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O PLAN DA XUNTA CONTRA O LUME CONVÍRTESE NU~HA DESORGANIZACIÓN MILLONÁRIA 
,- ~ . · '·· 
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O ~INCENDIÁRIO· SEMPRE . GAÑA 
~ 1 

Ninguén investiga as· causas dos incéndios qinda que o monte quede sementado de indícios despois 
de cada lume. ·Apesar dos cinco mi1 millóns. qu~. a Xunta adica este ano á prevención 

e extintión de incéndios, un sistema operativo de hai trinta anos retrasa 
· a chegada das patrullas aos focos e os axentes forestais carecen de 

-Ante o avance do 
·nacionalismo o · 
PP relanza o 
rexionalismo 

Manuel Fraga afirmou en 
Luxembu~go que "hai que ·· 
rexionalizar" para evitar 

· nacionalismos. Seguindo esa 
liña, o Partido Popular nomeou a 
Xosé Coiña como novo . 
Secretário Xeral ·na. Galiza, non 
sen forte· oposición interna. 
Vitorino Núñez, pola sua banda, 
anunciou o seu prbpósito de 
e~pandir Centristas a toda Galiza . 
nunha convención .na que 
estiveron presentes Arufe e os 
seus compañeiros de 

~quipo básico para se.defender·do lume e do fume. 

' / 

BNG e PNG-PG 
convoGah 
unitariamente o 
25 de Xullo · 

O Plan Xeral 
luéense . 

·. favorece --
a especulación 

Portela: 'Moitos 
/ arquitectos son 

incapaces 
de· ver o rural' 

- "Na andadura do traballo comun O pasado 29 de Xuño 
a pral de Galiza ....:....sinalan nun aprobouse, inicialmente, o PXOU 
comunicado conxunto o BNG e que agora está en exposición no 

Cesar Portela, sen dúbida un dos 
máximos exponentes da nasa / 
arquitectura actual. Pero a sua 
faceta non se queda na dun 
profisional ao qtJe a técnica · 

o·PNG-PG- o primeiro paso próprio Concelló. Chega, co 
darase na data· reivindicativa- . verán, un PXOU "retocado e 

. nacional do 25 de Xullo". -Ambas axeitado" ás necesidades dun 
partidos participarán en pé ·de grupo reducido de 
igoaldade nos diverso~ actos · constructores, promotores.e 
que se fagan co lema "Entre mesmo dos técnicos. Tamén 
todos". estes respiraron ao ver que se 

desbotaba o anterior apoiado, 
maioritariamente, polo PSOE. 

· conduce a estar en consonáncia 
co seu país, senón que tomou, 
desde sempr~, un compromiso ' 
militante que o levou a fundar o 
Grupo Cíes, que están a relanzar, 
e a integrarse en organizacións 
políticas como o BNG. 

• AfJXO IGLtsiAS 

CCLL. conseguiu 
sentar a todas as 
partes a negociar 
o .. problema lácteo· 

As mobilizacións, sobretodo ·a 
acampada c.ontinuada· en 
Compostela e A Coruña, o 
deterioro do PP na sua base 
eleitor~I, a asün.ción social dp 
problem·a pota maioria da , 
povoación, labrega ou norí, e o' 
medo do Governo Central á 
paralización de Galiza durante 
dous días e as suas 
consecuéncias que xa non 

. poderian ser cargadas· na canta 
da Xunta, propiciaron 

DeQ_ut~oruñ~sa. (Páx •. ~>_---.- ·(Pá~ción (Páx. 9) 
... · .. ~-, ............... . (Páx. 7) · 
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Rodeiras de motos, pegada? de cab~los, mechas e outros indícios Qermitirian Sª9uir aos incendiários ~ 

Ninguén quer investigar 
as .causas 

dos incéndios 
G. LUCÁ DE TENA 

· . O rebúmbio formado pala campaña da Xunta cotitra os incéndios non pode marxinar o feito de que os. lumes 
queden sen .investigar e que a extraordinária campaña investida. non trate de mellorar 

os méios materiais e funcionais con que cantan as 
patrüllas de extinción. -

·so·MBEl.ROS POLAS: NUBES 
~al vez para o. revolucionário la.bar de 
localizar lumes urbanos desde...as · 
alturas ou quizais por. comprobar se o 
fungar das máquinas de voar leva até o 
derradeiro .elector o espirito de guerra 
da Administración, sete helicópteros do . 
servicio contra-incéndios do leona, tres 
da Xunta e os hidro-avións coñecidos · 
atronan vilas e "cidades gp.l_egas. . 

A ·escuadra aérea será polo que 
parece durante todo o verán a boura 
penitenciária qúe nos lembre que a 

· Xunta ten o.decidido prppósito de . 
acabar cos incéndios, pero no entanto 
padecemos este desgraciado estilo de . 
solucionar problemas criando outros de 

pagar salários e médios dos homes que 
apagan os lumes. A Dirección Xeral de 
Montes' da Autonomia contará cunha . 
nova subdirección (tiña duas} de 
lncéndios que está a poñer en pé os . 
correspondentes servicios provinciais. 
Medra asi a ~nómina anual dun servicio 
que ten a· sua razón de ser de Xuño a 
Setembro", pero non aumentan 
proporcionalmente as cantidades que 
reciben os contratados eventuais para 
os labores de matar o lume. nen- as dos 
axent~s forestais, como tampouco a 
ctotación material básica coa que 
cantan. Non están provistos de roupa 
ign ifuga nen .de mascarillas coritra o 

na que se inviste a parte do león dos 
fondos públicos contra o lume e, por 
outra banda; renúnciase á función que 
teñen asignada as xuntas locais de 
protección civil. ·Cada helicóptero (que 
só pode operar de dia), é mais ·caro que 
unha boa parte da infantería de 

·disposición permanente, ainda no caso 
de que recibise seguro de paro, 
.-récoñecemento médiéo e equipa 
básica, que hoxe se lle neg~. Un 

.. absurdo procedemen.to de pago por 
demasía de traballo deixa o portelo 
aberto para que algu bombeiro eventual . 
teña' sentido a ·tentación de mellorar a 

causas. Por suposto que queremos 
todos apagar os lumes, pero" unha 
administración de xustícia tan cara e 
complexa como a que ternos non pode 
renunciar a seguir o rastro de probas 
abundantes e claras contra os 
incendiários, que os axentes forestais 
recóllen despois de cada queima. 

A Operación Estrela da Xunta 
beneficiarase da oscilación cíclica dos 
lumes, e poisque 1989 marc.a o pico 
máis alto nunca alcanzado, é fácil 
prever que esta chafallada millonária, 
con aires de tazañas bélicas, se 
presenta 

· camiño, o relampo das primeiras . . fume (o ano pasado-morreu un 
tráballador no monte por falta dela) e 
non disporán de mais veiculos todo
terreo. 

- sua nómina pasando aó lao dos 
incendiários, segundo o troquel de 
Manuel da fonseca (O Fago e as 
Cinzas) . 

ao cabo como un éxito. Pero o lume só 
desaparecerá se se trata de?de as suas 
causas, despois de ordenar as masas 
forestais e a explotación do monte. 
Como guia de exémplo, 
comparativamente moito máis barata .· 
que esta guerra de Tartárin, tómese a · 
Iniciativa Forestal Popular, que por certo 
.respaldaba xenérícamente o partido que 
hoxe governa en Compostela. o 

duascentas hectáreas queim·adas ven 
alumar unha breve relación de ápuntes 
criti.cos sobre a conc.epción e execución 

. dó que en San Gaetano titulan nuri 
arranque de militancia bombeira 
Campaña de lncéndios· 1990. · 

Unha parte da bolsa de Cinco mil 
millóns que paga~á o novo xeito de 
extinguir os lumes ira-a parar ás 
nóminas da administración e outra a 

A descentralización operativa que 
debería tender á identificación comarcal · 
coas unidades de extinción, como teñen 
procurado paises maqeireitos q4e libran 
unha batalla histórica contra o lume, 
non se produc~: Pola contra . 
verticalízase a organización preventiva 

· Escolleuse para os cartos contra os 
incéndios un destino demagóxico, 
ruidoso e de eficácia máis que . 
_discutibel, que por riba utiliza outravolta 
o esquema funcional deseñado hai 
trinta. anos, . que falla gravemente na · 
primeira e.decisiva media hora do lume. 
Pero sobretodo, nqn se investiga as· · AllOSA T!IBllA . 
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Os primeiros lumes do qu.e 
a Conselleria de . 
Agricultura chama · 
Campaña de Incéndios, 
descobren os mesmos 
erras e deficiéncia$ do 
esquema de prevención, 
detección e extlnción que 
se mantén sobre o. modelo 
trazado hai trinta anos. 
Retrasos decisivos en 
atacar o lume, e a falla 
total de investigación 
sobre 'OS cumpridos 
indícios que deixan tras de 
si os incendiários, 
ameazan con manter a 
tónica de anos anteriores 
ainda que cuns gastos ben 
máis elevados e a 
acumulación de médios 
nunha só direción. 

'Qs PRIMEIROS 
LUMES DO VERÁ_N_ 
DESCOBREN OS 
MESMOS ERROS E 
DEFICIÉNCIAS DO 
ESQUEMA DE 
PHEVENCIÓ_N_, --
DETECCl6NE 
EXTINCIÓ::::.....:N_:_T-=RAZAD---0=--
HAI TRINTA ANOS' 

Rodeiras de motos, pegadas de 
cabalas, mechas de curta 'dura
ción que rematan nunha lata de 
gasolina, artefactos que non ar
deron ou rodas vellas cheas de 
estopa combustíbel, son alguns 
dos elementos que as patrullas 
de montes recollen nestes pri
meiros dias de seca nos montes..... 
incendiados. Pero os mesmos 
traballadores adscritos á recen
temente instituida Subdirección 
de lncéndios da Xunta quéixanse 
de que nunca se emprenda inda
gación nengunha coa~ evídén
cias que eles recollen. As veces, 
o foco do lume permitiría unha 
non difícil deducción dos rucen
tes probábeis, a partir das difi
culdades de acceso e do tempo 
que compre para se arreciar do 
lugar incendiado. Pero morto o 
lume, ninguén mais parece preo
cuparse da orixe nen do que 
poda pasar coa madeira queima
da (lago vendida a précios infe ... 
riores, como quedou demostra
do 'na tabela de Sillada o pasado 
ano, a pesar das protestas do · 
anterior conselleiro de Agricultu
ra, . Francisco Sineiro), nen coa 
repovoación previsíbet das hec
táreas queimadas por espécies 
pirófitas. 

O Plan Esttela da Xunta anún
ciase como unha desorganiza
ción millonária _que evita asignar 
a cada concello a función de 

. 'MORTO o J-UME,_ 
NINGUEN MAIS 
PARECE 
PREOCUPARSE DAS 
CAUSAS, NEN DO 
QUE PODA PASAR 
COAMADEIRA 
QUEIMADA LOGO 
VENDIDA A PRÉ....,,,..C--10,_.,,,S-
INFEHIORES' 

protección civil que lle corres
ponde, e chega tarde e mal a to
dos os focos, con dotación cara 
na dirección e precária na infan
tería. A iniciativa máis especta- -
cular da nova Xunta. adiantaba 
en Marzo que o govemo autonó- · 
mico investiría cinco- mil millóns 
·de pesetas na batalla con'tra o 
lume. Pero o personal da Conse
lleria de Agricultura, sobre o que 
recae o peso da campaña, coñe
ce por unha circular do 2 de Xu
llo pasado as precisións do Plan 
de actuación. 

O Plan de alerta 
O esquema operativo para de
fender os montes da queima non 
se diferéncian en nada do que 
dispuxera hai trinta anos o minis
tério de Agricultura desde Ma
drid, cando as espécies pirofíti
cas coas que se reforestaran os 
montes acadaton idades críticas 
para o lume. O Plan de Alerta 
canta cunha rede de cirtcuenta 
emisoras establecidas en lugares 
de vixiáncia de todo o país e 
atendidas na sua maioria por la
bregos ou proprietários rurais 
contratados pola Conselleria. Os 

· vixiantes cobren tumos de oito 
horas en cada emisor de UHF 
coa misión de alertarás centrais 
instaladas en cada delegación 
provincial da Consellerra de Agri
cultúra. 

Catro eventuais contratados 
atenden cada ponto de vixia. O 

normal era que atendesen este 
traballo temporal de ~uño a Se
tembro, pero este ano dentro .do 
Plan Estrela da Xunta comefaron 
en Marzo. Neste -mesmo mes, 
desde a Conselleria concertaron 
os servicios da1guns grupos de 
extincións. Coñécense con este 
nome as equipas pe a oito en.
cargadas de patrullar cun coche 

· todo-terreo un anaco de mapa. 
As patrultas comuníc~nse · atra-_ 
vés doutro emisor de' 27005 qui
lociclos con cada central provin
cial. 

Sete. helicópteros do· Instituto_ 

. Tanto os que atenden o serví- é raro que a idade destes traba- . 
cio de vixiáncia como os que in- )!adores sexa en moitos casos de 
tegran as patrullas cobran de até 60 anos. O contrato non pre-
2. 700 á 3.200 pesetas por dia, vé a entrega de nengun material 
dacordo cun contrato eventual . ou roupa de xeito que estas di'as 
extendido pÓla Conselleria · de . de · máximo perigo de incéndios 
Agricultura dentro da · modalida- é posíbel ve.r axentes contrata-
de de cont9 alle~. Durante o tem- dos dentro dun plan millonário 
po que dure o_ seu traballo, o qüe deben bater o monte sen · 
contratado está na · obriga de botas ou roupa ruceitada ·ao seu 
abonar un cincuenta por cento labor, asi como sen mascarillá. 
do · seguro de accidentes pero · (No verán- de 1989. un axente fo
rion cotiza· para o seguro d~ de- restal morteu por· non contar con 
semprego. Pois qu_e tal xénero a>cuda para· a respiración .cando 
de contratos datan na sua-maio- extinguia un_ turne). Os axentes 
ria de hai 25 ou trinta anos, nori teñen solicitado máis meios de 

·para la Conservación de fa Natu
raleza, !CONA (que conserva at-
gunhas áreas de responsabilida- , RODEIRAS . DE 
de no labor de ~xtinción despois 
das transferéncias, como os hi- MOTOS, PEGADAS DE 
dro-avións Canadait, e tres da 
Xunta ocupanse da vixiancia áe- .CABALOS, MECHAS,_ 

· rea, pero son só útiles na patrulla DE CURTA-DURACION 
con luz de dia. As forzas que tra:.. QUE REMATAN 
bailan desde hai anos contra o 
fume critican o investimento rea- NUNHA LATA DE 
fizado nos de~ heblicópt~ros e GASOLINA, 
pensan que serian en .ma1s ren- ------...... 
dábeis veiculos todo-terreo, es- ARTEFACTOS QUE 
pecialmente naquelas áreas nas NON ARDERON OU 
que non . poden pausar os Au- RODAS VELLAS 
gusta-Bel/ ou os Ml-18, de fabri- . 
cación polaca. Atguns destes CHEAS DE ESTOPA, 
aparatos foron asignados a co- · SON PROBAS DO 
marcas piloto nas que un arte- MONTES QUEIMADOS 
facto incendiário poderia arder J · . , -----
desde o solpor ao lumbrigar sen QUE NINGUEN 
que o investimento millonário INVESTIGA' -
servese para nada. ----· -....,,...--------· 

transporte e unha desbrozadora 
mánual. ,. - , 

Os· contratados · eventuais tra
ballan sobre un horário de oito 
horas pero se lles vai esixir unha . 
di§ponibilidade de 24. As . horas 
que -exQedan· a xornada normar 
contratada pagaranse a 450 pe
setas. Repetidamente tense de
nunciado o fallo dun sistema que 
pode favorecer en circuito pe
chado o incendiarismo e a extin
ción e a pesar das negativas a 
recoñecer este risco, en ce.rtas 
caraeterísticas dos lumes dos úl
timos anos albíscase un coñece
meAto do .terreo e do esquema
de actuación das patrullas que 

· eleva á sospeita de implicación 
de alguns contratados . . 

Média hora decisiva 
Así que unha emisora localiza si
nais de )ume no seu· espácio de 

O LUME CÍCLICO E A COLLEITA DEVOTOS 
En vinte anos, os incéndios forestais arrasa
ron o equivalénte dun tércio da superlície do 
país. Pero as cifras · de 1989 son a marca 
máis alta nesta carrejra contra o monte gale
go, con máis c;te 170.000 hectáreas de mon
te queimadas, o que supón un área mais 
grande que a que ocupan as Rias Baixas ou 
mais dun tércio da província de Pontevedra . 
O total de hectáreas queimadas durante o 
89 supe~ou -ao do resto do Estádo que non 
chegou a 127 .000 hectáreas, con todo e ser 
un ano de cifras altas. 

O incremento sobre os fumes do pior ano 
precedente, 1981, foi do 45 por cento . . 
Amais do volume de madeira perdiqa e · d~ 
terra queimada, como consecuéncia dos in
céndios perdéronse máis de catro millóns 
·de toneladas de terra fértil, arrastrad$is por. 
choiva e vento~ . . _ · 

O piar ano de in~éndios na história galega 
non podia deixar de ser un referente político 
de inestimável valor para a nova xuma ~ida 

das eleicións. Por unha par1e, o anterior 
Conselleiro de Agricultura,. Franeisc;o Sinei
ro, négase a reconecer a importáncia históri
ca dos lumes de 1989, e ·arremete contra o . 
povo galega ao que acusa de non estar con
cienciado sobre_ o problema. No momento 
en que arde o país desde o Ortega! ao Miño, 

· o anterior Conselleiro estaba en Mallorca . 
onde pretendía poder dirixir a toita contra o 
fume por grácia .dos avances· electrónicos. 

Toda persoa relacionada co monte sabe 
do carácter cíclico dos incéndios, A mato
rreira: e o monte babeo, que. constituen o 32 

· por. cento da superfjcíe galega, fórmáns~ 
durante ano.s até acadar unha densidade 
crítica. lsto foi o que sucedeli no ano 1989. 
A XL!nta que toma o relevo do PSOE sabe · 
que por moi graye que poda resultar 1990 
nunca será tan malo como o ano deriante
rior, despois de queimada· gran parte da re-
serva _de tpxos,· uces, silvas erbas secas. 
Esta. circu_nstáncia é . agora ben aproveitada 

/ . 

po_líticament~ ao lle dar caracter de Plan Es
trela ao conxunto de d_isposicións do gover
no autonómico para_' facer fronte ao lume, · 

· con cinco mil mitróns de pesetas de invest1-
mento previsto. - · · . 
. Mil miltóns de pesetas están a: ser de~tiria

das a· labores de prevención: apertura de 
pistas, liñas de axuda para limpeza etc. que , 
·están a ser arbitradas desde a Conselleria 
directamente .. Amais vanse criando postas 
de traballo eventuais no campo para intervir 
nas patrullas .de extinción .. 

Estés investimentos extrarodináfios non 
· terian xustificación, nen serviriao agora para 
multiplicar a preséncia política dos conser
vadores en várias e ben dotadas liñas de 
subvención, de non ser polo erros cometi
dos polo govemo Laxe .que a pesar · de ter 
diante dos ollos o espectáculo dantesco do· 
país en chamas, mantivo unha actitude ne
glixente e . minimizadora para o ·gravísimo 
problerT)a. - O 
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'UNHA CIRCULAR.DE 
2 DE XULLO 
INFORMABA AO 
PERSONAL DA -
CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA, --o--==-----= 

SOBRE O QUE RECAE -
0 PESO DA 
CAM PAÑA-,--=D--=A--=s--'--
PRECISIÓNS DO 

.- PLAN' 

cobertura, comunica aos ·aXentes 
forestais o .lugar e caracter:~ticas 
aparentes do foco. Os -axentes 
forestais acoden ·ao _lugar e ava
lian a ifnportáncia do lun:ie antes . 
de reclamar'. médios para lle facer 
trente: Con tal esquema de ope
ración q tempo méaio de chega-
da dos axentes forestais ao lugar - cal pola que 0 território quedase 
do · lume é de 15 á 20 minutos 

·durante 0 dia. ·Pala noite, 0 tem- dividido en 63 zonas de interven-
po médio. de chegada sobe de ción inmediata dependentes -de 

- 30 á 40 minutos porque a emiso- 20 comarcas operativas. En cada 
ra non comunica 'directamente comarca . actuarian tres grupos 

· -cos axentes senón cun .teléfono · de bombeirós forestais contrata.,. 
de contacto. · dos por seis meses para atender ·_ 

Despois dé considerar a im
portáncia ·do lume, os axentes 
forestais requiren ~ médios da 
emisora provincial (a delegación 
da Conselleria de Agricultura) 
que pola sua parte pedirá á ~.mi
sara central os médios que com
pran: equipas dE;) eventuais, 
bombeiros cercanos, cisternas, 
-hidro-av,ións etc. seguñdo ó 
caso. "E eviden~e que estas. 20 
ou 40minutos son decisivos para 
a importáncia do lur:ne -comen
ta o axente forestal e membro do 
Sindicato Galego de Tmballa~o- . 
res Forestais (SGTF-CXTG), 
Claudio Quintillán. En Marzo fixé:.. 
. ramos á Conselleria a proposta 
de criar _unha estructura comar-

turnos de oito horas. Durante o 
· tempo do éontrato atenderian la- -
bares de prevención e limpezá 
do monte. Estas patrullas te.rian 
que dispoñer de roupa a-, xeito, 
recoñecemento méaico, réximen 
de Seguridade Social e seguro 
de oesemprego." 

