que un pensa que xamais 

XAN CARBALLA 

El Gobierno enfrenta el fantasma del estallido 
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se vai cumplir. Era un delírio. Hai · unha 
causa que é absolutamente irracional, 
que é que un diácio é -un producto moi 
vinculado cunha sociedade e hai un mo
mento que engancha emocionalmente. 
Non podo dar motivos disto pero é .o 

que pasa. Nalgun momento un sector 
· da sociedade estaba pensando que 
este diário era necesário, nós pensamos 
o mesmo e fixémolo". 

Página 12 rompe con moitas conven
cións do xornalismo, sobretodo no em
prego da ironia e o humor na forma de 
articular as suas capas. Hoxe é un diário 
que está en moitas faculdades do mun
do, sometido a análises bastante impro
ductivos e que se prestan a divertidas 
situacións. "Nunca me sentei a pensar 
que pasaría se nós empregábamos o 
sentido do humor nas capas. Non pen
sei o diário sobre unha base teórica, fi
xen o diário que me gastaba facer. Ago
ra estase facendo teoría sobre o diário, 
que é ur1ha cousa distinta .. Nas faculda
des analisan o diário desde a semiótica. 
Tentan interpretar a intertextualidade 
das ta~as do diário. Faime grácia. Lém
brame aos científicos do XIX que poñian 
realidade igual a tal cou$a e tal causa. 
Conto algo que nos pasou con iso: un 
dia chega un grupo de estudantes de 
semioloxia a anali'sar as portadas. Eles 
citaban unha que se fixo despois do . 
plebiscito chileno onde habia unha gran 
foto de Pinochet e un Non grande enrri
ba. Eles diciari que esa foto estaba fóra 
de foco porque mostraba que Pinochet 
estaba índose. Dician que por iso a ele
xíramos. Era a única foto de Pinochet 
que habia no arquivo. Por iso creo máis 
na casualidade que na intsrtextualida
de". o 
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TRES EN RAIA 

ÉTICA 
EN CIROLAS 
G. LUCA DE TENA 

T odo o que hai escrito sobre 
ética apréndese en dez minu
tos dun partido de fútbol. lsto 

era o que proclamaba un dramaturgo 
triste que nunca foi aos mundiais e 
adoraba á Maria Casares. 

No xogo do balón non se pode bo
tar man de nada que poida disminuir 
físicamente ao contrário e polo tanto 
non se permite que o capitán de 
cada equipo cargue pistola ou que o 
porteiro se defenda cunha toreada de 
catro gallas dos ataques do ariete. 
Non valen os insultos, o balón debe 
estar sempre en xogo e o regulamen
to debe garantir a igualdade de opor
tunidades de gol. 

O fútbol, como o sintoísmo, ten es
pácio para as conviccións fundamen
tais de cada xogador. Permite a ética 
trascendente dos dominicanos, con 
santos específicos para protexeren 
defensa liña média e dianteira, tanto 
como o positivismo dos holandeses 
e alemás que confian na repetición 
de estratexias de éxito probado, 
combinadas co entrenamento metó
dico e o equilíbrio epicúreo. Outras 
formación do Sul, como a que tenta 
inutilmente de amalgamar Luis Suá
rez, vacilan entre a mística da ética 
trascendente e o positivismo do se
ñor Locke do que resulta que como 
conxunto acaban optando pala pre
séncia errática e incesante por todo 
o campo, en previsión do aproveita
mento dos balóns perdidos que se
gundo a estadística son os máis. 

O xuício é instantáneo e non se 
permite o desacato. O señor de ne
gro decide a ética coa que se quixo 
mover a perna en caso de non lle non 
dar ao balón e pegar contra un de
fensa. Admítense as influéncias mo
rais que o público exerce como xura
do sen voto sobre o señor de negro. 

A identidade colectiva, a nacionali
dade (van camiño de non existir, din
que) dos xogadores e do público, é 
un elemento nodal para o desenvol
vemento da norma ética. E se non 
que lle pergunten a un árbitro inglés 
como. se poqe pitar con tranquilidade 
un penalti nunha final contra Alemá
nia. O 

VbLVER AO REGO 

Os suce'Sos de Navarra, onde 
dous xóvenes- foron suicida
dos de vários tiros na cabeza, 

teñen algunha relación con esa loita 
que o Sindicato clandestino da Gar
da Civil está levando a cabo a prol 
da democratización do carpo. 

Trece anos-despois das primeiras 
eleicións perviven ·aparatos e méto
dos máis próprios da dictadura. 

Parece que hai máis vontade á 
hora de esixirlle prisas ao Leste. O 