. A Conselléria non dou contes
ta'ción a esta proposta alternativa 

· e pala ·contra quer -unha disponi
bilidade de 24 horas, un dia de 
descanso á semana e un ·fin de 
semana por mes durante a tem
porada de incéndios para os 
axentes forestais, que asumen a 
parte máis comprometida e difí
cil da extinción. O SGTF--CXTG 
califica de terceiromundista a -si
tuación dos traballad9res do 

monte e considera que. a actual 
política da Xunt~ é a:inda pior ca 
do Instituto para a Conseniación 
da Natureza, iCONA, xa que an-

-tes na· extinción habia equipos 
comarcais e seguiase µnha polí
tica de restauración do monte 
queimado, hoxe abandonada á 
imprqvisación. 

Concello~ marxinados ou 
absentistas 

_ Por autoridade e por lei é o alcal
de do município no que se pro
duce o lume quen ten que tomar 
decisjóns P?ra atallalo e coorde
nar fórzas. E presidente da Xunta 
Local de Protección .Civil da que 
forman parte un representante 
das forzas d~ .seguridade e 
aquelas institucióñs con presén--· 
cia nos lím"ites do concello rela
cionadas coa conservación fo
restal, como as comunidades de 
montes ou de veciños. Poderian 
tomar parte no Plan Estrela os 

.-

férreo da administración dos fon
dos millonários desde a · Direc
ción Xeral de Montes e unha 
nova Subdirección de lncéndios 
rec'én constituida·. 

Existen pala · contra alguns 
concellos ql!e contan con equi
pos locais para a extinción, sub
vencionados pola Conselleria de 
A~ricultura. Baiona é un deles. 
Pero os axentes forestais que re
clamaron o concurso da patrulla 
baionesa os pasados dias 6 e 7 
para combater senllos lumes de 
tres e sete horas de duración ·no 
concello, non obtiveron resposta. 

O concello dispón a diário , desa 
equipa de extinción para labores 
rutinárias - . como Hmpeza de 
praias e do casco urbano. Desde 
a Conselleria de Agripultura pedi
ron ás patrullas que se ocupaban 

C!) 'de apagar o lume o teléfono de 
vs contacto do grupo muniipal de 
~ extinción de incéndios. 

@ 
........,.....___,_ __ _,_........,_...,.¡< Unha representación da Con-

municípios galegos, dentro dun
ha políticá de descentralización 
que lograse unha identidade en
tre as inicitivas de extinción e os 
bens ameazados. Pero o plan da 

· Xunta para a prevención e extin
ción dos lumes foi concebido 
verticalmente, cun control central 

selleria de Agricultúra asegurou 
que ainda non era tempo de dar 
a coñecer cifras das liñas de 
axuda solicitadas para a limpeza 
de propriedades, segundo a con
vocatória da Xunta. Sábese con 
todo que o número de ·aplica
cións para axudas en Lugo e Ou
rense é incomparabelmente mais 
baixo ca no eixo Ferrol-A Guar
dia. Os axentes forestais eren 
que a administración autonómica 
está a piques de estragar unha 

, No VERAN DE 
1989 

boa ocasión de !impar o monte e 
coartar o lume. Se as subven- ' 

UN AXENTE . cións nun frente de proprietários 

FORESTAL ·MORREU en zona con perigo de incéndios 
- - - _ se conceden separadamente, 

POR NON CONTA~ pode darse o caso de que o 
CON AXUDA PARA A lume se transmita chegado o 

REsplRA-CIO' N. O momento a traveso das leiras 
que ainda conservan silva e 

PLAN MILLONÁ--=R'--IO_D_A monte babeo. Esta falla de previ-

XUNTA NON - síón poderia se correxir se me
___c::___· __ _____:;:.______ • diase un recoñecemento da dis-
SOLUCIONA ESTA posición das propriedades para 
GRAVE CARÉNCIA' as que reclaman axuda por lim-

peza. o 

DE NICARAGUA 

IMPOHT DO 

Distribuidor para 
aG~ 

(986) 36 ()() 39 

' CHAME AO . . 

TLF. {986) 43 36 24 
E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLÍ_CIT ÁRIAS 

A •oÍ.& nui 
PERIODlcÓ GALEGO SEMANAL 

! -.. 
l 

1 • --------. .. 
·········~················· 

"'¡ 



' , 

Al.IZA·.: E :M-. ND 
• Amnistia lnterri.acionál cr11:ica o .encarceran:iento de Francisco Rodríguez '(Pá~. 6) _.. Os·ensinantes 

contra os traslados (Páx. 8) • . As Nev(.3s~ propriedade privada para o Opl/s (Páx;· 11) . • un · 
concellal derrota ao governo .de Monfórte·{Páx. 1 l) il As eleicións andaluzas 

abren brechas. en IU (Páx. 14)_ .. • Af~anist~n ·non -é Vi~~nam (Páx. 15) 
~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~111111111111111~~~~~~~..::.._~~~~--;-~_;_,;_-,--~'--~~--;--

Q FUTURO DA DIREITA \ 

Na convención de Centristas de Galiza estiveron ·presentes Arufe. e os seus aliados · 
- . . -\- ~ 

•Novas detencións de._ 
narco-traficantes. Segtindo\ 
o Directór Xeral da Policia, Ro- \ Coa desigr:-ación de Cuiña como · Secretário xeral, · dríguez Colorado, a "a Opera- \ · 
cipn Nécora", responde a un . 
plan estabelecido que pode levar . . o PP aposta pala imaxe rexionaiiSta · a novas detencións. Tentaba, \ 
deste xeito, xunguir ·a captura 

.A.EIRÉ 

Manuel Fraga afirmou en 
Luxemburgo que "hai que 
rexionalizar" para evitar 
nacionalismos. Seguindo 
esa liñ.a, o Partido Popular 
nomeou a Xosé Cuiña 
como novo Secretário 
Xeral na Galiza, non sen 
forte oposición interna. 
Vitorino Núñez, pola sua 
banda, anunciou o seu 
propósito de expandir 
Centristas a toda Galiza 
nunha convención na que 
estiveron presentes Arufe 
e os seus compañeiros de 
Deputación coruñesa. 

'Captar o maior número de mili
tantes posíbeis para o PP" é o 
obxectivo imediato de Xosé Gui
ña, nomeado Secretário Xeral do 
PP na Galiza. Esta liña poderia 
entrar en colision cos seus ac
tuais aliados, Centristas de Gali
cia, que na sua convención cele
brada nos Milagres, decidiron 
"expandirse por toda Gal iza". 
Para corroborar este propósito 
estaban presentes os Tres Pepes 
coruñeses, que lle deron o go
verno da Deputación coruñesa 
ao PSOE. 

Vitorino Núñez busca o "espá
cio vacante das outras forzas na
cionalistas" e Manuel Fraga un 
"rexionalismo" que evíte "certos 
nacionalismos e separatismos". 
As duas estratéxias son máis ou 
menos coincidentes tanto no 
tempo como no calado politico e 
o que poderia ser unha confron
tación de intereses resólvese 
cunha complementariedade. 

Nos inquéritos manexados 
pota Xunta non só aparecen en 
alza formacións nacionalistas se
nón que demostran a existéncia 
dun sentimento, cada vez máis 
acusado, do feito da marxinación 
e da necesidade de resolver os 
problemas por nós". · 
· ós conflitos xerados a raiz da 
entrada na CEE deixaron traslu
cir estas sentimentos. Asi M. Fra
ga, en Luxemburgo, na sua inter
vención ante os deputados do 
Grupo Popular Europeu, era cla
ro: a asunción do tema das re
xións resulta primordial para evi
tar "certos nacionalismos e se
paratismos, pois os problemas 
das rexións van sair por un lado 
ou por outro se non están pre
sentes en Bruxelas"! Fraga asu
mia unha situación e tentaba 
porlle coto; quedaba claro ·que o 
seu obxectivo era evitar as rei
vind icacións de carácter nacio
nalista. • 

En. consonáncia con esta polí
tica "exterior~, · teñta adaptar a 
estrutura partid~ria galega. 

- Adaptar a estrlJtura _ . 
A decisión de situar a Guiña á -
frente do partido na G'aliza non· 
fof só buscarlle recambio -a~Ma·-

'-

dun alixo c;Je 500 q1,Jilos de. cocai-
11a -e a detención de trece per

un home que asumiu en AP as soas, entre elas os principais ca- -
posi~.ións de Barreiro · Rivas, a pos do Clan Charlín,_ coas deten
Cacharro Pardo que busca outro . cións realizadas en Afousa e Ma- _ 

· papel na polítíca galega e a Ro- drid e froito destas. 
may, para contentar á liña tradi- A policia andaba á. pescuda de 
cional. - _ . máis probas coas que- in_culpar · 

Orabén, Fraga deixaba unha aos detidos, enpontrándose con 
cousa clara, Guiña _non era 0 seu ·-esta nova via de penetración da 
delfin, entre outras cousas por- droga, pero sen relación algunha 
que el non pensa retirarse nunca, cos anteriores 9apos detidos. D 
como xa demostrou en máis 
dunha ocasión; pero tamén por
que ese nomeamento poderia 

. romper ao PP. · . 
' Vitorino· Núñez, en busca ta

mén da impronta de ~ucesor, 
contraatacaba desde o seu feu
do de. Ourense cómb sempre 
que pode ver o.seu papel amea-
zado. . 

:convocaba unha convención 
do seu partido e anunciaba a de
cisión, tantas veces cacarexada, 
de expandirse a toda Gafiza. 

Paca demostar que ''.n0n ~oga- • Barreiro. acusai a Vitorino 
ba· de farol"; estaban- pr~sentes de obstaculizar ao nacio
convidados doutras -províncias, nalismo~ !'Pal.Jeas cousas hai 
alguns tan significativos como máis ridículas· que a convención 

Yrtorino Núñezo a voz da Fraga na presldéncia do Parlamento 

.,(Arufe. . de Centristas nos Miragr:es", afir-. 
~ ·O actual presidente da Depu- mou X. L. Barreiro Rivas. O lider 
:=: tación- ourensá, X. L. Baltar_ puña coaga vaticinou. que Centristas 
~a nota crítica ·contra-a Xunta e o· de Galícia termiharian, con toda· 
z PP, para conte.ntar ás bases pro- · seguridade, no Partido Popular, 
<t: cedentes de Coalición Galega ao ~tempo que declaraba . que 

que propugnan romper o pacto "nunca naide tivo tanta cara 

riano Rajoy, senón que está in
serta dentro da reco"mposición 
partidária tendente a dar unha 
imaxe "rexionalista". 

Semanas antes do nomea
mento do ex aJcalde de Lalin 
como Se:::;retário Xeral librouse 
no PP unha forte batalla, dirixida 
principalmente por Romay Bec
caría e a vetla garda aliancista. 
Non só intentaban impedir o no
meamento de Guiña, senón que 

tamén propiciaban o seu desca
balgamento da COTOP. Entre os 
cargos que puñan contra -el . era 
as "suas conversas con Vitorino 
para facer un partido nacionalista 
de direitas". 

Ao final M. Fraga decidiuse a 
impulsar ao PP por ese carreiro 
rexionalista, en consonáncia co 
seu discurso presidencial. Puña 
a Guiña como cabeza visíbel e 
ao seu lado a T~i::nás Pérez Vidal, 

co PP. · - como Vitorino Nuñez", acusáñ- . 
Foi un. ·congreso de "afirma- doo de estar-a impedir a posibili

ción", corno partido "próprio e _ dade de que Galiza xere estrutu
§1.Utónomo", pero ninguén dubida ras políticas próprias". ·"O que 
que Vitorino Núñez. vai seguir a non se pode é chupar o biberón 
pactar co PP, mentres lle sexa por unha parte e querer falar 
rendábel, ·porque as suas. políti- como un adulto por outra". 
cas son coincidentes e comple- As . críticas a Vitorino extendé-
mentef¡rias, respondendo ·ambas ror-is~flera.<-Cle. evaluar --0-..seu_ 
a un~ inte·r~~es e$tatais. Ta~ yorríportamento. como .~r~siden
complementanas como ·poden ·· te -do Parlamento, cnt1candolle . 
ser co PSOE, aí está a Deputa- sobre todo tjue entrase en discu-
ción de A Coruña. o . sións cos parlamentários e ·que 

' puxese os meios para que fun-

A ESTAFA VERBAL. DE FRAGA E VITORINO 
cionasff o rodjflo popular. · -o 

- • Concellais da . CPG de 
F.cJA.e. . Arzua pasan-ao PP. Os Cirwo 

· - concelleiros de Coalición Progre-· 
O nacionalismo gaña respeito, amplia ádeptos, tovias sexan abertas, os produto~ cárnicos ·e lác- • G (CPG) d Arz · 'd . . , . . . .. . s1sta alega · · e ua pa-
apresen!c;tse com.o 1 eolox1a ~.como .r?roceso de r~- teos .comerc~ab~1~ ~e~pre .que non 1~terfiran as d1- sáronse ao Partido Popular. 
cuperac1on das hberdades e hberac1on da escrav1- . rectnces.~omunitanas . Mesmo aceita~ <1ue se es- · Co"n este: trasvase, 0 pp pasa 
tude e da amputación históri~a da nosa personali- creba ma1s en galega. Fano desde, a d1re1ta de Fra- ·a ter neste concello 1 o dos · 13 
dade; pero tamén como capaz de darlle resposta ga. · Direita que nega unha Galiza nacJón. VitC?rino , concelleiros. · o 
ás demandas máis imediatas e urxentes pa povoa- está disposto a abé;mdonar a palabra rexión e a · 
ción. · · · confundir a linguaxe. Pero nen _el . nen o seu guieiro 

· Frente a isto aflora un rexionalismo acaudillado - aceitan o que constitue o cerne, o fundamento-dun- •Llano de La Concha 
por M. Fraga que recolle a linguaxe decil]lonónica ha _nación: a -vontade política de constituirse ·como abandona o CDS. No CDS . 
de Brañas á par que_ exibe o respeito aos reaccio- ·tal, de ~er comunidade política soberana- -e, pqlo seguen os abandonos e p até 
nário~ V. Risco e Ramón Piñeiro. Afirma un gale- mesmo; disposta a esixi~ as formas de autodeter- agora _conpelleiro deste partido -
guismo "culturalista", di defender a língua -a nosa minarse que precise. · en Vigo e número un do CDS 
língua que el impediu afirmarse internacionalmente Fraga e Vitorino cometen continuamente ~nh.a ne~ta c_idade manifestou a ~ua 

· nos anos sesenta- e o sistema produtivo. Vai pala estafa .verbal, pois negan a hosa idéntidade nacio- .. vorttade .d~. abandonar o partido 
CEE reclamando un "rexionalismo" e pregoándo os nal cando nos afirman coni9 povo _carente de van- e- a pos1~1hdade de pasa~se . ao 

· perigos do nacionalismo. como independentismo. tade política ou- como cando nos defínen como grupo mixto, tamén conec1do 
Fraga segue na trincheira dos anos 60: na nega- ··parte do.L!t~a gran nación como_puros b~irros semi- como dos trnásfllgas. 

ción da capacidade política diferencial do~ povos, urbanos. Aí está a sua diferénda oon Pujo ou con · . O CDS pretende que ,Rafael 
pero tiv.o que dar un paso atrás e parapeitarse. Foi, Arzallus. Un ha diferéncia básica e fundamental por Uanc> abandone o · cargo, p9is, a : 
sen dúbida, a presión nacionalista o que o fixo re- moit-0 que alguns se · empeñén e.mi facer: paralelis-· pos da marcha de Magariños, 
troceder asumindo ideas e posicións que non son mos. · . . . . - ~ra o único concelleiro q~e lle 
suas. Cad& avance c:to nacionalismo leva, paradoxi- . Ben ao revés, a. Conse(o) definiu nídi:a e firnie- quedaba ao partido, pero este 
camente, implícito-un achegt.;tmento cos seus fnimi- mente que é unha nación·,e os. seus direit:os na sua insiste en que antes se lle abone 
go~. · . _ . última reunión. constlituindo un ha aportación funda- un crédito que pediu para afron-
. ·A sua beirá,.Vitorino Núñez reune 'a1un milleiro de . mental no . corpo teórico das nácións oprimidas .. . tar os comicios, do que quedan 
fieis ·nun. santuário ourensán e proclama a conquis- . N_un dos se1.i1s pontos ibásioos afirma qué "a exis-·. por devolver ao redor de 2,7 mi
ta.da Galiza polos "Centristas". Porque eles son na- téncia dunha nación~ ·a co_nsecu:~ncia da vontade llóns. O partido pretende..pagarlle 
cionalistas, quer dicer, qefenden como Fraga·e con conxunta. dos membros dw1 pavo de auto-organi- eses cartas co soldo do novo 
Fraga os .intereses da GaHza. Defehden que as au- zarse politiGamente". . o concelleiro~ o -



DIADA PÁTRIA . 

Entre. todoS' será o lema da manifestación · 

/ 

-BNG·e PNG~PG apoian 
un cB.lendário de traballo·conxunto que comezará o 25 de Xullo 
.M.V. 

"Na andadura do traballo 
comun"a prol d<? G~liza -
sinalan · nun comunicado 
conxunto o BNG e o PNG.:. 
PG- o primeiro paso 
darase na data -
reivindicativa-nacional do 
25 de Xullo". Ambas , 
partidos participarán en pé 
de igoaldade nos diversos 
actos que se fagan co 
lema "Entre todos". 

"O PNG-PG foi a única forza que . 
-respostou á nosa chamada ·de 

coordenación' das forzas nacio- , 
nalistas no necesário traballo 
polo país", sinala Encarna ·oter9, 
portavoz do BNG. Fr9ito d~s re1:1-
nións mantidas é o acordo de 

- "asunción · de presupostos con
xuntos" e un "calendário de tra
ballo social, institucional e políti
co na defensa dos ·intereses de 
Galizc," a partir do mes de Se
tembrQ, pero· qt,Je ten unha pri
meira etapa este 25 de Xullo. 

Con todo, "este traballo' · co
mun -si'nálase no documento 
suscritos por ambas_ forzas-:
non significa nengun replantexa
mento organizativo", pois ambas 
forzas continuan a manter "a sua 

ESTRATÉXIAS º? .NACIONALISMO 

DUAS LÍNGUAS -DIFERENTES·-
M~ VEIGA . 

A.s notas cruzada~ entre o PSG-EG e máis Ó BNG co gaJjo da uni9a
de nacionalistª, se alg6 mostran, é o. uso de duas língua~ diferentes, 
por isa os seus comunicados causan, as máis das veces, perplexida-
de na audiéncia. . , -

O documento aprobado pala Conferéncia Nacional do PSG-EG -
e do que irJforl'fJamos no anterior número- foi re~eitado polo BNG, . 
por "non recoller a pluralidade ideolóxica existente no seo do nacio
nalismo" e por si inclúir, ·en cámbio, a organizacióris. ~'alleas a Galiza", 
como Esquerda Unida, ,nb proxecto. · '/ · 

O PSG-EG acusou seguidamente ao BNG de "non ler o documen:: 
to"-e de realizar "unha resposta apresurada". O PSG-EG afirma que, 
pésie a todo, difundirá o documento a toda a sociedade galega como -
"un dos elementos básicos de traballo político nos próximos meses" 

Mentres o BNG remite toda a sua política aos obxectivos concre
tos: "programa de mínimos", "confluéncia nos obxetivos prioritárfos 
de Galiza", marcando unha política graquál, na que a unidade orgáni- . 
ca non se descarta a máis longo prazo; o PSG.,.EG, en cámbio, nu
clea as suas propostas ao redor de motivos teóricos: "unidade do 
nacionalismo e a esquerda" e "ausénciá de diferé~cias entre ambas 
forzas, dados os cámbios ultima_mente acontecidos no Leste". 

.Conviria ·concretar, xa que logo, de que se tala cando se tala de 
unidade. A disparidade de ánálises impide saber se hoxe son factí
beis acordos a pequena e!?.cala. O traballo conxunto seria beneficioso 
para o país e non iQ1pediria acordos futuros de maior .cali;ido. A obse
sión pala unidade estratéxica, que as descalificacións ouvidas impi
den agoirar, corta o camiño aos acof'do~ pontoais. 

-Mentres ambas forzas non talen a mesma linguaxe, as notas á 
_prensa a nada conducen, salv.o· á impresión na cidadanra de que 
todo consiste nunha estratéxia eleitora!ista. O . 

:NACIONALISTA PROCESADO 

. . 
BNG' e PNG-PG convocan unitariamente a manifestación do Dia da Pátria 

· identidade estratéxico-política e 
independéncia". 

BNG e PNG-PG sinalan tamén 
que : este proceso de "defensa 
dos intereses de Galiza" está 
aberto a todas as forzas políticas 
nacionalistas que "situen no pri
meiro plano do seu tr~ballo a Ga
liza e a defensa dos seus secta-

' res produtivos e da sua identida
de política'.'. 

Dia ·da Pátria 
·Representantes do· BNG e do 
.PNG-PG oc~parán a cabeceira_ 
da manifestación que . recorrerá 
as ruas composteláns baixo o 
.lema -"Entre todos''.. Ambas for-
zas contribuirán tamén a elabo
ración da lista de invitados, da 
que xa está previsto formen par
te. representantes ~a Con~e(o), 
da Alianza Europea e Eusko Al-

kartasuna. 
No tradicional mitín da Quinta

na tomarán a palabra un repre
sentante de cada sector da fren
te nacionalista (UPG, Colectivo 
Socialista e lndependentes) e un 
membro do PNG-PG. 

Po~a tarde celebrarase a festa 
na Carballeira de San Lourenzo, 
na que intervirá o grupo Na Lua. 

O BNG colocará tamén unhas 
vinte vallas publicitárias, nas que 
cun fondo branca, recorrido por 
unha franxa azül, irá inscrito o 
lema "Entre todos", en letras ver
mellas. O BNG canta ademais 
coa edición de vinte mil carteis. 
Segundo Mário López Rico, res
ponsábel de propaganda , do 
BNG, esta atitude tratará de su
plir a acostumada pasividade gu
vernamental na data nacional de 

Galiza. O BNG ten previsto ta
mén resumir a tradicional deno
minación a "Diada Pátria", supri
mindo o termo "galega". 

Primeira reunión da 
direción do PNG-PG 
A primeira reunión do máximo 
órgano de direción do PNG-PG 
tras o Congreso supuxo un cre
cemento do apoio á liña repre
sentada polo ex-conselleiro Enri
que Rodríguez Peña que ocupa
ra a secretaria xeral cu.n partido 
moí dividido. 

A estratéxia aprobada céntra
se na unidade de acción entre os 
Racionalistas que se irá concré
tando nos próximos meses e que 
ten o seu eixo na defensa dos in
tereses galegas frente ao Estado 
e a CE. O 

O Tribunal ConstituciorJal fallará en _Febreir9 o ·recurso apresentado en Outubro pasado polo dirixente do BNG 

Amnistia· 1nternacional inclue no seu informe anual 
. . 

o proceso e a ct>~dena de FranciSco Rodríguez . 
•x.c. cado en grande parte por este 

proceso político. Coincidiu no 
~ · tempo coa revisión dunha sen

.téncia pola cal en Estados Uni
dos non _se penal.izaba a queima , 
da bandeira norte-americana, 
.decisión que ven de ser sancio
na~fa polq Tribunal Supremo 
dese p~ís; que _considera o acto 
de carácter político e defende a 
primacía da liberdade de expre
sión 1 sobre outras considera-

Amnistia . lnterpacional 
inclueu no seu informe 
anual a sua "preocupación 
polo proceso e reclusión · 
do dirixente do BNG, 
Francisco Hodr_íguez?', que 
agora hai un ano 
permanecía no cárc~re de 
A Coruña. O recurso ao 
Constitucional. 
apresentado en Outubro 
pasapo terase de resolver, 
segundo fontes da 
defensa, o mes de· Febreiro 
do próximo ano. · 

O encarceramento de Francisco 
Rodríguez . levantara · o pasado 
ano unha onda de solidariedade, 
que ·en grande medida. conse
guiu· que se producise a excarce
ración' poucos días antes dun Dia 
da Pátria Galega que se viu mar-

. cións. · · 

Como ·se recordará a sentén
·cia· da Audiéricia Provincial de
claraba probada a part'icipación 
do dirixenté do BNG.-na queima 
du_nha enseña españóla, · nunha 
manifestación· · organizada en 
Xuño do 1984 contra o traslado 
dds restos de Castelao a Galiza. 
Na sentéñcia desestimábanse 
todas as testerriúñas dos testi
gos que alegaban · a non partici
pación dos feitos de F. Rodrí
guez e estimábanse, pola contra, 
as de vários policfas. A senténcia 

da Audiéncia ía acompañada 
dun argumentado voto particular 
do maxistrado Julio Tasende 
Calvo, hoxe presidente da Au
diéncia coruñesa, que ·declaraba 
probada a inocéncia do profesor ~ 
ferrolano, voto no que fai espe
cial fincapé o recurso apresenta-

. do pala defensa ante o Constitu
cionar unha vez que o de casa
ción . arite b Supremo fo¡ desesti
mado e oéasionou o ingreso en 
prisión de F Rodríguez. 

Conculcacións 
constitucionais 
Son vários os artigas cónstitu
cioriais que se consideran con
culcados -no recurso. O 14, refe
rido á igualdade ante. á lei "sen 
que poda prevalecer discr.imina
ción algunha por razón ... de opi
nión ou calquer outra condición 

· ou circunstán'cia persoal ou so
. cial'', considérase -in.frinxido pa

las consideracións da senténcia 
do. tenor de "é evidente a carrega 

de paixón que os actos políticos 
singularmente de partidos nacio
nalistas provocan, xeneradores 
de estados paixonais inconcebí
beis para mentes sereas, pero 
que orixinan uns estímulos arre
bátadores determinantes dunha 
emoctón satánica provinte dunha 
.emoción intensa que obnubila en 
grande medida o racidcínio ou 
entendimento de quen, como o 
acusado, se revela como fanáti
co dunha idea que en supostos 
como o · ar:ialisado Ue priva dos 
seus frenos inibitórios e autocon
trol ir.iducíndoo a c;ietestábeis ac
tos· como o· realizado". · 

O segundo artigo que conside
ra o recurso infrinx:do é o 24.2 
da · Constitución no referido á 
presLmció.n de inocéncia, ampa~ 
rando a sua argumentación en 
diferentes senténcias doiTC, que 
sentarqn xurisprudéncia sobre o 
tema. · E precisamente neste as
pecto onde se recolle in extenso 
o razonamento de .Julio Tasende, 

que si valora as opinións dos 
testigos aportados pola defensa, 
nomeadamente un xornalista que 
. cobria a información, relativizan-· 
do a dos políciás. Lembra o re
curso que nengun dos testigos 
da defensa (entre eles/as X.osé 
Manuel Beiras, Encarna Otero, 
'Josefa Baamonde, Silvia Vaz
quez, Manyel Portas e Oiga' Váz
quez) foi recusado/a previamente 
polo fiscal, polo que a considera
ción de direito da sentéflcia, que 
non estimaba como obxectiva a 
testifical practicada por ser 
membros ou simpatizantes do 
HNG os testigos, o que se consi
dera máis .unha vez t.Jnha discri
mación polític¡;l de facto non só 
xa do acusado como dos testi
gos da -defe:nsa. • 

Finalmente o recurso fai ver a 
violación do artigo 24.1, no que 
fai ao direito á tutela xudicial 
efectiva e conclue rec1arriando a 
liberdade definitiva e o restabe
lecmento dos· direitos de Fran-

. ciscó Rodríguez. O 

l ' 
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SECTOR LÁCTEO Q MELLOR·DOS .. MUNDOS ~ 

Suspendeü GB.Ute!arrnerite a folga de ·tractores 

ó Sindicato .· Labrego Galega· cqnseguitl 
sentar a todas as pártes· para bus~ar 
solución· aos prot?lemas ·agrícolas .. . ·· 

-. ¡ 
Vivimos no mellar 

·dos mundos posíbeis 

' Felipe Gonzá~z· 

O seductor de menores -
para a causa galeguista-, 
nas décadas dos cincuenta e 
sesenta, Ramón Plñeiro, foi 
homenaxeado o pasado dia1 
1 O pota Universidade de San
tiago. Asistiron -. multitude de 
persoaxes do mundo político 

.A.EIRÉ O único débat-e, aceitados os 
óutros pontos a discusión, estivo 
na aceitación da lnterprofesión 

, Galega. O represent~nte da.Ad-: 
. ministración central, non tiña po
- deres para aceitar este ponto. . 

.. e cúltural do país. 

As mobilizacións, 
sobretodo a acampada 
continuada en Compostela 
e A Coruña, o deterioro do 
PP na sua base eleitoral, a 
asunción social do 
problema pala maíoria da 
povoación, labrega ou non, 
e o medo do Governo · 
Central á paralización de 
Galiza durante dous dias e 
as suas consecuéncias 
que xa non poderian ser 
cargadas na conta da 
Xunta, propiciaron que, por · 
primeira vez, sindicatos, 
empresas e as duas 
Administracións sentasen 
nunha mesa a negociar o 
futuro do campo galega e 
as suas solucións. Discutir 
os pontos fixados polo 
Sindicato Labrego Galega 
que -"para demostrar, 
máis unha vez, que 
estamos dispostos a 
buscar solucións 
positivas"- decidiron 
desconvocar, 
cautelarmente, a folga de 
tractores prevista para os 
días 11 e 12 de Xullo. 

A desconvocatória da folga de 
tractores prevista para os dias 11 
e 12 de Xullo, encheu de ledícia 
a boa parte da povoación gale
ga pero, sen dúbida, ninguén 
máis contento que os dirixentes 
e cadros do Sindicato La.brego 
Galego-Comisións Labregas. 
·Para eles foi unha grande victória 
conquerír que a sua táboa reivin
dicativa fose a base de negocia
ción entre todas as partes que 
teñen na sua man a resolución 
do problema do agro galega. 
Sentar a unha mesma mesa a in
dústrias lácteas, sindicatos e as 
Administracións autonómicas e 
central era a gran zuna do SLG e 
o motivo das suas loitas de to
dos estes meses. A sua deman
da de solución aos problemas do 
agro, sobre todo aos máis uncen
tes, o lácteo, sabian que pasaba 
por f~cerlle aceitar as Adminis
tración o seu papel e que as in- . 
dustrias lácteas cumplan cos 
compromisos contraidos. Por iso 
rexeitaron o "Acordo de Guísa
mo" que, como se viu co tempo, 
non valeu para nada, tendo que 
aceitar agora os seus integrantes 
os pontos qu~ antes se negaran 
a discutir co Sindicato Labrego 
Galega: ioterprofesional galega 
.que garanta; entre-outros pontos 
un. précio mínimo, o cobro e a re
collida do leite; Plan Galega de 
Politica Agrária, que poña en 
marcha as medidas estructurais 
e infraestructurais; proxecto in
ttustrial para Galiza con capaci-· 
dad~ para industrializar e comer
cializar o 'eite producido. 

As grandes mobilizacións 
·· Para chegar aqui tiveron . que 

producirse unha série de mobili
zacións, con asambl~as, mani
festacións e tractoradas, que de
mostrasen a ··fortaleza dó SLG, 

Ante esta situación, reuníase a · 
dirección do sectór lácteo do 
Sindicato labrego Gálego ·e ·de
cidia suspender cautelarmente a 
tractorada, agardando cal era a 
"pósición da Administración cen-
tral ao dia seguinte. · . . 

Carlos Posada, o Delegado 
Territorial do Ministério de Agri -::
Cl)ltura plantexaba como primei- -
ro ponto a aceitación da propos-: 
ta de interprofisional. · 

Tamén se debatiu o tema dos 
impagos, acordando que as or
g~nizacións agrárias rec¡;olle:~ian_ 
unha lista daquelas explotac1ons 

· que non puderan resolver o pro
blema do aval para os créditos 
da Xunta,. para que · esta tratara · 
de resolvelos. · 

Fatoúse tamén da solución· á 
crise de Larsa e ánunciouse 

- · unha sorpresa para o día seguin
N te: Xosé Ro..Origuez, Pep~. Mante
lS::! quilla, entraria no GruJ)o larsa 
~ (segundo anunciou A NOSA TE
~ RRA no noso número anterior). 
Ea Xosé Carlos, o seu sobriñq dimi-
0 tiria e a Xunta confia- en que re-

pero tamén a asunción pola 
maioria da povoación. das suas 
reivindicacións. 

maten os problemas da principal 
para iso as distintas empresas, empresa teiteira galega. Pero 
pero, , afirmou, "hai outros xei- aquí ainda. permañeQen várias in-

A acampada nas prazas de A 
Coruña e Compostela, demos
trou, de paso, a paciéncia ~ a 
existéncia dunha clara direc1ón 
da torta. M. Fraga non podía_ 
agardar máis en recibilos sen ver 
deteriorada a sua i.maxe. 

tos". ~ cógnitas. Unha delas é se X. Ro-
Tamén se mostrou disposto á · dríguez~ divrdirá ou non ·ao gru

criación dun Consello Agrário _ po. Outra se deixarán entrar nel 
Galega, que iría incarcjinado no ao capital das coopérativas 
Consello Económico e Social. (poda que só nas empresas me- _ 

Asimesmo estiveron de acór- nos rentábeis despois de dividi-
do, entre outros moitos temas, lo). A outra se non será vendida 

Paralelamente estábase a dar 
unha asunción social do proble
ma sen precedentes, até o ponto 
de que o próprio martes moitos 
comerciantes xa abandonaban 
as vilas pois non tiñan pensado 
abrir os días das folgas. O PP es
taba a deteriorarse eleitoralmen-.... 
te e a perder militáncia, con car
gos eleitos a facer campaña a fa
vor das mobilizacións· e xa non 
podia manter a situación ~or 
máis tempo'sen que a Xunta 1n
terviñera. 

na potenciación da Misión bioló- outra parte a capital multinacio- . 
xica. nal. 

Reunión coas empresas 
lácteas 
O mesmo luns, dia 9, en que se 
celebrou a reunión na Xunta, tivo 
lugar outra mesa negociadora 
entre o SLG-cc~LL e as empre-
sas lácteas, asístindo, por pri
meira vez grupos como Besnier, 
e ta,mén Nestle, Puleva, Ram, 
Reny Picot, Clesa e Pascyal. 

Estas empresas afirmaron co
ñecer a estratéxia do SLG~ mos
trándose de acordo en negociar, 

A entrevista con Fraga pedíndolles que se iñtegrasen na 
. Foi asi como o Presidente Fraga, Mesaae Guísamo. · 
reácio a recebar aos dirixentes As empresas afirmaron que 
do SLG, celebrou con eles onha estaban perdendo mer.cado, so:. 
reunión acompañado polo Con- bretodo na zona de levante, es
sell~iro pe Agricultura Romay tanda dacordo co sindicato en 
Beccaria. que hai que éomprometer ás Ad-

Nela tratáronse,_ fundamental- ministracións e respetar aos · 
mente, dos problemas do sector acordes, asi como en que na . 
lácteo. Ao rematar a reunión busca .dun précio mínimo- e na 
existía o compromiso por parte criación · dunha interprofisional, 
da )(unta de asistir a unha reu- · demandas básicas do SLG. Se 
nión, na que participaran tamén ese précio mínimo rendábel, tañ
as empresas, presionar · ao· Go- to para as empresas como _para 
verno central e poñer todos os os productores era imposíbel de 
seus meios para resolver os pro- obter, concordaron en que debe
blemas deste sector. rian ser as Administraóións as 

Fraga mariifestóulles _ante as ·-que¡ o garantizasen. 
reivindicacións que "eu · ainda ~ Reunión en Guísamo 
son máis ambicioso que voste- · 
des á hora de conseguir milloras Ao :dia seguinte tiña lugar unha 
para este país", afirmando tamén · reu~ión en Guísa~o. Os Xóvenes 
que estaba di~posto, se facia tal- Agricultor~s opuxeronse ;a que ? 
ta, a chamalos para presionar S.~G entrase na Mesa a~1 cons~1-
con máis forza ante Madrid. · . tu1da, ante a sua n~gat1v_a a f1r-

· Mostrouse. disposto a que· :m~r o,s ~cord9s, xa fe~ec1~c;>s na 
existise1 un grupo empresarial ga- pra~t1ca. En vista d.a s1tuac1on os 
lego ·forte no sector lácteo, por present~s· acordaron convocar 
máis que , non· podian· convocar. outra mesa. · 

A próxima reunión o dia 
19 . 
A próxima reunión ~oncertouse 
para· o próximo dia 19 de Xullo. 
Nela o prime.ira ponto a tratar 
será o da interprofisional, pasan
do logo ao tema dos précios. 

Agaca,, asociación de coope
rativas, tam én puxo na última 
reunión sobre a mesa unha de
manda do SLG, a necesidad e 
dun grupo industrial galego forte 
para a transformación dos pre;>-

, duetos lácteos. ; 
A dinámica negociadora vai 

seguir nunha nova mesa, nomea- ~ 
da Mesa de Producción Láctea. 
A de Guísamo vai seguir, pero, 
na práctic.a xa está morta. 

Para o SLG, qu~ considera 
como un gran triunfo o logrado, 
"está cambiando a dialéctica da 
negociació!l tanto da Administra
ción central como da autonómi- . 
ca, que até de ·agora se inibiran". 
, Un dos principais logros foi 
que "se· mallase a Xunta a níve~ 
de presidéncia" e o recoñedi
mento do SLG como "sindicato 
hexemónico na .Galiza" o que 
fará moito ben á dinámica sindi
cal · e á proble;nática agrária e, 
senón ... "os labregos non van 
consentir que se .ll'es tome o 
'pelo: . os tractores están aí. A 
· prote~ta será miáis oontundente". 
· De momen:tQ, conlinuan . as 
faenas agrícolas e, todos máis 
contentos que nunca. Déuse o 

, primeiro paso : para arranxar_ o · 
problen:ia. Os labregos conseguí- . 
ron outra victória. O 

Don Ramón_ Piñeiro · non 
quer ser como Don Ramón 
Otero Pedrayo e prefir~ que · 
todos os homenaxes llOs fa
gan en vida. Segundo os na
sos arquivos, con estes v"an 
513 e a todos asistiron as 
mesmas persoas. 

Manuel Soto, · alcalde de 
· Vigo, acondicionou o seu 
chalet de Saians para un dos 

· seus vícios favoritos: tocar a 
bateria. Acondicionou un ~s
túdio con · pista e focos e, no!l 
só toca, senón. que as veces 
canta. En concreto, repite 
moito aqueta de "Vivo en el 

' número 9, calle' de la melan
colía". Debe ser que se acor
da de cando era pobre. 

Observar nestes días a pren
sa e as revistas serve para 
decatarse da extraordinária 
habilidade dos xefes de reda
c.ión para garantir que en 
todo número salga unha teta 
fotografiada, facendo, isa si, 
que é como por,casualidade, 
porque o xustifica o guión in-
formátivo, vamos. · ~ 
. É a mesma prensa que 
presta tribuna~ aos que axi
tan o sable contra o nudismo. 
A doble moral reinánte dá por 
válida · a teta comercializ~da, 
pero ·non a autoxestiona_da. 

Falando de nudismo, hai da- --
dos curiosos. .. Segundo as ' 
nasas estimacións, na praia 
nudista máis cofíeóida das 

- Rias Baixas,. Barra, fondean 
unha médra de coarenta bar
cos de rec~eo, do que se de
duce que unha. temeira parte 
dos asistentes ao are~d chega 
por este médio. 

_ ·Avisamos aos nasos lectores 
de que a excesiva exposición . 
aos raios solares pode- pro
duc;r cancro de pel. O cah
cro ·de pel, ainda que doutro · 
tipo,. pocje ser adquirido ta
mén polo contacto coas au
g·as contaminadas dalgunhas 
ctas nasas pra1as e di&o non 
se libran ainda que se sequen 
oóa bandeira azul europea .. O 
mellor ·· é que fagan turismo 
rural. Están de moda os la-

. bregas. - D 

/ 
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ADAPTACIÓN.Á LOGSE 

·A adscripción por especialidades-motivo de m~ltiples problemas _ 

. As reformas aplicadas provocan 
un gran· déscontento entr~ ·os profesores de EXB 

_ •• M.YEIGA . 

·A publicación do-Real 
Decreto 895/89, sobre -
Concurso de Traslados, 
está a provocar unha 

_ profunda transformación 
entre o prof~sorado de · 
EXB, especialmente no · 
tocante á provisión de 
postas de trabatlo. A 
lexislación actual está a 
verse modificada, como 
etapa de ·adaptación á 
futura LOGSE. O periodo 
de adscripción ás novas 
especialidades, entre o 19 
e· o 29 de .Xuño, provocou, 
no remate do curso, un 

. notório descontento entre 
o profesorado e a .. 
realización de asambleas. 
en numerosos -centros. As 
protestas chegaron a 

. provocar o peche de vinte 
mestres en Malpiéa, para 
reclamar solución ao 
·traslado forzoso de 15 
· compañeiros con perda de Protesta contr ·a o desprazamento de mestres. t=oto de Arquivo. 

pontoación. - ' 
dará clase no ensino secundário · o reéoñecemento de especiali-

0 ensino quedará proximaiTiente · obrigatório. A eliminación de pro- · dades que deu lugar a non pou
dividido ·en tres bloques: Ensino fesorado de EXB tratará tamén c~s polémicas, ao non recoñe-

. Primário (até os 12 anos) . que · de levarse a cabo, temporalrnen- cerse determinados cursos de 
contará con profesor de curso; te, pola via das xuvilacións vo- especialización -non homologa
Ensino Secundário Oprigatório · luntárias para os maiores de se- dos pala Xunta-, non valorarse 
(entre 12 e 16 anos), onde rexirán . senta ahos, con trinta de serví- nalguns casos a experiéncia á 
os profesores de área e Ensino . cios, e con direito a unha gratifi- hora de impartir esa asignatura 
Secundário non Obrigatório (en- cación. etc. 
tre 16 e 18 anos) que será impar~ , . 
tido por profesores de asignatu- Un novo e polerrnco 
ra. concurso de traslados· 

A situación actual procura o 
axuste de plántillas·de profesora-
do á nova situación. · · 
· Segundo a nova Lei de Educa
ción (LOGSE) deberán ser licen
ciados os que impartan as clases 
aos maiores de 12 anos. De po-· 
ñer en prática tal p~incípio sobra
rian gran número dos · actuais 
profesores de EXB e compririan 
máis licenciados. A etapa actual 
pode denominarse de transitória 
e ~parte do profesorado de EXB · 

CONTAMINACIÓN DOS·RIOS 

Até agora o co~curso de trasla-
. dos era comun para toda a EXB, 
é dicer, funcionaba como un car
po unificado. A partir do próximo 
concurso "de traslados, a cele
brar probabelmente · en Decem
bro," ·a inclusión no concurso irá 
en función da área de ensinanza 
(sociais, gal ego, • matemáticas ... ) 
á que cada profesor esteña ads
crito . . 

o. proceso actual consta de 
catro fases. A primeira delas fai 

o segundo paso é. a división 
do território en zonas (ate agora 
a división só c.ontemplaba pro
_víncias e coléxios). Segundo a 
UTEG-INTG seria preciso "adap-

. tar" esta zonificación ás necesi
dades de Galiza. Para a UTEG a 
"zona" deberi~ ser aquí a "locali
dade". Argumenta ·esta central 
que "non se pode permitir a ca
talogación en zonas amplas, 
dado que debido á enorme dis
persión d9s centros no. naso · 
pais, os f"estres poderian ser 
abrigados a concursar e consu-

-Manéxase a hipótese dunha vinganzá persoal ou política 

Botan ·.amoníaco no -rio ·Arenteiro . ' . . ~ . ' . 

problema que lle criaba ó con
curso por especialidades no Ci
clo Superior' .. , pero, sinala a 
UTEG, "r.ion veu significar un au
mento do profesorado e unha 

' mellora das condicións de traba
llo, é dicer, fíxose sen aumentar 

. o número de profesores. Moi ao 
contrário, engádese, cos efecti
vos actuais faise unha reestrutu
ración no sector que significa na 
práctica empiorar as condicións 
actuais, pois reagrupanse alum
nos (aumentando o número de 
alumnos por aula) e suprímense 
unidades. Dándose o' caso, ade
mais, de profesores definitivos 
afectados de supresión de uni
dade que ou ven quedan de 
apoio no Centro ou ben son des
prazados" . 

o 

~ A adscripción por 
~ especialidades 
o 
~ 
g 

mir a sua pontoación sen saber 
a qu~ escala van ser destinados. 
As portas poderian quedar ta
mén abertas á criación de profe
sores proprietários definitivos de 
zona, adscritos a un pasto e a un 
centro en función das necesida
des do servizo, pois isto levaría 
á · mobilidade permanente do 
profe~orado e, mesmo, a com
partir horário en vários centros. 

~n terceiro lugar levouse a 
caba a denominada cataloga
ción dos postos, pola que se de
terminaba o número de prazas 
de cada asignatura que serian 
precisas en cada centro. Para a 
UTEG esta foi unha oportunidade 
desaproveitada para correxir a 
"débeda histórica" existente con 
Galiza. A catalogación, que po
derá ser revisada anualmente, foí 
realizada pala Consellaria "ca 
único obxetivo de solucionar o 

O último proceso a realizar é o 
de adscripción. Cada profesor 
de EXB será adscrito a algunha 
especialidade, correspondéndo
lle, como ml nimo, a adscripción 
ao actual ciclo inicial e médio (o 
futuro ensino primário, antes dos 
12 anos) onde existe o profesor 
de curso, sen división por maté
rias. 

O proceso que pode calificar
se de provisional, pois dentro de 
dous anos entrará en aplicación 
a LOGSE, levouse a cabo entre 
o 19 e o 29 de Xuño, desatando 
un forte clima de tensión e pro
testa entre o profesorado na eta
pa final do curso. 

En médio dunha complexa es
truturación prodúcense · situa
cións de manifesta inxustícia 
como a parda de pontos por 
desdoble obligatório dun centro 
(un destes casos motivou a pro
testa de Malpica), parda tamén 
de pontación por concentración 
de escotas unitárias, etc. 

Os critérios para a adscripción 
a cada especialidade son consi
derados demasiado estrictos e 
dan lugar a casos de profesores 
con ate quince anos impartindo 
unha asignatura que agora se 
ven abrigados a cambiar. O 

causando a rTiorte de máis de 200.000 peixes 
• x.R. CASTRO/o ·CARBALLIÑO destacar nas troitas que aproxi-

madamente ·o 70% eran crías de 
O rio . Arenteiró ao seu paso polo alevins. -
Carballiño, foi ~nvelenado nun · Todo _comézóu o. pasado LL,ms 
tramo de cinco quilómetros no dia 2 cando membros da Garda 

- decurso da 'pasada semana. O Civil viron un ha mancha no. ria ·á 
_elemento utilizado para este de-· . a~tura- da Granxa, avisando ás 
sastre ecolóxico, foi o amoníaco autoridades locais, pero sen dar
en concentracións superiores. ao lle maior importáncia ao asunto; 
40% do habitual, ao que .lle hai ante o progreso da manctla, o 

. que engadir compostos orgáni- Mércores ·pala . tarde avisouse 
cos. O vertido, segundo.todo·pa- .aos proprietários da piscifactoria 
rece 'indicar, foi pmvocado e bo- .' ainda que selles indicaba que o 
tado na localidad~ de A Granxa perigo de que ·chegase ali era 
ch ego u até as -irnediacións · dun _ mínimo~ pero na madrugada do 
lugar coñecido como a Pontevei- .. Mércores· ao Xoves, entre a unha 
ga, pasando por unlÍa piscifacto- e a~ cinco da mañá a "onda asa
ria privada que perd~u a produ- sina" chegou a est~s instalacións 
ción de· ano _e médio. O desastre· e dévastou unha parte.importan
en cifras económicas ainda non te dela, podendo salvar sobre o 
está calculado pero si eri espé- cuarenta por cen da produción 
cies, podendo chegar a ·perecer grácias á tecnoloxia de bombeo, 
sobre os do_uscentos mil peixes, que paralisou a captación de 
entre troitas ·e bogas, tendo que água do-rio e reciclou a existen-

' . . 

te, o que por outra .banda tamén 
axudou ás -águas públicas que 
foron purificadas e a contamina
ción polo de agora non seguiu 
águas abaixo. 
. Tras a a11álise feita polo ICONA 

e por funcionários da Consellaria 
de Agricultura, chegouse á con
clusión do amoníaco e do enve
nenamento -premeditado, xa que 
se dá a casualidade ·de que nes
tes cinco quilómetros de rio non 
exist~ unha só granxa, de aí que· 
se desbote a posibilidade dun 
vertido incontrolado, habendo · 
c<;>mo único dado até agora a de
núncia feita polo Garda-Rios lo
cal contra un viCifto que amea
zou con enveAenar o rio o Do
·mingo se non se lle deixaba cor
tar uns xuncos, cuestión que foi 

· impedida .polo gardián; de todas 
maneiras _só é unha hipótese. 

·Este tranio de río está acotado 

actualmente pala: Sociedade de resultou absolto. De todas ma
Pesca Deportiva Jocal, que o ve- neiras, esta hipótese é barallada 
dou ·polo resto da temporada, por pouca xente na actualidade 
tendo en canta que ali 11on habe- e circulas achegados ao próprlo 
rá vida animal nos próximos dez concelleiro desbotan totalmente 
anos, no mellar dos casos. En esta posibilidade . 
canto á piscifactoria privada é Apesar do lento da investiga-
unha sociedade da cal forma 
parte · 0 ex-concelleiro do CDS, ción, hái dous dados que poden · 

· resultar . cando menos surpren-
Manuel Vázque~ Fernández. O dentes: 0 primeiro, que existe a 
que· e$ta persoa teña parte dos f 
seus intereses nestas instala- . séri~ posibilidade de que ose 
cións deu pé a que na vila se fa- . rea~1za~o o. e.nvenenamento en 
lase - de . posíbel revanchismo dou_s, ~1as d1~tint?S, e. o s7~undo 
contra el, tendo en conta que · a d1f1c1I .?xpllcac16n _c1~~t1f1ca ~e 
Manuel Vázquez era o líder caris- que a . onda asesina ta~dase 

· mático do partido suarista na ca- d?us d18:s, en percorrer má1s de 
.marca . e foi o primeiro en darse. cinco qu1lometros. 
de bai_xa sen do acompañado por · O que si · está totalment~ con
. cásequ~ toda a militáncia; e ade- firmado ·na vila. e que ~ água para 
mais este concelleiro fol· o· de- consumo doméstico s captada 
minciante da ilegalidade de "A rio arriba, polo que non existe 

· Carpaceira" pola cal foi xulgado nengun perigo, tal como se temia 
o al6ald_e Arxi~iro Mamotes, que nun princípio. O 

'. 
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0ESEÑO URBANO .. 

Grandes negócios co novo PXOU . 

O Plan Xeral lucense Cobre as necesidádes. de 
promotores e constructores , . · . · . · 
• FRANCISCO AARIZADO/LUGO 

1 

O pasado 29 ae Xuño 
aprobouse, inicialmente, o 
~XOU que agora está en . 
exposición no própri0 
Concello. Chega, co verán, 
un PXOU "retocado e 
axeitado" ás necesidades 
dun grupo reducido de 
constructores, promotores. 
e mesmo dos técnicos. 
Tamén estes respiraron ao 
ver que se desbotaba o 
anterior apoiado, 
maioritariamente, polo 
PSOE. Os intereses do PP, 
de Vicente Quiroga e máis 
de Maurício Posada 
(Presidente da Cámara) 
están máis protexidos 
agora. 

Inda que tiaxa "enemizades", en
tre Cacharro e Mauricio Posada, 
en1éndense perfeitamente. Inda 
que non se talen, traballan en 
perfeita sin1onia. Non hai máis 
que lembrar o despregue da Cá
mara en contra do anterior Plan 
"ocupándose" incluso dos vici
ños do rural. Decisiva foi, tamén, 
nas negociacións da anterior 
equipa de Governo, co Plan des
botado, de tres concellais, alcu
mados en certos ambientes, 
como os "tres mosqueteirosn: T. 
Daviña, Núñez Carreira e Ulloa 
Vence, que ian _ás reunións, con 
libretiñas porque as amizades ti-

ñan que sair. Hoxendia, tal ~ 
como vai a promoción, só fai fal
ta capacidade de promover, ca-

- pacidade económica, iniciativa 
empresarial e axilidade na trami
tación dos expedentes á hora de 
obtér licéncia. .o próprio Vítor 
Pérez, ex-concellaJ de Urbanis
mo polo PSOE e, hoxe, árqyitec
to de visado na Coruña, manifes
tábanos: "Hai uns cantos -aos 
que non lles interesa .o xogo lim
po. lnterésalles o xogo ~scuran
tista, influéncias ... e aí. tiñamos a 

··un promotor que informaba li
céncias, que vendía ladrillos, que 
era funcionário municipal. Agora 
mesmo segue a ser func)onário 
municipal excedente (retírese a 
Xesus Pernas, de Construccións 
Hipólito, hoxe presente en case 
todos os bairros da capital). Esas 
situacións eran terríbeis. Sendo 
aparellador municipal era capaz 
de ter retido un expedente fi.nal 
de obra, que é necesário para 
ocupar as vivendas, durante me
ses, cando non era dunha obra 
sua e cando o promotor non lle 
mercaba os ladrillos. Eran situa
cións que non se podían tolerar. 

Todo está montado desta manei
ra e inda que ninguén se atrevía 
a manifestarmo directamente, 
pasto que, no momento que eu 
non estivera, podian sofrer unha 
persecución, notaba que esta
ban de acorde en que isó non 
podia seguir asi. O que pasa é 
que quen o di se, logo, che dei
xan sen vivendas ou unha pro
moción, tres meses paradas, sen 

Operación Semináfio 
En Xullo do 89, V. Quiroga co
mentáranos que, caso de que 
o Bispado acedese a facer 
unha Residéncia Estudiantil no 
Semínário Maíor, "darianselle 
facilidades para poder facer 
algo no resto das instala
cións". 

Os froitos viñeron, co verán, 
un ano dispois. Por meio diso 
houbo negociacións, no pró
prio Pazo Bispal, Freí Xosé Gó
mez- Cacharro-Quiroga. Da
rán, como resultado, segundo 
alguns, "unha das grandes 
desgrácias para a cidade de 
Lugo". Na harta do Seminário 
Maior, con frente á céntrica 
Avenida de Ramón Ferreiro, 
vanse construir centos de me
tros cadrados de oficinas, que 
requiren zonas de aparcadei
ros públicas. Moitas vivendas 
que 'van supor, ao mellor, 
1 .. 500 ou 2.000 persoas vivindo 
ali. Onde están as dotacións e 
Coléxio para esa xente cando 
xa os dous Institutos, de en
frente, están a tope? 

·En meios de tora do Conce
llo opínas~ que "non pode ser 
que por uh acordo corporativo, 
coa aprobación s:Jun ~lan, ca
tro señores se fagan de ouro e 
o povo se vaia arruinando pou
co a pouco. Porque, logo, as 
instalacións existentes serán 
deficitárias e, ao seren deficitá
rias, haberá que facer prorra
teo. Unha nova instalación 
para . que . funcionen as cau-
sas". · ~ 

Nesta operación, adema is · 
de técnicos, hai empresários. 

Suponse que o clero non po
derá abordar a promoción 
dunhas 800 vivendas, cos seus 
locais comerciais, sotos, etc. 
Especúlase que as duas to .. 
rres, que irán aí, serán dous 
enxendros da autoria do señor 
Cortón. V~ habernegóci~Ao 
seren locais comerciais de tan
ta variedade, tan céntricos, de 
tanta superficie por xunto ... 
enfin. Que poden venderse por 
miles de millóns. Dentro das 
murallas, a 300 metros, estan
'se a vender a millón metro ca
drado, a 800 e a 600 mil. Fa
louse de que a operación Se
minário. poderia supor 8.000 
millóns, nestes momentos, 
pero e dentro de éatro anos? 

Os mensaxeiros e 
intermediários · 
Os benefícios van ser mínimos 
para a lgrexa e moi grandes 
para quen teñen xa as opcións 
de compra e as operacións 
amarradas. Para totlos os in..: 
termediários. · Moitos dubidan 
de que a lgrexa vaia receber, . 
cando menos, tres mil mil,lóns 
limpos de pó e palla. Por iso 
lámentan que "parece mentira 
cando non vai ser a máis bene
ficiada economicamente". 
Logo, estaría o tema do Semi- · 
nário Menor. Fálase de que,: 
froito deste Convénio, conver
téríanse. en sede das Oficinas 
'do Concello. En .todo este pro
ces·o parece que "quen aseso
ra ·á Alcaldía é o amtgo dos ou
tros. Todo é desvantaxe para 

. o Concello. P~ro se o proprie-

· podelas entregar ~ sen podelas metria do novo Documento, de . 
financiar... co último prazo e que non só recollen as aspira- · 
causas desas?". · cións anteriores senón que ·lle 

'!mellorarr -á plana" ªº anterior 
éoncellal ·de Urbanismo. Sabe

Operación "A<?eña de Ola" · m·o.s· que o próprio Al9aléte, toda 
"Aí está en marcha, anticipo do esta temporada pasada, pasou
que vai pasar con terreos do se- se, pechado no . despacho, fa
minário, a operación, quizá máis cendo el mesmo os tracexados 
importante, _que se xerou, perto ·de colorins -nos Plános, pois é 

·do Río ·Miño e da zona universi- aparelladór. o.s defens'?res:~esfe 
tária, através de Construcciones novo PXOU dm_ q~e :ha1 ma1s z~
Hipólito e uns cantos proprietá-· ·. nas verdes e publicas. Os ~u,sp1-
rios", segue contando Vítor Pé- caces talan de se se referJran a 

. rez. "Vanse facer unhas 1.1 oo .vi- todas esas hort~s que van qu~
·vendas e un pergúntase onde dando entre as casas ... 
están as dotacións? E zona na 
que, por .... moitos viais e instala
cións que fagan ós promotores, 
resulta rendábel. Zona que, ade
mais de ser boa en si, está afec
tada, moi positivamente, palas 
instalacións universitárias conso:
lidadas ou en marcha. 

Vitar Pére~ opina que "esas mil 
· vivendas non tiñan P.Or que fa

cerse. Había artilúxios ~égais 
para impedilo. Déronse moitas 
facilidades nesa operación. Tíña
se qu~ ter reconducido o esforzo 
de cara a causas favorábeis aos 
empresários e máis para a cida
de. lso só vai traer desgrácias á 
cidade. Conxestión de tránsito e 
nengunha aportación dotacio
nal". 

Máis zonas verdes e 
públicas? 
Dá a impresión, vendó a Plani-

tário deses terreas non é nin
guén senón o Concello?". 

Moitos apontan que compri
ria unha investigación lenta, 
detallada, para comprobar que 
os terreas, agora á venda, fo
ron adquiridos polo Bispado 
grácias a1cesións e doacións 
dos cidadáns. Pois "eses· te
rrees nunca 'van cumprir fin 
mellar que para o que foran 
cedidos ou aportados, nun 
princípio, se dan unha presta
ción á colectividade". -

O próprio e concellal, Vítor 
Pérez, lémbranos a época na· 
que el estivo en Urbanismo: 
'-'Hai solucións intermédias, • 
non tan bárbaras, non tan es
peculativas, nas que a lgrexa 
poderia obter certas vantaxes, 
pero como se negaran a talar 
comigo... Mandáranme un in
termediário . .Ao cura de Cári
tas, António Gandoy: Eu res
pondinlle estar aberto a cal-: 
quer tipo de negociación. Dí
xenlles, tamén, non ser: o mo-

. mento, co . Plan Xeral. Que 
agardasen. Co Plan Especial 
xa se resolveria. Co desexo de 
que, se-nos contaban cal era o 
problema da lgrexa ao mellar 
poderí.amolo resolver". Pero o 
problema do Bispado non está 
aí. "Aí está o probl-ema do Pre
sidente da Cámara de Comér
cio, de tres ou catre prometo-

Os técnico~ afirman que . "as 
zonas ve·rdes teñen que 'Ser pú
blicas e, se son públicas, cómo 
se van adquirir?· ·f;:xpropriando 
logo de que os promotores le.ven 
todo? Unha família que ten que 
pagar 15 ou 25 millóns por un 

. piso, malamente lle vas pedir, 
logo, para as zonas verdes. Viví- _ 
rá sen elas": 

Claro que, en todo este te_rnpo; 
as .forzas vivas movéronse. O 
empr~sariado fixo firma( recla
macións a obreiros dicíndolles 
que "se·.ía acabar a construción". 
A Cámara mobilizóu labregos ... 
Pero a dúbida sobre a bondade 

. do novo Plan segue. "Vanse xes
t1onar eses espácios libres ou -
vanse poder obter os aproveita
mentos antes de xestionar eses 
espácios libres? lso é o que non 
lles in.teresa a todos os que se 
mobilizaron ". 

Ademais de todas esa$ zonas 
verdes, a maiores, veñen unhas 
cantas edificábeis, dunha certa· 
maneira a gasto dos fr\teresados, 
que é o que faltaba no outro do-. 
cumento. A reticéncia dos oposi
tores ao actual Plan _está en que 
"esas operácións que, agora, 
son posíbeis, e algunha xa está 

· en marcha desde que se rema-
- tou a suspensión de licéncias, 

fan inviábel toao d resto porque 
a capacidade de xestión ou pro
moción do empresariado de 
Lugo é limitada. E, como non. son 
tontos, teñen pfioridades. De pri
meiras van ao máis doado, des
. pois irán ao difícil. Pero cando 
non haxa causas fáceis volve(á
nas pór fáceis". 
. Como pasou outras veces, en 
Lugo, témese que as zonas ver
des, dotacionais, vaian ficar en 
teoría. Hai beri anos o Notário 
Vacas, e alcalde de Lugo, co
'mentábanos: "nun planeamento 
da cida.de, ao que lle toca solar 

NARCOTRÁFICO 

caille a lotería, pero ªº que lle 
toca zona verde amólario". Por 
iso que, todas esas zonas ver
des, . hai que xestionalas. E se 
non se "solapan" coas opera
cións atrativas, de tal rnaneira 
que leven aparelladas captacién 
de solo e dotacióri para a cidade, 
pois só se fará o rendábel e có
modo. ·T0do o ·demais é papel 
mollaao". 

De feíto, a chata, talvez a prin
cipal, que lle opuñan ao anterior 
.Plan .era esa. Esta xente non 
quería, non quer! e; agora, én
cheselle a boca cando _din que 
ceden o vial. Pois a ver como , 
pretenden que se aceda aos mi
lleiros de casas que van promo
ver, sen. facer tan sequer uri vial! 

Claro que non é · estraño tr~
tándose de "negociantes" asi: 
"Vicente Quiroga compórtase 
como se estivese detrás de to
dos os intereses imobiliários . 
Continuamente, nos despachos 
da Alcaldía e mais de .secretaria; . 
víamos entrar a todos eses· pro
motores, cun nível intelectual... 
enfin!. :. que trataban á Corpora
ción, ·ou representant~s. coma se 
fosen feirantes'?. Este é o recordo 
que garda Vítor Pérez do tempo 
que estivo de. ~oncellal. 

O colectivo qe arquitecto"s 

Inda hoxe, na Sede do Coléxio 
de Arquitectos de Lugo, non se-· 
recebeu un exemplar do novo 

' PXOU. Neste mes, segundo a ar
quitecta de visado, cantan de fa
cer as alegacións. Xa ten un 
exemplar. a Cámara de Comér
cio, despois dunhas negocia
cións ·misteriosas e secretas. 

Vítor Pérez non oculta certa 
.mágoa: "O Coléxio tivo un com-
porta~nto, un tanto estraño, a 
respeito do anterior Plan. lmaxí
nome que, ag_ora, pasará. Os 
profisionais tiñan moitas cousas 
co anterior ... Xogáronlle· moi ben 
a· Don Vicente! lmaxínome que, 

. agora, non interesará mirar, con
trariar _o novo Plan... porque, 
imaxínate .que se incomode Don 
Vicente!" · 

Como dado-final, quereríamos 
apuntar que, nalguns ambientes, . 
desbotado Ulloa Vence, como al
calde, para aquela crise que logo 
se amañou; fálas~ de Xosé Car
los Sánctíez del Valle, asesor xu
rídico do Coléxio de Arquitectos 
e Presidente do Círculo das Ar
tes, como posíbel candidato, 

· polo ~P á alcaldía de .Lugo: O 

. res fortes. o .negócio do sécu
lo! So que . sexa vender .os l_a
drillos que se van por! Algun 
vai vender os ladrillos e máis 
as vivendas. Vaina vender 
todo! Unha -ocasión, para 
Lugo, que se perdeu". o 

Manifestación contra a droga,. Unha das. mai~r'es . m~
nifestacións dos últimos tempos en Vigo foi a qu~ os .p:t..dadans reali
zaron en prótesta contra o narcotr~fi~o .. Mill.eiros d~. p~rsoas recl~~ 
maron a investigación sobre os pos1be1s .implicados, caiga quen cai
ga". - O 
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·· F.EIRAS·DE MOSTRAS . , _ 
Directivos da Cámara de ·Comércio creen que segue a ser a· "feira do. chiringuito e o. bocadillo" · 

Fexdega: novo Continel1te co mesmo contido de senipre 
•X. c~smo :RATÓN/VÍLAGÁRCIA . de duración de FEXDEGA (do 29 
ó pasado Domingo, 8 de · ·c;Je Xuño .ata o 8 de."Xullo). · 
Xullo, á tardiña cando _o Esta romaria de cargos institu-

;.,i • • • _ cionais, en "santa comp~ña'.' con 
munuo mte1ro mirava para outros dos concellos da provín-

• o desenvofviinento do ·_ cia de Pontevedra e: da Deputa-
. partido final da ·copa do· Ción·; viña apontalar o ·"esforzo" 
Mundo de Fútbol, entre · que todos fixeron, coa preséncia , 
arxentinos e alemáns, de multitude de stands institucio-
Manu.el Fr.aga, presiqente na~s na feira para que esta pude-

. se inaugurarse sen sobre.saltos, 
da Xunta, tiña que sortear tras a espantada de Xos~ Antó-

,. o "cordón sanitário" con nio Sánchez que figurará como 
~ que .. o's mémbros da Director : xeral de -FEXDEGA o 
Comisió11 Cidad~ para a · · tenqpo record. de 15 dias, do .15 

-' Criación dunhá Area de de Maio-ao 1 de Xuño, demitindo 
· Saúde eh Arousa-Salnés das suas _ .funcións, xunto con 

·1·a· n rece·belo, fo'ra do .toda ,~ sua equip~. acusando aos 
membros do - Comité Executivo 

·protocolo preparado polo _ de inxeréncias e imposición na 
alcalde vilagarcián Rivera sua xestión .e de exércer . pre-
Mallo, eufórico e · _ sións ·e favoritismos .a prol de 
triunfalista nestes pasados empresas e persoas para que fo~ 
d · d f · sen beneficiárias de concesións 

las e eira. de servícios, contra do critério 
· profisional que quería imprimir a 

Fraga, tras ·prometerlles aos vici-· - dirección ·e execución da edición 
ños que · reivindicaban. a modifi- anuál de FEXDEGA. 
cación do Mapa Sanitario de Ga~ . Como-. recurso de emerxéncia, 
liza, para q4e .o Sarnés poda aéa- . nomeouse Director xeraf. de FEX
dar a xusta Area de Saúde que DEGA (pomposamente chamada · 
hoxe se lles nega, que "construi- Ferias y Exposiciones para el de
remos un Hospital nesta comar-: sarro/lo de Galicia, a Vicente Qui
ca nós vindeiros dous anos",. en- . raga, our.énsán direetor-proprie
trou no recinto feiral .para realizar· tário da empresa "Cúpula, quen 

. a derradeira · visita institucional cun salário de 1.500.000 pesetas 
que un fato de Conselleiros, m- - mensuais, asumiu o compromiso 

· rectores xerais e toda caste de de. organizar "in extremis" a 2ª· 
cargos médios da Administra- . Edición Xeral, a quince dias do 
ción autonómica fixeron nos dias seu comezo; labor ·que realizaria · 

. ' 

oon rigor toda · vez que, pontual-· sados ou vencellados nela: Con
mente, ·abría as portas o pasado cello," Cámara de Comércio, Or-
28 de Xuñp coa preséncia inau.:. · ganización de . emp!esários ' e 
gl,lral dos. Consell~iros de 1.ndú~- profisionais libres. O proxecto, 
tria e Comércio, Xoán Fernández, que verá a luz nos vindeiros me
é máis o deTraballo, arroupadqs ses, plasmarase nun. borrador 
por un amplo grupo de cargos' que será distribuído para a- sua 
máis das suas · cónsellerias. O discusión ás partes implicadas, e 
conselleiro de lndústria voltaria formará parte dunha estratéxia 
novamente, xunlo ao de Pesca, comun para o conxunto das dis
par~ mostrar o seu apoio belixe- tintas .feiras comerciais que 
rarite frente ás persoas .e institu- abondan- na nosa xeografia, can
ción? que manteñe·n unha aberta sagradas ou · en vias de lanza
postura co"ntra .a pr'epot~ncia e mento. 
monopolización partidista que Pola sua banda, o alcalde Ri-

,jmprime á direcCión·da ·feira o al- vera -Mallo, apresentou_a iniciati
calde de Vilargarcía, xunto ao va municipal de construir un 
Partido Popular, quen fixeron un "novo recinto feiral" (o actual é 

· gran esforz<? por "vender" á opi- de prestado, en terreas do Pa'tri-
mión pública o "éxito~· da epición mónio do Estado, administrados 

1,;.actual de FEXDEGA. · - pala Xunta de Obras do Porto de 
Conselleiro de lndYstri~ e Alcal- Vilagarcía, qependente do 
de, en perteita comunión de inte- MOPU), para o que dispón dun
reses. ·mostraron na rolda de ha parcela na aba do Monte Xia- . 
prensa que seguiu á inaugura- bre, fóra do ámbito urbano e que 
ción as ·"cartas" coas que pre- precisaría dun investimento de 
tenden gañárlle a partida á actual oito mil millóns de pesetas, que 
oposición: Cámara de Comércio o conselleiro comprometeuse a 
e sectores empresariais e cida- xestionar do orzamento do seu 
dáns que buscan unha feira máis departamento, criando asi unha 
profisionaíizaoa, estábel e des- certa expectativa a unha iniciati
vencellada .dos intereses efe par- va que de por si r~sulta un tanto 
tido poíítico ·algun. O conselleiro, aventurada. f • 

· anticipou a iniciativa da Canse- A mostra feiral, rematada, non 
· llaria de lndústria de pór en mar- apresentou substancialmente 
cha unha Fundación FEXD_EGA, nengunha novidade a respeito 
respol)sábel da admin~straci9n e das anteriores, compaxinando 

· património da feira, que a partir de forma atropellada a preséncia 
do control da própria consellaria _ de ofertas de maquinária e pro
daria cabida a~s sectores intere- · ~utos industriais, ao lado de pro-

1 

dutos de venda en calquer tenda 
do rural: chourizos., xamón de 
Salamanca, queixos, encaixes de 
Camariñas, e unha lexión de rno
ziñas que asaltaban ao visitante 
á caza de vendernos mexunxes 
para limpar as gafas, tacemos un 
estudo grafolóxico, obrigarnos a 
probar. un chocolate ou encher
nos de invitacións para participar 
na presentación de várias enci
clopédias temáticas por volu
mes, sen esquencernos da posi
bilidade de tomar un refrixério 
nos vários bares, tascas e chirin
guitos que abondaban no recin
to, para o que había que pagar 
unha "entrada" de 300 pesetas 
por persoa. 

Frente a esta situación real, a 
organización apres'entounos 
unha exitosa FEXDEGA, con 
máis de 300 expositores, nun re
cinto de 60.000 metros cadra
dos, e cunha mercadoria expos
ta superior a tres mil millóns de 
pesetas. Aparte, a preséncia dun 
sector de industriais do Norte de 
Portugal, acoplados nunha área 
específica, que supuxo a parte 
máis novidosa da Feira remata
da. 

Para Jueguen Vilas, Vice-pre
sidente da Cámara de Comércio, 
a feira ten que fuxir da situación 
actual de "chiringuito e bocadi
llo" -e traspasar o "protagonismo 
aos empresários da comarca, a 
parte máis interesada nela". o 

1va 

Rosalia de Castro 
nunha foto 

que gardaba 
Eduardo Pondal ' 

·De~¡; -&-. cincq ~~s · - • 

· reeditamos o esgotfulo. .. -. ·- _
primeiro .número da série ' - -,· !. • 

A Nasa Cultura, 
ampliando a nómina de . 
· autores e as perspectiva§. · 

Durante ese tempo · 
incorporouse nova ~ 

bibliografia sobre a nosa 
. poeta e celebrouse o . 

· Congreso Intemacional 
cando o centenái:io da 
· morte da poeta de 
· · Padrón. N~ste volume 

ampliado inclúense 
traballps dos 8eguintes 
autores: . 

Maririá Pérez Costas 
·Francisco Rodríguez 
Cafln.en Blanco 
Kathleen March 
Elena Sánchez Mora 
Rafael Chacón 
Ricardo Carvalho .Calero 

-
X.M. Enriquez 
Pedro P. Riobó 
Catherine Davies 
Claudio Rodríguez Fer 
Xesus Alonso Montero ' 
Antón Risco 
Pilar Garcia Negro . 

Ramón Piñeiro 
Xoán M. Carreira 
Miguel Lustres 
Manuel Maria 
Xavier Costa Oavell 

Á VENDA .A FINS DE XULLO 
/ 
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O Opus -controla a Escala Familiar Agrária -de lortoreos (As Nevé$) 

Os vicifios reclaman .· a · devolución para: Uso Público 
da propriédade que ne cadera a vi.uva de Elduayen · 

, . - ' . ~ . - ' 

• THIERRY l.ORENZO/AS NEVES 

"Fóra Opus da parróquia" 
e "A marquesa deullo ao 
povo, non ao Opus", estas 
son algunhas das pintadas 
e pancartas que defin~n 
as postur~s dos viciños de 
Tortoreos (As Neves) con 
respeito ao actual conflito 
que xurdiu entre as EFAS 
(Escalas familiares 
Agrarias) e os viciños, pola 
cesión dun edifício que as 
EFAS rexentan e os viciños 
consideran propriedade 
sua. 

O edificio actualmente en litíxjo 
forma parto do conxunto que 
Dona Purificación Fontán, viuva 
de Elduayen, legou á parróquia 
de Tortoreos e ao povo de As 
Neves en xeral para que fosen 
usados como centros de educa
ción aos que os máis humildes 
acudisen gratuitamente. Con tal 

OESEÑO URBANO 

motivo criouse unha Fundaéión, 
"Virgen de la Merced", da cal son 
membros o cura de Vide, o dé As 
Neves e figurando como presi
dente o bispo. de Tui-Vigo. 

Un dos edificios hai alguns 
anos que foi ~dido por esta fun
dación á Conselleria de Educa
ción paa ser convertido en Insti
tuto de Bacharelato, que esco
menzará a sua andaina o vindei
ro curso 1990-91. O outro edifí
cio, coñecido popularmente .polo 
nome de "Coléxio das Monxas", 
é o que está producindo a actual 
polérr¡ica. As monxas rexírano 

- até o ano 1972 e· nel impartían 
clases a rapazas e rapaces da 
parróquia. Ali aprenderon a ler e 
escreber a meirande parte dos 
viciños desta parróquia- que hoxe 
se apañen a que sexa donado ás 
EFAS. 

Tras a marcha das monxas o 
edificio estivo vixiado por un ca
seiro durante un period de tres 
anos , senda no ano 1975 cedido 
por un periodo d~ 60 anos, dos 
que xa van andadcrs- 15. ~eeen-

_......-
temente a Comisión de Governo 2.- Que na educación sexa ím
da EFA decidíu solicitar ao Pa- partida a relixión cristián (da que·. 
droado que este centro lle fose se enbarrega -actualmente o 

. cedido en propriedade·, argüindo Opus).- · 
o· mal estado en· que se atopa, e . . 3.- Que se manteña a capela 
debido ao seu desexo de "am- existente e os sepulcros que h~i 
pliar ·a -oferta educativa:·, para o no seu interior. 
cal precis.aban adecuar as insta- 4.- Que non poda ser enaxe-
lacións ás novas necesidades, nado a terceiros. 
en estrutura ·e equipamento, e O Padroado coidá que os de:: 
isto sé o' poderian facer se o sexos do· donante están .caber-

. centro é. de propriedade su_a. tos diste xeito, pero, esquece da 
máis impórtante vontape da Mar
quesa de que o edifício é para Reivindicacións 

viciflais 
Sen c9nsultar previamente aos . 
v1cmos -verdadeiros - donas 
del- o Padroado:· nunha reunión 
celebrada o 5 de Xuño, decidiu 
co voto en contra do cura de 
T ortoreos, Don Verísimo s·ueiro, 
regalarlle o edificio e o terreo co
lindante ás coperativas de EFAS 
de Galicia, impóndolle catre con
dicións: 

1.- Que sexa destinado a For
mación Profisional ou equivalen
tes, en favor do meio rural. 

· os viciños e o · Pac:lroado . ten a 
m·isiÓn de ser untia sorte de alba
cea, non podendo actuar como 
verdadejro dono pois esta pro
priedade, en todo caso·, é dos vi
ciños de Tortoreas . . 

Tras os quince anos de forma
ción educativa da EFA pódese 
dicer que a rendabilidad~. tanto 
·social como -técnica que o centro 
exerceu sobre a comarca -ac
tualmente ten 70 alumnos- foi 
practicamente inexistente, en 
parte dado que só admiten mu-

tieres e maormente á falla de per
soal cualificado para impartir' eta-· 
ses nas niatérias agrícolas e á 
falla ·de material, terras e labora
tórios para realizar este tipo de 
educación. · .. 

Os viciños peden en primeiro 
· 1ugar que . o edifício, que posue 
·un ha capela de estjlo gótico á 
que noutrora acudian os viciños 

-a escoitar misa, e na que. foron 
batizados e casaron moios do tu-

. gar, deixe de pertencer ao patri
mónio privado do Opus Dei; pois 
hoxe só se celebran nela alguns 
actos _privados da EFA e afins, 
estando vedada aos viciños, a 
. quen lla debe-ara por escrito -tes-
tamentário a Ma'rquesa. · 

Os vidños están a- estudar a 
posibilidade de que o cónxunto 
pase a form~r parte do Patrimó
nio Municipal ou ben que a Xunta 
se faga cárrego del para conver
telo ben nun asilo de anciáns ou 
en hospital ·comar.cal. Calquera 
destas alternativas. considérana 
máis rendábel que o seu paso a 
mans privadas. CJ 

O Parlamento paralisou o proxecto do Concello 

O campo da Compañia-de Monf9rt0 nOri alberg~Íá 
a Casa Consistorial 
• M. VEIGA 

A oposición parece ter 
gañado, no último round, 
a batalla á maioria de 
govemo no concello de 
Monforte, ao aprobar o 
parlamento unha mocíón 
do BNG que pede a 
realización dun xardin 
público ao longo de todo 
o parque que se abrirá a 
carón do Convento da 
Compañia, paralizando así 
o proxecto de construir a 
nova casa consistorial no 
mesmo terreo. 

A coñecida como Horta dos Es
colápios estaba afastada desde 
antigo por un groso e descala
brado muro da ruá principal e 
máls céntrica da cidade, a rua do 
Cardeal Rodrigo de Castro. 

En paralelo e pota outra beira 
corre o rio Cabe. O lateral sur da 
firyca ocúpao o convento da 
Compañia ou Escolápios que 
dan• o nome popular á harta. Os 
15.500 metros cadrados, agora 
cedidos para uso público, son 
polo tanto fundamentais para a 
configuración urbana do centro 
da cidade. 

A conversión en parque deste ' 
terreo, apenas unha parte dos 55 
mil metros cadrados que rodean 
ao convento de estilo herreriano, 

f!}[)f!){j(!)~fl/!JfJJ&~ 
(l_J]fJ)fIJ [j[}íJl()(J 

fj[JíJlfj(!JtJ . 

_ foi reclamada polo BN-PG en .... forman parte o CÓnselleiro de 
Xullo de 1978, antes mesmo da Cultura, o alcalde da cidade e o 
constifüción da primeira earpora- pai provincial da orden escolá-
ción democrática. · pía. · 

En báse ao testamento do O 21 de Marzo .de 1980 a cor-
Cardeal a finca pertence . ao poración aprobaba un ha moción 
pavo. Até agora estaba rexida nacionalista pota que se acorda-
por un Patronato, presidido pota ba iniciar as xestións para que a. 
Duquesa de Alba e do que tamén harta pasase a uso público. 

DISCOS DE IMPORTACION: 
Brasil,.Euskadi,' Irlanda, Portugal, URSS 

Novidades: 
Oskorri - Datorrena Datorrela 
B~Leitxundi - Pazko Gaierdi Ondua 
Ganbara - Ganbaratik 
Fausto - Á preto e branco · 

CHAMEAO~ 
TLF. (986~ 43 36 24 ~ 
E SOLICITE 
AS NGSAS.TARIFAS .. 

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

· Ráo Kyao - Viagens na minha terra . --ABOSADBBA 
~ Sétima Legiáo ~ !)e Ull} tempo ausente · ---PERIODICO GALE.GO SEMAN~L. -····~······················ 

Durante a segun~da lexislatura Xunta aportaría 200 . 
municipal, _ ·concretamente en O proxecto da obra seria apro-
1984,_ produciuse un xiro nesta bada nun "Concurso de Ideas", 
decisión, ao incluirse na propos- do cal saiu gañador o ~rq!Jitecto 

. ta, aprobada por unanimidade - Meixide, que se facia asi cos cin
c BNG non cpntaba nese mo- co millóns do prémio, máis os 
·hlento -~o_n representación no vinte que supo.ñia a marxe de be
concello-, a pretensión de que nefício da obra .. A alcaldía acul
o. novo edificio consistorial tose tou nesa ocasión o leito de que, 
construido no interior do períme- segundo a escritura de cesión da 
tro ·cedido para parque. . harta polo patronato, a finca era 

En 1987 foi criada untia Plata- . cedida para a construción do -..... 
-forma Cidadana, na que partici-: consistório. _ · 
paran asociaci.óns, sin~icatos e· · O BNG nori considera limpo, · 
tc;>?os os partidos, a~as ~oali- · nesta altura, o concurso, ao per
c1on Galega, formac1on a que. guntar~e que sucedería de resul
pertencia o alcalde, cb fin de so- tar gañador· un proxecto que 
licitar. a paralización do proxecto. contemplase a dedicación de 
~e construción da casa consisto- toda a finc'a a parque. Con tal 
nal nese lugar, buscando unha motivo esta forza nacionalista 
nóva ubicación e reclamar a con- tratou de presentar un recurso 
vocatória dun concurso de tdeas - contencioso, o que non resuHaria 
que . permítise acondicionar a . posíbel ao ·negarse a alcaldía a 
zona e respetar o seu entorno. ceder alguns ·dos documentos 

O ~SOE cambiaria de posición · n~cesári~~· . 
ao pactar con CG o governo mu-· A moc1on do BNG no Parla
nicipal, tras .as eleicións de Xullo . rr:iento foi asi : o -último cartucho. 
dese mesmo ano. . C.P que Cóntabj:l"a oposición mu-

nicipal monfortina, compo'sta 
polo pp e bs nacionalístas. . 

Unha apresurada-decision En concreto, o texto agora 
En DecerT!bro de 19S9, co gover- aprobado ésixe a revisión do 
no deses dous mesmos partidos · convénio Xunta-Goncello e in
xa en funcións na- Xunta, esta clue. a- decisión de dedicar a par
asinou co concello de Monforte que a totalidade da finca, sufra..: 
un convénio polo que se acondi- gando a construción dun . novo 
cionaria o parque eri cuestión, in- · -.edifício oü a restauración- dalgun 
cluindo no ·seu interior-o consis- antigo para seae municipal, en 
tório; cun orzamento de 350 mi- todo caso ubicado fora da harta 
llóns de . .Pesetas, dos cales ·a oo.s Escolápios. · O 

somos coñecidos 
na Galiza . illteira, 
pola· nosa -
especialización 
en libros 
g~egos 
e ponugueses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de FJ Salvador. 9 

Tel. S6 58 12-. 
SANTIAGO 
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. QRÓ~NACIÓN . DO TERRITÓRIO 

César ·· Portela 
' ' 

'Todo o que é bon é confórme á natureza' 

· ·A. .EIRÉ . 

·"Concibe· o proxecto de 
arquitectura como a · . , 
transformación do- lugar~-o · 
éxito'.'ou o fracaso depende , 
de se este é capai ou non 
dé' millotar ·o lugar 
recoñec íbel, identificábel· 
sobre o que opera o · 
arquitecto, por eso as suas 
obras non padecen da ' 

· ansiedade desmQstrarse, ge 
·tacerse ver a l:oda costa~ e 
as veces p·oden confundirse 

~ con e~lémentos · 
preesistentes, . episódios 
anónimos e non fechados 

. -que forman xa parte · . 
consustancial so sítio". Con 
estas palabras · descrebe 
Carlos Martí a arquitectura 
.de Cesar Portela, sen dúbida 
un dos máxilTios -.exponentes 
da nasa arquitectura actual. 
Pero, a sua faceta non se 

. queda na dun ~ profisional ao 
que a téc-nica conduce a · 
estar en consonánda co seu 
país, senón que· tomou, 
desde sempre, uñ 

. compromiso militante· que -o . 
levou a fundar o Grupo Cíes, 
que están· a relanzar, e a · 
integrarse en organizacións 
políticcis como o ~NG. 

'Qs PROXECTOS 
COMO OS DE BOFILL· 
EN. A CORUÑA SON A 
·INCAPACIDADE DE 
DARLLE UNHA 
RESPOSTA AD -LUGAR - .. 
ONDE SE PROXECTA' 

,, . Existe unha arquitectura galega, -
como tal! na actualidade? 
Existe unha arquitectwra pero noñ 
todo o que se fai · é arquitectura. A 
arquitectura é a criación de espá.:. 
cios ao servicio dunha sociedade: 
Se- eses espácios · cumpren ~sa 

· fünción, xa teñen esa peculiaridade . 
de seren distintos os que se fan· na 
Galiza que os que sé tan noutras 
partes. Nesa medida, a arquitédu- . - · . , 
ra que se fai aqui, se é boa, ten que en A Coruña? mundo. se ao mesmo ponto por dous ca-
ser unha arquitectura que respqste ~solutamente. Penso QJ.Je. a inca- Nesé sen'tid.o qte 'vostede tala en- miños que seme.llan totalmente 
ás necesidades dese home; da so- pacidade de darlle .. uríha resposta troncaria a arquitectura co nacio-· contrapostos. Non se trata de im
ciedade. Como decia Epíctelo, ao lúgar onde prc»te'c.· tas .lév, ate a nalismo. Pero necesitariase outro por trabas aos artistas, pero olla-

. .... _ 

ras por:que che dan unha perspeo
- tiva da tua, moitas veces a tua for

ma tan parte de ti que nen a ves. 
· Durante moito tempo os que leva

ron a organización da resisténcia 
do nacionalismo, polas próprias 
condicións, encasilláronse e obri
golmos a posturas moi dogmáti
cas. A resisténcia foi . necesária, 
pero, ao mesmo tempo, criou un
has condicións danosas. Hoxe es
tase a comprender que o bon é a 
interrelación entre as culturas~ pero 
ordenadamente. Pódense facer in
corporacións pero sen esf arelar a 
própria, como ténden a facer nos 
países do Terceiro mundo e, mes- _ 
mo .. na Galiza. · . 

Unha conciéncia dun território 
ordenado é unha mostra cultural. 
Contra isa loitou o Estado español 
durante moito tempo, por proble
mas ideolóxicos pero tamén de do
m ínio económico. Hoxe esa loita 
de dominación é a loita das multi
nacionais. Non interesa que haxa 
unha ordenación do território nen 
unha conciéncia clara da idiosin
crásia de cada un para converter a 
todo o mundo en axente e consu
midor dos seus produtos . 

'UNHA POSTURA 
PROFISIONAL 
CONSCIENTE TEN QUE 
COINCIDIR CUN~H;..:__:A _ _ 
POSTURA POl)TICA' 

Unha falta de ordenación pon 
ponte de prata á especulación. 
Democrácia e liberdade de merca
do son unhas palabras máxicas 
que de sempre utilizou a reacción 
e que agora están a pór como ban
deira aqueles progresistas para cri
ticar aos sistemas do Leste, pero 
ao tempo, implantan aqui esas 
doutrinas. Non se pode confundir 
liberdade con liberdade de merca
do, nen democrácia con consumo. 
Nos países que dicimos que hai li
berdade de mercado, non é certo, 
non hai líberdade, quen tenen liber
dade son os monopólios e tam
pouco hai democrácia para elexir o 
que ti queres. 

Que cada un faga o que queira é 
un pouco polos mecanismos cos 
que funcionan en EE.UU. Ali non 
hai plan, cada un construe como 
quer. Se todo o mundo estivese en 
situación de igualdade seria a liber
dade. Pero esa situación non exis
te, a liberdade só existe para os 
que teñen o poder económico e 
político, eles son os únicos que 
poden construir como queiran. lso 
leva ao esfarelamento do meio na
tural, pero tamén das cidades, dos 
cascos históricos. 

Hai unha interrelación entre a des
feita no meio no que se v.ive e a 
muda da personalidade dos habi
tantes. "todo o que e' bon e' conforme a d · • d t ·t · · mas como o éxito se acada se vas traspóñer ideas que'· podían estar paso, a or enac1on . o emano. h . br 'd d 

· Natureza"·. . . ben nunha zona pero que están por un ª vta e 00'!1? ª pu •et ª , e A arquitectura é importante en can-
. A ní~el dá Península Ibérica hal - ·mal houtra~ · e to~~s os condipc:;in~~tes estan · to é a expresión de como vive, 

. duas conce1c1ons: O . Espácío . Despois está a chamada arquí- . med1at1zando a cnat1y1dade da pensa e· se manifesta un pavo a 
Atlántico' e o Espácío · Medit'errá._ tectu_ra internaciom¡I que ao afirmar . xente. Non s~ trata de impar. uriha respeito do seu meio. O que están 
neo. Nas necesidades da xente a que 0 ·home é igual en todas parte~ clase de arquite~ura ou de pm~ura facendo é desvencellando á xente 
que vai dirixida esa arquitecutra hai e a tecnoloxia tamén,_ están:- apli.:. 'HAI QUE DISTINGUIR galega, pero, mo1tas veces o artista do seu meio. Están desarraigando 
uns comportamentos·psicolóxicos, cando_ os.- mesmos conceitos p·ara cando pensa qu~ est_á ª fac~r a sua ao indivíduo e converténdoo' nun 
de cultúra _antropolóxica ·e, tamén, . todo .0 mundo. Esté foi 0 erro do ENTRE 'OS INTERESES obr~ esta venlle 1mpoªta polos-me- consumidor. 
climática e t~rritorial, diferencia- movimento moderno, cfue tivo moi- ·DOS HOMES E OS carnsmo~ de propaganda. Vigo é un exemplo. Medrou rapi-
dos. A diferéncia eAtre os dous es- tos logros-conceituais, pero que· ta- INTERESES DAS .. Pero unha certa ordenación é bá- damente en que se respeitase o 
pácios está clara. No Mediterráneo mén tivo moitos erras como 0 ten- sica, cada artista non pode facer pouco que tiña. Como contraposi-
o centro é o pátio, coa sua tonte tardar unha solución unitormizada .MULTINACIONAIS' . o que quer, polo menos en arqui- ción estase destacando o seu pró-
retrescante, 11a Atlántica é o. fogar, para todo .0 planeta. Hoxe en día · tectura; non? prio meio. Están a facer cousas · 
co seu lume que qu~ilta. lso tense os bor)~ árquiJectos xa están de lsto entronca coa discusión de se coa má conciéncia de que non son 
ql;J.e reflexar na arquitectura. Ter no volta deses parámetros; distinguen. este país ten pu non .unha cultura duradeiras,_ como se fose un deco-
.centro da arquitectura o pátio_ ou o . 0 de· comun que ternos todos os diferenciada. E óbvio que a ten. A rado barato que se tira ~o acabar 
lume, son. dous conceitos distintos. hómes e os intereses das multina- Unha. postura esiritamente profisio- cultura de un é a máis· importante o verán. . . 
Ten que, ser logo contrárjo a al- .-. c;:iooa!~ · que . quer~~"impofí~r-.~s,a~,-. n~l(p,er9 .c.o,n.spi~nte, '~~. qµ~ .cp,ir;i-; •, P,~fq~e é. ~«que. !~r.i_. n_~n, t~~ ?~~r~: ,:. H~bi~ , a . esperanza. de que coa 
guns proxectos como os de Bofill_ SOIUCJO~S tecnolox1cas a . todo O c1d1r cunha postura poht1ca; c~ega- E importante c~necer outras curtu- ' cti~gadá 'da Q'einoérácia se puxe-
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'PooEÑsE FACER 
INCORPORACIÓ._N_S_D_E_ 
CULTURAS ALLEAS, 
PERO SEN ESFARELAR 
A PRÓPRIA' 

se coto á especulación que reinou 
durante o franquismo, pero seme
lla que non foi asi. 
A maior crítica que se lle pode fa
cer a esta etapa democrática é que , 
non mellorou as causas que tiña a 
abriga de mellorar. Non se raciona
lizou nen o traasporte, nen a viven
da nen as condicións de vida. 
Apoiándose nesas verbas básicas 
que dicíamos antes, metéusenos 
de cheo no consumismo. 
Cando se fata de arquitectura a 
maioria das veces só pensamos 
na urbana, pero tamén existe 
unha arquitectura rural que se 
está a desfacer. 
A arquitectura, sexa urbana ou ru
ral, é unha forma de ocupar o terri
tório que resposta a maneiras dis
tintas de concebir o mundo. As ci
dades de agora non teñen nada a 
ver coas cidades gregas, romanas 
ou medievais, pero tampouco cun-
ha cidade humanizada de agora. 

'\ 

-
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nun complexo· onde habia media
no ·e pequeno cómércio, oficinas; · 

·vivendas e·unha grande praza co-. 
berta~ unha praza cívica ªº serví-

. _ -cio da cidade de Santiago. A gran
de superfície acomodábase .a . 
i.J~ha pañ:e da cidade. 
Cómo e~plica que declarándose 

.. case todos os arquitectos máis 
relevantes comprometidos ca 
país, logo . aparezan. prax!!ctos 
como o da llla de Toralla? E fácil 

· excusarse en que hai que facer o 
que_ a .un lle peden... · · 
Moitos arquitectas non tacemos o 
que nos peden. Facem0s un pou
·co o .que eremos qué debemos de 
facer é asi nos vai. Dentro diso, 
como en todo, hai acertos e desa
certq~. mo·itas veces un equivóca-

. . s~. Unha parte i'mportante da pro
. fisión é consciente do papel que 

ten que xogar e estao a.xo9ar airi
da que non se mire tanto como o 
dos outros, porque · construen 
-moito máis e as grandes- ~ousas. 
Pero bátase en falta esa posición 
m~tida durante o· franquismo. 
Non existen eses manifestós, 
esas declaracións, eses escri
tos ... 
Hoxe dilúense máis as causas. 
Antes estaba moi claro o inimigo. 
o ·coléxio de Arquitectos da Gali
za tiña unha idea clara de estar -

No campo proxectouse con 
mentalidade urbana e foi un gran 
desastre para Galiza. Aqui perdeu
se a ocasión de compatibilizar o 
rural co urbano, sen solución de 
continuidade. Podíase dar no es
pácio galega ese exemplo de con
vivéncia pero a maioria dos arqui
tectos son incapaces de ver o ru
ral. 

'Hai que abandonar o esquematismo · 
e o eSpecialismo' 

poniba_ dos intereses mesmo pro- . 
fisionais. O outro dia relendo o 
manifesto que· fixenios cando éf vi
sita de Juan Carlos á Galiza, asus
teime pois hoxe dicer esas mes- · 
mas causas significaba o procesa-
mento. Estaba feíto por unha xun
ta de governo qüe tampouco era 
moi radical. 

Están convertendo as vilas en pe
quenas cidades, como exemplo 
podíamos pór O CarbaJliño. 
É absurdo que o centro de O Car
balliño teña todas as dificuldades 
dunha cidade grande e nengunha 
das vantaxes. O problema xa non 
é que converten ao rural en urba
no senón que o converten nun ur
bano ianqui. Carballiño non se pa
rece ao casco antigo de Ponteve
dra, senón a Chicago. 

'Q GRAN DESASTRE 
FOI QUE SE 
PROXECTASE NO 
CAMPO CON 
MENTALIDADE 
URBANA. A MAIORIA 
DOS ARQUITECTOS 
SON INCAPACES DE 
VER O RURAL' 

Como comtempla o proxecto de 
urbanizar, quer dicer, marcar o 
chan urbanizábel nas . aldeas, 
como pretende a Xunta. 
Non se pode renunciar ás conquis
tas da humanidade como o sanea-

. mento, água corrente, teléfono, 
etc., pero en prol do ·progreso non 
se poden desbotar outras conquis
tas. Vemos .como a xente abando
na os fins de semana as cidades, 
faino porque non está contento ne
las. Non resolveron os problemas. 
Hai que aríalisar o que temc:is intro
ducindo os factores de conquistas 
en infraestruturas e servícios. Esfa
relouse o que habia pero sen iricor-

! · :porar os adiantos. O .Governo auto
nómico só ten sentido. se verdadei
ramente dá · resposta . a estes . te
mas. O 

Cando vostede éstaba á frente 
do Coléxio de Arquitectos de Ga
liza tiñan o proxecto de facer uns 
tipos de casas que servisen á vez 
de modelo e que abaratasen cus
tes. 
O ideal é que cada un faga a sua 
casa partindo de cero. Pero ante 
o feito evidente de como se esta
ban a facer os prototipos que non 
só non resolvían as necesidades 
senón que estaban tan mal cons
t ruidos que necesitaban moita 
conservación metendo á xente 
nunha dinámica insoportábel, in
tentamos introducir un mínimo de' 
racionalídade. Uns fitos que mar
casen as direccións para aqueles 
que estivesen desorientados. Ao 
mesmo tempo permitían abaratar 
os custes dos proxectos que era 
unha das causas que rexeitaban 
moito os viciños. Haberia que re ... 
tomar este proxecto. 
Pero non se abandonou un pou
co polo corporativismo ... ? : 
En certa medida si. Os que plan
teábamos isto iamos un pouco en 
contra dos nosos próprios intere
ses profisionais. Os intereses son 
os intereses e sempre houbo unha 
gran oposición. 

'As CIDADES 
ANTIGUAS ERAN CASE 
PERFECTAS PARA A 
XENTE DA ÉPOCA. 
HOXE NON' PASA O 
MESMO' 

Falaba antes das cidades gregas 
e romanas, . pensa que estaban 
mellor adaptadas para o xeito de 
viver · daquelas do que · están as 
de tioxe para o modo de vida que 
levamos? · . · . . 
. Si'. Hoxe non podemos viver como 
· nu.nha cidade grega, pe~o a rela
ción entre necesidades de vida e 
cidade que tiñán entón estaba 

moito menor integrada. Par~ a 
xente da épooa esas cidades eran 
case perfeitas. Habia un .equilíbrio -
entre os gostos, as necesidades e 
as respostas. Hoxe tamén podia · 
existir ese equilibrio, pero non -o 
hai. 
Outra. das suas preocupacións é. 
a conservación dos cascos anti-
gos e a ínter-relación das zonas 
vellas co resto da cidade. 
A medida que medran as cidades 
van quedando distintas sinais. Se 
se dá un corte vese que hai vestí
xios de distintas épocas. O bairro 
de Coia en Vigo é un· exeniplo bon 
dunha má época. Hoxe perdeuse 
esa relación entre cidadán e cida
~e. como na época grega. 
Está aí a polémica de que facer 

Son contrário ás grandes· superfí
cies, como son contrário ás au
foestrapas, grandes complexos in
dystriais ou militares. són contrá
rio á concentráción e á especiali
zación, pois paralisan e a superes-

. pecialización acaba matando. - · 

'No ASPECTO 
REIVINDICATIVO. 
FOMOS PARA ATRÁS 
EN CERTA MEDIDA' 

cos centros das cidades históri- . o problema non é tanto qu~ 
cas. Cal é a sua posición? haxa unha autoestrada ou unha 
A sociedade evoluciona, os espá- autovia, senón que entre elas e a 
cios tamén. En .cada época actúa- corredoira non hai nada intermé
se. As habitantes das casas anti- dio. O· mundo ten que estar equili
guas teñen hoxe unhas necesida- brado, polo que se necesita unha 
des moi distintas ás daqueles que gradación. , . 
as construiron. As remodelacións A xente pede autovías porque 
pódense facer derrubando a casa nor.l existe un transporte alternati
e facendo un edifício de altura ou · vo, que houbese unha política que 
tratando de conxugar as necesi- · contemplase a complexidade do 
dades actuais co positivo que ten transporte. 
esa casa. As transformacións te- Eu estou a favor de que haxa.p 
ñen que ser analóxlcas, respeitan- pequeno comércio, O m~diano e O . 
do os valores respeitábeis e intro- grande. -O problema estriba en 
ducindo outros valores necesá- que se se obriga á xente a que· 
rios. . non poda mercar máis que o · sá
Pero iso non resQlve 0 problemá bado pota tardiña~ estala obrigan-
dos valores de uso? do a que vaia. ao hipermercado. 
· Que fagas un hipermercado non 
E importante. Os ·cascos tiñan vida quer dicer que pretendas destruir 
porque ·habia unha diversidade. 0 pequeno e mediano comércio. o 
Os cascos non poden despdvoar- peche dos· pequenos comércios 
se. A Cidade Vella de Compostela son manifestacións políticas pré
·pode quedar en mans das institu-· · vías á instalación das gr;andes su
cións ou das empresas que teñen perfícies .. Eu estou en contra desa 
diñeiro para mercar unha casa... especialización porque vai en con
Pero os cascos non poden.morrer, tra do peqüeno e mediano cQrner
teñen que ter unha vida. Hai que . ciante. 
compatibilizar as sedes institucio- Penso q'ue esas grandes ·super-
nais coas vivendas e os comér- fícies, o mesmo que as autoestra-
cios. Trátase dunha directriz políti- das, pódense facer ben ou mal. A 
ca. · superfície qi.Je nos plantexábamos 
· .Outra das polémicas urbanísticas en Santiago comezaba por deixar 
· céntrase · nás grandes superfí- · 1 ~.000 metro~ cadrados de par

cies. Vostede é d deseñador dun qu_e~ tampouc0- mandaba a grande 
destes éomplexos, o Centro-Sar. ~uperfície senón que se integraba · 

Foise en certa maneira para 
.atrás, . pero hai que dicer. que na
que! fl'lOmento rompémos unhas 
lanzas que a povoación non se,;. 
guia. Era unt)a posición insólita 
pois a · nosa institución ia mesmo 
·en contra dos in.teresas dos que .a 
constituíramos. -

Esa · función abandonouse en 
ma.ns dos partidos . . 
Partidos que tampouco. tañen .un 
carpo teóricQ e de propostas· su
·ficientemente · elaborados nestes 
eidos ... 
Estase a facer demasiado fincapé 
no estritamente político abando
nando outros eidos que son os 
que verdadeirarn.en\e enchen de 
contido á. política. E fundamental 
artellar en política os d istintos 
sectores compi:ometidos'. É esen
cial para que este país dé o salto. 
Non se pode cifrar todo en aspec
tos esencialmente ideolóxicos. 
Pero penso ~ue irnos por boh ca
miño, estase admitindo _que·o .plu
ra~smo, qando non é ~ictício , can
do resposta a realidade é bon, -

Hal que abandonar o esquema
tismo e o . especialismo indo a 
unha visión integradora que nos· 
poda permitir camiñar cara· unha 

· s·ociedade mellor. 

'Q BAIRRO DE COIA 
'EN VIGO É O EXEMPLO 
DUNHA .MALA ÉPOCA' · 

Pero a maioria dos intelectúais e 
profisionais · significados non 
queren comprometerse na mili
táncia, gostan mals de dar direc-
~rices por atora. -
É certo, ainda que non é Q meu 
caso, pero a. culpa é un pouco de 
todos. A falta de -dogmatismó é 
esencial para superar os atrancos. 
Os políticos deben de s~r permeá
beis aos planteamentos dos profi
sionais e dos · intelectuais, pois 
moitos botáronse para atrás por 
falta de flexibilidade. o 

·-
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ANÁLISES POST-fLEITORAIS . " . 

Fisuras en ·IU . tras a sua derrota en Anc3alucia - . 
. . . , . , .• l 

O; PASOC ()briga ao PCE a c~det . protagonismo 
. ·- ' . 

• AL.BERTO CRUZ/MADRID 

_Os pésimos resultados 
alcanzados por 1 U nas. 
eleicións andaluzas, coa ~--. 
perda· de máis de 250.000 
v~otos e ó conseguinte , 
retroceso no número· de 
escanos -de 19· a 11-
ten acelerado. a 
r~organizació_n interna da 
coalición. Nos· últimos 15 
dias a presidéncia de IU · -
mantivo duas reunión~ nas 

· que saltaron chispas e -
· téñense producido:.. 
impOrtañtes fendas .na 
coalición. 

' · 1lzquierda Unida recoñeceu que 
se cometeran erros importantes 
a campaña eleitoral ándaluza -
como o non ter sido capaces de 
chegar a un acordo coa Candi
datura Unida rde _Trabajadores 
(CUl), ligada ao Sindicato Obre
ro tlel Campo, .para que dous 

~ dos seus candidatos ocupasen 
posfos de saida nas listas eleifo
rais, o cal incidiu fortemente na 
perda de votos na área rural. Ou- · 
tras · erras recoñecidos foron o 
bai~o nível da campana, a non 
idoneidade do candidato á presi.
déncia da Junta d_e. Andalucía e 
a falla de pluralidade das listas. 

Precisamente iste foi o cabalo 
de batalla do PASOC, cuxo se-

, cretário- xeral, Alonso Puerta, 
acusou -de "protagonismo exce- · 
sivo" ao PCE en detrimento do 
resto dos partidos. qu~ campo-'. 
ñen IU, convertidos en simples · 
acompañantes do& candidatos 
do PCE. Por este asun!Q,,produ
ciuse un forte ,enfrentamento en
tre Puerta e Sartorius, ainda que 
foi o líder d_o PASOC quen rema
tou ·por trunf~r. 
- O PCE tivo que ceder · na sua 
pret~m~ión de que as decisión$ 

· de aoitasen por maioria. -agora 
tomaranse por consensp- e en 

· estabelecer unha cota· máxim.a · 

QS SUICÍDIOS ÓE.iNTERIOR . 

Pablo Castellano, presidente do· PASOC . 

de p~rticipación ·dos partidos n~s 
candidaturas eleitorais .. Asi se re
colle no documento feíto público 
pala presidéncia o dia 5 de Xu.llo 
arredor do que ser~ a nova pro-

. posta orgaoizativa da cqalicióri. 

Cota de participación 
A partir de agora dentro de IU 
vanse estabelecer os principios 
de pluralismo, consenso nos te
mas esenciais -como na políti-

. . 

ca ·de alianzas-:-. e o "equilíbrio · 
entre os sexos", unha curiosa 
fórmula que estipula que nen ho--
mes nen mülleres poden sobre
pasar a cifra do· 65% nas candi- · 
daturas nen nos órgaos de direc-
ción. · 

IU estabelece como · órgano 
· básico de - funcionamento a 
asamblea municipal, que se re
xerá por un consello político no 

. · que· o númerq de membros de 
cada un dos partidos ·políticos, 
colectivos ou organizacións non 
partidárias (do tipo da formada 
por , Cristina Almeida e Jaime 
Sartoriws hai escasas datas para 
aglutinar aos indépendentes) non 
deberá exceder do 25%. Un ver
dadeiro machadazo ao hexemo
nismo que viña mantendo o PCE. 

. Porén, o máis significativo 
deste documento, pala trascen
déncia futura que terá, é a dispo
sición de IU a manter un diálogo 
político coas djf erentes partes da 
"esquerda sociolóxica", dentro 
da cal se engloba ao PSOE, 
"com·o expresión maioritária da 
soc!edade, a Esquerda Galega, a 
Euzkadiko Ezkerra · e ao Partido 
Socíalista de Mallorca". 

A coalición liderada por Apgui
ta renúncia á política de "con
frontación permanente" co PSOE 
.no recoñecimento de que "nos:i 
beneficia eleitoralmente a IU" e 
comeza a deseñar e a articular 
unha resposta programática ªº 
PSOE alonxada da confrontación 
sistemática. A cabeza de ponte 
para este acerc9mento será a 
corrente crítica dentro do PSOE, 
Izquierda Socialista, que defen
deu no Comité Feederal de este 
partido unha proposta de acer
camento entre ambas organiza-
cións. · 

Evitar a ruptura 
O coordenador xeral de IU, Julio 

Os -sucesos da Foz de_lrunberri, marcan -o início do sprint eleitoral 

~-Següen sen aclarar as rriortes · 

Anguita, foi crítiéo con esta polí
tica, pero non tivo máis remédio 
que aceitar a virruée despois xa 
do batacazo recebido en Andalu
cia. Anguita segue a repetir a 
mesma mensaxe que se fixo pa-
. tente despois ,das eleicións xe- ~ 
rais: só haberá un acercamento 
ao PSOE en base aos programas 
e, máis en concreto, en torno ás 
25 propostas ápresentadas a Fe
lipe González no debate da mo
cion de censura . 

Ariguita mantén que o acerca
mento non pode producirse de 
calquer maneira cun partido "que 
contradi as aspiracións do seu 
eleitorado" e que con casos 
como o escándalo Guerra ou os 
GAL mostraron "tortas compor
tamentos antiéticos". 

Coa cesión de protagonismo 
por parte do PCE tense evitado 
o perigo de ruptura na coalición, 
pero se evidenciaron outravolta 
as tremendas tensións existentes 
no seu seo. Agora o PASOC saiu 
afortalado,_ pero a corda volveu 
tensar outro pouco coa dimisión 
do responsábel de área de co
municación e prensa da presi
déncia de IU, Isabelo Herreros, o 
único representante do pequeno 
partido Izquierda Republicana 
nos órganos de dirección. 

Oficialmente explicouse que 
esta dimisión non ten nada a ver 
con todo o sucedido, aludindo a 
motivacións personais e á falta 
de médios para realizar un traba
llo efectivo na área encomenda
da a Herreros. En realidade, era 
facilmente constatábel como se 
lle ponteaba en ocasións e como 
foi desautorizado algunha vez 
polos seus próprios compañeiros 
da presidéncia. Quizais sexa 
unha onda nun vaso de auga, 
pero novamente se ten a ·impre
sión de que en calquer momento 
voltará a producirse a maresia. 
En canto os resultados eleitorais 
non acompañen. O 

dos militante$ de ETA mentres ~parece~. novas testemuñas 
• JOSE.BA MACIAS/DONOSTI 

--, · . Non é novo que en 
viu· para erguer o nível de dúbi- que acababa coa vida de Susana 
das entre voces tan dispares Arregi, Jon Lizarralde e deixaba 
como o lehéndakari Ardanza ·ou conferidas de ·suma,gravidade a 
as . Xestoras Pro-amnistiá, ·de- G~rmán Rubenach. Unico super:.. 
mostrando na práctica que non vivinte dos tristes sucesos, a 

con vida, a coordenadora Gesto 
por la Paz comparecia ante os 
meios de comunicación esixindo 
a aclaración dos sucesos. 

' • I 

Euzkadi as· dúbidas '. 
xeneralizadas se situen no 

• contraponto de versions , 
, oficiais como a difundida 

tras os sucesos da Foz de 
'1runberri. Son demasiados· 
casos 'e affaires nos que o 
esctarecimento dos feitos 

• situou a" verd~de . en 
coordenadas. moi distintas 
á expresada pola 
oficialidade. Pero nesta 
ocasión aparecen ademais 

· dem~siados pontos saltos 
cómo para' cter que os 
dous · xóvenes militantes 

· era só cr chamado '.~ntorno de atetlción iñformativa quedaba 
ET A" ó q!:Je estaría areando unha · centrada . neste xbven bilbaíno 
nova campaña de desprestíxio quen intérnado. no Hospital de : 
das institucións. Incluso houbo _ Navarra, era sometido desde ó 
ruido no seo do governo da coa- primeiro mc;>mento a un total iso
lición· basca ao protestar o_~so.:. lamento por parte dos corpos 
cialistas a "saída de tono'1 do policiais. Tanto O$º avogados da 
home forte de AjUria Enea.- A aqusación. particular, Txemi Go-

. ~ causa acougou pronto tras unha rostiza e Adolfo Araiz,. como a fa
axitada noite de teléfonos e pou..: milia de Germán, . denuhciaban 
cos días despois seria o próprio este. feíto extendéndoo a un 
Ardanza. o· que aslimiria a própr~a aberto temor pola sua vida, ao· 
versión de Interior. ,Extra-í-leza ta- ser o único testigo directo do 
mén nos dous partidos· do grupo acorrido en Lumbier. 
Mixto, .Eusko Alkartasuna e Eus-

Como se pode ver, os sucesos 
acorridos os días 25 e 26 de 
Xuñ~ en. Nafarroa seguiron cen
trando a atención informativa 
basca, desplazando a un segun
do plqno da actualidade temas 
comó o ·affaire sobre as · máqui
nas tragaperras ou o fin da lexis
-latura da coalición en Gaste'iz, si
tuado >:ea no sprint da cita eleito.:. 
ral de outono. 

Desque Corcuera avanzara ás 
·poucas horas dados que p~rmiti., 
rian pensar ·nun "~uicídio", teñ~n 
aparecido novas referéncias -que 

. de ETA se suicidaran~ 

A ·COIJlpq_recéncia -de José l..:uis 
Corcuera no Cong.reso dos De
putados, unha intervención mar
cad~ pola urxéncia: e a neces,ida- . 
·de de calmar os ánimos dunha 
opinión pública soliviantada; lo-
nxe de acalar os ánimos só ser-

- kadiko Eskerra, quen esixian 
unha rápida él'arificac_i,pn defiRiti- . 
va dos feitos. · 

Pouco lempo despois a orga-
. nizacióñ armada ETA facia públi:. 
co un comunicado no que ad,e
mais de asumir a militáncia dos 
tres xóvenes negaba a hipótese 
do suicidio, acusando á Guardia 
Civil . da "masacre sanguenta" 

I 

· van botando por terra esta teoría: 
non son un senón dous os 'dispa-

. ms que presenta Susana Arregi. Testemuñas 
contraditórias .A ~parición de dous turistas ho
Mentres . por se habia algunha landeses que non coinciden .en
dúbi9a sobre o amplo- espectro tre eles explicando o sucedido; o 
ideolóxico que poñia en entredito testemuño dun radioafeizoado 
a versión oficial que a estas altu- · c;tun povp cercano que escoitbu 
ras engadia á hipótese .do suicí- por r~,Pio ·como a Guardia Civil . 
dio a variabel de que os militan- tiña detidos a tres xóvenes antes 
tes bascas se dispararan mutua- da aparición dos cadavres, no
mente para evítár Ser detidOS V<?~ teStlQOS que terian Sido eva- · 

cuados da zona minutos antes 
de se ouvir os disparos; a con
traditória declaración de Germán 
Rubenach realizada na sección 
de coidados intensivos chea de 
pontos extranos; as verbas ante 
o xuiz de membro~ da Guardia 
Civil que anularían_ a versión de 
Germán con novas dados, a hi
pótese c;tun cuarto · membro do 
comando fwxido minutos antes 
dos disparos ... Demasiados pon
tbs escures como para aventurar 
unha hipótese definitiva. Sen dú-

. ·bida . a" comparecéncia xudicial 
nos próximos días de novas tes
tigos qa ·acusación particular po
deria aportar novas e esclarece-
dores dados. · 
. A cuestién a estas alturas se
gue centrada ·en admitir a auto
eliminación · voluntária dos xóve
nes, ou ben, como sinalan- outros 
sectores, · esperar a que se com
probe na práctica ~ que estaria.:. 
mos moi perto dunha situación 
semellante· á criada en Xibraltar 

, coa eliminación dos fneníbros do 
-. l~A por parte de -co_rpos 'de elite 

inglese. O tempo, máis unha vez, 
dará ou quitará razóns. O 
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A DAZASEIS MESES DA RETIRADA SOVIÉTICA 

Os nortear:nericanos recoñecen 
a derrot~ da _guerrilla islámica, mentres o govemo de Kabul· alcanza a estabilidade 

Afganistán · non é Vietn~m · . 
• M.V. 

Dazaseis meses despois 
da retirada das tropas 
soviéticas de Afganistan, 
tras dez anos de 
ocupación, unha boa 
ringleira de mortos e o 
recoñecemento de que 
tora un erro enviar o 
exército ao vic{ño país, o 
governo de Kabul non só 
non caeu, como vaticinara 
toda a prensa ocidental, 
senón que logrou dividir a 
oposición, estabilizar 
economicamente o país e 
acadar vitórias 
diplomáticas, como a 
recente instalación da 
embaixada de Fráncia na 
capital. Toda unha 
surpresa para intelectuais 
ocidentalistas, como 
Bernard Henri Levy, que 
no seu dia postularan para 
a guerrilla islámica e tioxe 
len os titulares que a 
recoñecen aliada co 
narcotráfico e abandonada 
polos Estados Unidos. 

Os Estados Unidos e os médios 
de comunicación deran como 
probábel o periodo dun mes para 
a caida da capital de Afganistan, 
Kabul , tras a retirada do exército 
soviético. Inda están quentes os 
titulares dos periódicos anun
ciando a "ofensiva final " e a cai
da da cidade de Jalalabad. Os 
soviéticos retiráronse o 15 de Fe
breiro de 1989 nunha das con
secuéncias máis notórias da 
nova política exterior, pero Jala
labad segue fidel ao governo e 
os médios de comunicación in -:. 
forman da "última ofensiva" dun
ha guerrilla dividida e xa incapaz 
da vitória militar. 

XXVIII CONGRESO DO PCUS 

Os norteamericanos houberon 
de recoñecer, nesta altura, a im
posibilidade de que os seus alia
dos alcanzasen o poder en Kabul 
pala via das armas e actualmen
te negocian coa Unión Soviética 
o futuro de estabilidade e neutra
lidade do país, a médio dunhas 
eleicións, coa ONU por testigo, · 
para as que o POPA, no poder, 
está a prepararse a conciéncia. 

A lembranza de Saigon 
O paralelismo entre Vietnam, 
para os norteamericanos, e Afga
nistan, para os soviéticos, foi 

unha baza xogada coa insis1én
cia polo aparato de propaganda 
Ocidental. Sobre o Pentágono 
pesaba ainda a lembranza dos 
vinte minutos que conseguira so
brevivir o governo títere de Viet
nam do Sul, após a r~tirada do 
derradeiro helicóptero dá azotea 
da embaixada de W~shington en 
Saigon. Para Kabul estaba pre
visto un destino mimético, pero 
a distinta coeréncia dun e doutro 
réxime e polo tanto as ·diferén
cias entre unha e outra guerra 
póñense agora en evidéncia, da-
zaseis meses despois. . 

"Cada misil da guerrilla que 
estoupa en Kabul erosiona a ere ... 

dibilidade -da. que gozaban os 
muyahidin" ·récoñe9ia o pasado 
20 de Xuño_a enviada especial 
de B País a Kabl:JI, un c:Hário que, 
coma outros moitos, apostara 
decididamente pola vitória inme-

. diata dos aliados dos Estados 
Unidos. 

Pala contra, o malestar dos 
norteamericanos é-hoxe notório, 
comezando a sentirse incómo
dos no seu apoio aos guerrillei
ros integristas islá01icos que loi
tan contra _Kabul. Esta fora, pre
cisamente, unh~· das contradi:
cións flagrantes da política exte
rior ocidental nos últimos meses: 

solidária cos fanáticos integristas 
en Afganistán e denostadora dos 

· demáis rexímenes islámicos, 
como o do viciño Irán. 

Millora da situadón 
económica 
O pasado mes de Marzo, o pre
sidente. Najibulá, levantaba o es
tado de emerxé_ncia que P,es~ba 
sobre -a capital desde a retirada 
soviética, senda ·o toque de que
da reducido a cinco horas .. Na 
actualjdade xa non hai cortes · de 
· electricidade e os suministros 
básicos están garantidos.·- Ao 
contrário _ do que sucedia o ano 
anterior, en Kabul xa é posíbel 
conseguir zucre, fariña, gasoli-
na... _ 

O partido no poder prepara, no 
seu mellar momento de prestíxio 
dos últimos ~nos, un congreso 
de remodelación para "islamizar
se e adecuarse rnáis-á realidade 
popular". 

Najibulá anunciou xa ó seu 
plan de recoñecer o carácter is
lámico do Estado afgano, anular · 
~riviléxios áos que · gozaba ó 
POPA, -aceitar a celebración de -
eleicións librés e anular as res
trincións para o desenvojvimento 
da actividade económica -indivi
dual. A política de r€coñciliación 
nacional, deseñada hai tres 
anos, comeza _· a ter éxito, de 
modo que dqus tércios dos co
mandantes das forzas de oposi
ción abandonaron o combate ou 
obs~rvan un alto o fogp_ co go
verno . . 

Tras meses de vanaglória da 
guerrilla que loitou contra os so
viéticos e contra o governo de 
Najibulá, El País escrebia, no ar
tículo xa mencionado, que "á 

. perda d~ terreo. no interíor, a. 
geurrilla, cuxos lazos co narco
tráfico e o contrabando de armas 
están máis' que comprobados, 
enfréntase tamén ao eventual 
cese da axuda norteamericana, o 
seu principal valedor". O 

, . } 

O PRESIDENTE DA URSS NON E GARY COOPE-R 

I · 

MANUEL VEIGA 

Se prestamos ollos e ouvidos a todo o 
que nos rodea concluiremos facilmente 
que a imaxe de Mijail Gorbachov está pró
xima á daquela célebre trapecista Pinito 
del Oro, polas suas acrobácias na corda 
frouxa, sen apenas pontos de apoio e, 
para máis suspense, sen rede. 

De seguir aos cronistas, o presidente 
soviético traballa case en solitário, é astu
to, habilísimo e capaz de realizar "malaba
rismos" argumentai~ e estratéxicos desde 
a mesa do congreso que nestes días cele
bra en Moscú o PCUS. 

Os problemas na URSS, con ser graves, 
non son terminais, nen' situan a este país 
á beira_do caos, como normalmente son 
apresentados. ,Cando, após dunha cam
paña espectáéular -Lituánia, por exem
plo- _se alcanza un acordo, Gorbachov 
cobra, en consecuéncia, un dimensión 
maior da que correspondería de plante
xarse o conflito en-termos reais. lsto non 
sucede dentro da p~ópria URSS, de aí que 
ali Gorbachov sexa contemplado máis 
ecuanimemente. O catastrofismo favorece 
paradoxicamente a ir'naxe de· Gorbachov, 
ainda que compaña ".un cadro explicábel 
só a médias para o espectador. 

CONFUSIÓN E DISPARATE 

Con todo, esta imáxe contén vários ·fal
seaméntos. A merecida fama de Gorba
chov susténtase non só na sua talla políti
ca personal -sen negar estp.-, senón, 
esencialmente, no feíto de ser a· portavoz 
dunha política inovadora e atract_iva para O habitual discurso de Ocidente carece 
a humanidade. · - de recursos para explicar a reforma pacífi-

Ocorre, en segundo lugar, .que o propa- ca dun réximé até agora calificado de au
ganaismo, a curto prazo, que pratican os toritário e imovilista. A · natural · confusión, 
médios ocidentais de comunicación, pro- máis a distor~ión prpvocada polo antico..: 
cura a esaxeración dos problemas. Pen- munismo militante ·dos médios, deseña un 
semos, por exemplo, entr-e nós, que un puzzle· de rasgos contráditórios do que é 
garda civil mqrto pode representar un Jeito vítima níáis frecuente, precisamente, o 
excepcional nunha democrácia ou, pala público máis avisado. O leitor habitual de 
·contra, o exemplo . do estado de subleva- periódicos (:túbida entre pensar que .Gor
ciqn que se vive en Euskadi -probabel- bachov pode ser .deposto _ por un golpe 
mente a verdade esteña no médio.de am- militar, por unha embestida dos conserva-
bos cabos. . . - . . • . . ~ore$ dentro do próprio partido ou pala 

¡ ¡. .,. .. ._ ,. ~ ;_ L ~I t t • J ""~ '- .... • • ' Á " 1 • ~, , .. .,. ., ~ • • 
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enormidape dos problemas que debe 
afrontar, e non sabe se é un home feble, 
se sabe realmente o que quer, a onde se 
dirixe, etc. 

Paradoxicamente,. é -o home da rua o 
que mellor percibe a nova mensaxe sovié
tica: idea gl9bal dos intereses da humani
dade, eliminación da espada de Oamocles 
nuclear, necesidade de que a natureza so
breviva, democrácia económica e política 
.e diálogo en sustitución da guerra. 

A surpresa aparece de novo _no desen
volvemento do 28 Congreso. Pésie a to
-das as críticas, os delegados reelexen, 
por ampla maioria, a Gorbachov. E non 
seriq doado supoñer que-C?orbachov nori 
está só, que o seu proxecto non é casual 
e que as .suas iniciativas obedecen a un 
plan, tóxico por outra parte, deseñado · 
pQla maioria, que, ao fin e ao cabo, foi a 
qué o elexeu hai cinco anos para secretá
rio xeral? Resulta, polo -contrário, realista 
pensar que o presidente ocupa; o seu :car~
go a modo de Gary Cooper, só ante o pe
rigo, a costa de realizar múltiples mataba-

. rísmos e de sobravivir a todo tipo de peri
pécias? Non é idealista crer que os desti
nos de unha superpotéi:tcia de 280 millóns 
de habitantes gravitan sobre _un cúmulo 
de impr~vistos e son tari volúbeis como a 

. surrisa do seu líder? O 
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·CARTAS 

UNIDADE NACIONALISTA 
Os acontecimentos europeus dos 
últimos anos permitePl-nos en-
xergar novos horizontes · demo.:. 
cráticos, mais aparecen tamén 
novas incertidumes e contradi
cións. A esquerda europea ve-se
necesitada ·dunha sólida refun
dación para poder defrontá-las .. 
Vivemos tempos novos. que esi
xen de todos nós, de toda a so
ciedade g~lega, uriha linguax~ 
comun .para expresar os nosos 
problemas á luz das novas .reali
dades internacionais. Unha nova 

. Europa . construe-se desde · o 
·Atlántico aos Urais e_nela, o, lar 
comun aa que perte-ncemos pala 
história, debemos reclamar o di
reito ás nosas liberdades nació
nais e ao progreso· económico e 
social. · Precisamos i.mha nova 
linguaxe ·para que o noso país · 
rion perda o pulso da tiistória, 
para fácernos realidade plena o 
noso autogoverno nacional e a 
oonstrución dunha sociedade 
máis xusta e solidária. 

Semella-nos evidente o fraca-
so da_ esquerda tradicional, so
cialdemócrata e comunista, no 
seu intento d~ reformar o.capitq
lismo para corrixir as suas desi
gualdades ou~de construir irreais 
países socialistas sen democrá
cia nen socialismo. O marxismo
leninismo revelou-se definitiva
mente como a expresión ideoló-

. ·xosd LOIS 

querda nacio(lalisfa é. unha neáe-. 
sidade ürxente. As diferenzas en
. tre os proxectos políticos no seo 
da esquerda . nacionalista - son 
máis devedoras das inéréias his
tóricas que das realidades ac
tuais, responden máis a afáns 

. exclusivistas que ás verdadeiras 
aspiracións do noso povo. ·-Esta
mos convencidos de que só a 
converxéncia do naciónalismo 
qe esquérdas poderia frustrar o ' 
bipartidismo e seria, ademais, · 
determinante . para que as per
soas hoxe comprometidas con 
Esquerda Unida confluísen cara 
o nacionalismo. Este feito, de 
producir-se, teria consecuénCias 
inevitábeis no mundo do traballo: 
o ~indicalismo na9ionalista . po
dena converter-se en hexemóni
co, o cal seria dunha importáncia 
transcendental na perspectiva da . 

nosa soberanía nacional e do so
cialismo . 

Só unha conxunción de esfor
zos unitária poderia producir 
unha aceleración histórica na. 
nosa sociedade, pogeria ache
gar-nos a un horizonte baseado 
no dereito democrático á auto
determinación. O recente triunfo 
·da Plataforma Nacionalista na 
Universidade e a realidade da 
Converxéncia lntersindical Gale
ga demost~an a corrección desta 
estrat~xia unitária. Eis o cami
ño... D 

XOSÉ..,4GOSTIÑO LOMBA ÁLVAREZ _ 
(Membro do Consello Local 

de V.igo do PSG-EG) 

O LESTE 
Están-se a dar uns acontecimen=
tos nos países do ex "socialismo 
real " que por forza influen na su-

"' . xica do poder despótico dunhas 
burocrácias que nada tiveroq a 
ver coa construción do socialis
mo. A .socialdemocrácia tamén 
esgotou as suas respostas e 
móstrase incapaz de conciliar a 
liberdade económíca e a xustiza 
social nas · etapas de crise. Se · 
queremos avanzar de maneira 
efectiva cara o socialismo, debe
mos ser conscientes das novas 
realidades que configuran os ce
nários políticos, sociais'e econó
micos deste fin de século: a re
volución científico-técnica e as 
suas implicacións respeito da es
trutura clasista da sociedade, a CONTOS. NON ENCHEN 
crise. ecolóxica, os problemas -----------.-----------::----------

' 1 derivados da contradición Norte-
. - , 

CVRSOS .DE ·VERAN 
XAN PIÑEIRO COCHÓN 

Sul, o desemprego masivo e a 
involución autoritária das demo-· 
crácias representativas en _ Oci
dente... Ternos de encontrar 
unha vía superadora da esquer
da clásica, debemos -pr-ocurar Como todos o& anos, neste tempo, a "Universidade .Maruxíé( fixo 
nova~· respostas ás interrogantes . públicos os seus cursos de verán que .tanta sona teñen desde' a sua 
que plantexan as novas realida- prirneira edición neste mesmo mes. 
des. Neste. primeiro ~uio, a programación presenta importantes· novida-

0 noso partido, 0 PSG~Es- des que, sen dúbida, ·van ter boa acollida. Destaca a criación da cáte
querda Galega, principiou unha dra de "Teoloxía Deportiva" a cargo do reputado futuríbel Rqxélio 
profunda reflexión neste sentido Raspiñeiro e a participación do e profesor a d.istáncia Basílio Fernán
coa Conferéncia Nacional dÓ. pa- dez Bestamoura que abrirá os cursos cunha documentada éonferén
sado mes de Xuño. lnicfamos un . cia que leva como título "A cuota leiteira no xipto dos Faraóns". · 
amplo debate, no camiño do Por ciutra banda, dentro desa. política tan certeira de achegamento 
noso IV Congreso, , que quere- das institucións académicas á reálidade da empresa, a "Universidade 
mos facer extensivo a toda a so- Maruxía" vai contar ~on .destacados exec.utivos que impartirán cursi-

perestrutura persoal de todo mili- , 
tante e/ou simpatizante de es:-
,querdas. . 

Pol_a complexidade do proce
so ~ · pola caréncia de informa
ción veraz hoxe anda-se entre o 
despi$te impotente e a tentación 
apóstata. Normal, se consider~
mos que nen o pacto de non
agresión xermano-soviético 
(1939) ·nen os altavoces do XX 
Congreso do PCUS (:1956) tive
ron a transcendéncia política e 
ideolóxica dos sucesos actuais. 

Debido á falta de acougo cro
nolóxico na actualidade hai inter
pretacións diverxentes nas per
soas con universo vermello. Ba
sicamente son duas. Os que coi
dan- que no Leste se está a dar 
un axuste; os que pensan que se 
vai a cair nas gadoupas do impe
rialismo. 

Pero, que pasou aló? Nunha 
aproximación conxuntural, es
quemática, coido que a fonte da 
coetánea realidade hai que bus
cá-la en catre eidos. 

1. Os países do Leste sofreron 
no terreo doutrinal unha esclero
se tan evidente após a morte de 
Lénin (192.4) que converteron ao 
marxismo nun simples catecismo 
.e fixo-se da Hist9ria un vulgar 
proceso mecanicista. Asi, con
verteron ao materialismo dialécti
co (a ferramenta teorética) nun 

·escolástico recetário sen aaovar 
nen na cosmovisión nen na teo
ria subversiva. Oeste xeito a His
tória foi encasillada nun ramplón 
camiño teleolóxico que nos trae
ria per se, inevitabelmente, o ad
venimento do Socialismo. 

2. Con tal bagaxe doutrinal é 
lóxico que se cometesen fondas 
aberracións contra o cerne do 
marxismo, daí a bl.lrrámia na pra
xe; prática que foi capaz de en
frentar unha dura e lonxeva con
xuntura político-militar agresiva 
pero incapaz de xerar unha diná-

- mica social emancipadora. Daqui 
ven unha rotunda caréncia de 
democrácia sociafista xa que o 
conxunto da cidadania non tivo 
participación activa na constru
ción do Socialismo e por iso non 
se pudo conquistar a comunida
de soeialista. As organizacións 
políticas non souberon criar as 
condicións sócio-culturais, masi
vas, que terian feito ·natural a 
participación consciente e contí
mía dos cidadáns na creación da 
nova formación, social. 
, 3. ·outra eiva política gravísima 
foi a estrutura centrípeta. Nos 
Estados plurinacionais afogpu-se 
ás sc:>beranias nacionais facendo 
do Estado unha macro-estrutura 

• - ciedade para posibilitar a forma.:. ños r:n~:mográfi~os sobre divers~,s matérias. A s.alie~tar o que va! ditar 
ción dunha alternativa democrá-· Macano Malletras, xerente de F_ungallos e Ladrotzos ·do Noroeste, 
tica da es_querda e 0 nacional_ls- ·• S.A.", f~~NOSA , qu~ ~~rsará sobre "A ~ística da pirom~nia na 
mo que lle_ poda disputar a h~xe- Me~p<?t~mt~ precolombina e p que ten anunciado o em1,~ente ponen- . 
moriia ao centralismo. · te Ltbono L1sq~ente, conselletro-delegado de ESCASA, Especutado-

· centrai'ista que confino u á mei
rande parte dos países á escravi
tude nacional sen querer com
prender_que se unha nación non ' 
é dona de seu non pode· ter ás 
suas filias e tillos liberados. 
_ 4. Mol doente foi a prolongadí-

sima política económica anti-po
puiar, e non estamos a talar do 
"comunismo de guerra" neri .da 
"nóva política éconómica". (NEP) 
senón desde que se comezan os 
plans .qüinquenais (ó primeiro 
"piatilétqui" dá-se na URSS no 
período 1927-32) que en 'vez de 

.. Unha Gaíiza permanentemente 
hexemonizada po o discurso po
lítico da direita conser\iadora e 
jo PSOE estaría condenada a 
desaparecer 'como nación. AS; 
decisións do ·Governo central 
nos últimos tempos teñen acen
tuado a ·nosa d,ependéncia eco-

., nómica -e a nosa subalternidade 
política. Carecemos dun Govér-

. no g~lego· cap~z de se enfrentar 
á marxinación que padece a 
nosa nación. Neste estado de 
cousas a coordenación da, es-

. ra Campeira, S.A." e que l~va como tít!-JIO o tan suxerente de "A que 
chamamos a ningures". , 

Destaca no programa a criación ·dun niásfer sobre "Economía Mer
gullada e Fondos de Reptís", curso superior homologado pola CEE e 
que estará a cargo de Patmiro Pringueiro, xerente de. Caixa-Bank e 
titular da cátedra "Asemade e Maistamén". Como el mesmo explicou 
"trátase .dunha rflodalidade especial de máster que só se pon en mar
cha cando ternos m~dio cento alunos que~pagan o millón e médio 
.qwe custa o cursiño, por ·iso lle chamamos o "máster-charter". 

. Por último, na programación .da ·~universidade Maruxía" cabe subli
ña~ os monográficos sobre "ldeoloxia in vitro" que· pensa impartir o 
·sindicalista independente Serápio Siareiro, cursos que levantaron tan
ta expectaciói:t que ainda non se sabe se van pqder ser incluídos no 
programa deste ano. En definitiva, a nosa noraboa unha vez máis aos 
responsáb,eis desta "Universidade Maruxía" que..~st~ ~~tán coméza. o 

· organizar un "excedente econó
mico planificado'~ (Baran) vai-se 

·. cara . o Capitalismo de · Estado 
pola feima exclusiva dé afortalá
lo -como se isto fara o obxecto 
do Socialismo: ¿non leran o "Es
tado e a Revolución"?-· dando- -
lle .Prioridade continuada aos in-

vestimentos nunha indústria pe
sada que en vez de xerar insu
mos para a indústria civil dirixe a 
sua producióh á carreira arma
mentista e espacial privando ao 
povo- de bens de consumo abso
lutamente-necesários. lsto trouxo 
o nasCimento duns políticos e 
dunha administración que con
fundían os seus intereses de cla
se-estatista cos da tótalidade da 
sociedQ.de. 

As .críticas que formulamos 
aqui non son radicalmente novi
dosas no seo do marxismo. Des
de hai xa ben anos Lukács, Mar
cuse, Samir Amin, Charles Bet
telheim e outros coñecidísimos 
marxistas criticaron a irrealidade 
do "socialismo real ". Se no Leste 
tivesen aplicado a radicalidaae 
analítica própria do marxismo 
non estarian na actual conxuntu
ra; e se hoxe soubesen aplicar a 
auto-crítica (localización e reco
ñecimento do erro para notT vol
tá-lo cometer endexamais) pode
rian, inda, nalguns Estados -
noutros xa non- virar a nao e 
sairen do marasmo. D 

DIREITO DE ASILO 

ANTÓNIO LIZ 
(Madrid) 

O pasado dia 16 os ministros de 
' interior da CE, agás o de Dina
marca, firmaban unha conven
ción sobre o direito de asilo, co 
obxectivo de poñer fin á imigra
ción clandestina e garántir os di
reitos dos solicitantes. 

O dia 22 comezou unha cam
paña da Sección Española da or
ganización mundial pro-direitos 
humanos Aministia Internacional 
(Al), na que participan os cinco 
grupos galegos, co fin de asegu
rarse que esta Convención sobre 
Asilo e outra sobre Visados non 
supoñan unha violación dos tra
tados internacionais sobre pro
tección aos solicitantes de refú
xio político. A.I. esixe aos gover
nos da CE garantias sobre como 
se vai evitar que a política de vi
sados e multas á~ compañías 
aéreas que transporten persoas 
sen visado de entrada fagan im
posíbel que persoas que fuxen 
dunha persecución polltica (defi
nición de "refuxiado" da Conven
ción de Xenebra de 1951) che
guen a ter a posibilidade de soli
citar o asilo. 

O que nalguns países os, pro
·cedimentos sexan máis retricti
vos que_ noutros é preocupante 
Al. oponse ás deportacións de 
solicitantes .que, en caso de se
rem devoltos ao país de orixe, 
corran risco · de se converteren 
en "presos de conciéncia" (en
carcelados polo exercício ·pacífi
co dos seus direitos fundamen
tais), seren vítimas da tortura ou 
da pena de morte. Este direito 
está garantido polo artigo 14 da 
Declaración dos Direitos Huma
nos, "En caso de persecución 
toda persoa ten direito a buscar 
asilo, e ·a disfrutar del, en calquer 
país". 

A. L solicita medidas coma: 
consello legal e ·intérprete pára 
os solicitantes, direito de apre
s~ntar recurso e permanecer no 
país até q1:.1e se resolva, e que na 

. resoluc.ión dos expediente.s se 
teña en conta a situación dos di
r~itos humanos no país do solici
tante. · D 

ALBERTO ESTÉVEZ SUÁREZ 
Vocal do Comlte Executlvo de A.I. 

· (Vigo) 
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Proprn;;ta para o ensino do galego nas zonas 
da raia e P<?lémica no Simpósio do Cebreiro .·. 

A MNL prqtesta polo apoio ao Instituto de Estudos ·Bercianos 

• X.L. T I O BIERZO . 

As conexións e 
. interrelacións entre Galiza 
e as zonas limítrofes de 
Zamora, O Bierzo e 
Asturias, fo ron obxecto 
de debate e discusión 
durante tres dias no 
simpósio convocado polo 
Consello da Cultura 
Galega, que ven de editar 
un total de oito traballos 

·de investigación nesas 
zonas galegas exteriores 
reunidos nun volume 
chamado "Nos lindeiros 
da galeguidade". 
As propostas realizadas por 
Francisco Femández Reí en 
nome de Antón Santamarina so
bre a necesidade de introducir 
o ensino do galega nas varieda
des próprias de cada zona e a 
polémica · preséncia da investi
gadora leonesa Concha Casado 
Lobato. que qhegou a negar o 
carácter galega de parte do 
Bierzo nunha postura rexeitada 
por todos os presentes, foron 
sen dúbida os pontos de maior 
interese dun encontro onde pri
maron os traballos antropolóxi
cos especializados. 

A polémica ven coincidir coa 
solicitude da Mesa pala Norma
lización Lingüística de que non 
se faga efectiva unha subven
ción de máis de dous millóns de 
pesetas para o Instituto de Estu
dios Bercianos, institución que 
para a Mesa "carece de rigor 
científico, corno o demostra o 
feito de que hai poucos anos m
ventaron e pretenderon estrutu
rar un suposto idioma chamado 
berc1ano" para levar a cabo un 
traballo lingüístico onde se vai 
discriminar ao galega frente ao 
castellano, de maioritária pre
sénc1a no Bierzo. O Instituto de 
Estudios Bercianos está ligado 
aos sectores má.ls irnobilistas e 
reaccionários da cultura bercia
na e no seu seo tense obviado 
en numerosas ocasións o confli
to da lingua. 

Precisamente foi na sesión 
celebrada en Vilafranca do Bier-

Francisco Femández Rel na sua intervención no cOngreso 

zo onde se produciu unha maior 
preséncia de persoas alleas en 
principio ao sirnpósio pero inte
resadas en coñecer as opinións 
que na Galiza: se están mane
xando sobre as fronteiras cultu
rais entre esta e as zonas colin
dantes e que protestaron pala 
intervención da profesora Con
cha Casado, vinculada ao Insti
tuto de Estudios Berciarlos . A 
preséncia popular fora moito 
menor nas sesións celebradas 
en Pedrafita e A Proba de Na
via, pero sempre coa preséncia 
de representantes das agrupa
cións que loitan polo galega nas 
tres zonas exteriores. 

As peticións de Antón Santa
marina, !idas polo tamén profe
sor Francisco Femández Rei, se
rán apresentadas para o seu es
tudo por parte do próprio Con
sello para facelo chegar á Xunta 
e o Ministério de Educación. 
Entre esas peticións está o in
cluir a lingua galega como ma
téria de ensino nun plan experi
mental de tres anos nas comar
cas galego-falantes de Asturias, 
León e Zamora, respeitando as 
variantes comarcais. 

As diversas ponencias vme
ron mostrar a existéncia dunha 
identidade comun ainda que 
peculiar en cada unha das bis
barras estudadas e mediatizada 
polos conflitos existentes entre 
unha apariéncia política e eco
nómica que non se adapta á 
realidade, ·fomentando unha cri
se de identidade entre os habi
tantes das bi.Sbarras "exterio
res" . 

Ponéncias 
Un dos riscos que quedou máis 
patente ao longo das diversas 
ponéncias presentes foi o da -
progresiva aculturización que se 
está a dar nas zonas próximas á 
raia, e a imposición da cultura 

· oficial castellana. Como recolle o 
profesor Femández de Rota .ao 
referirse ao Bierzo, "é posíbel 
que a sábia man dos goveman
tes do estado, afeitas a suavizar 
etnicidades alporizadas, saiba 
tarnén esvair esta". , 

Outros dos traballos foron 
apresentados polo profesor Wi
lliam Kavanagh, da Universida-

·· ..• 

de de Oxford, queri faloÜ sobre 
as fronteiras simbólicas e as -
fronteiras reais. Investigando na 
zona da r-aia en Tras-Os-Montes 
o profesor descobriíJ. . as diferen
cias entre as atitudes políticas . 
e os costumes sociais comuns a 
un e outro lado da frontefra . 

O resto das ponéncias foron , 
dedicadas a estiJ.dar aspectos 
parciais da. cultura galega ·e o 
intercárnbio social entre as di
versas comunidades existentes 
na raia._ _.e.si, tratáronse temas 
corno os hórros, ·a pallc3Za, os ra
tios de intercárnbio' nas econo- -
rnias de montaña ou os contac
tos rnatrirnoniais e de festas en~ 
tre Asturiás, León e Galiza. Ño _ 
transcurso dos tres días apre
sent$ronse tarnén duas publica-

. cións. O feíto de que unha de
las, "Antropología y· Etnografía 
de las proximidades · de la Sierra 
de Aneares" realizado polo Insti
~uto de Estudos Galegas e s\ili
vencionado pala Depµtación de 
Lugo, es.tjvera escrita en caste
llano _provocou o abandono da 
sala de vários dos presentes, 
disconformes. coa .forma en que 
se tiña editado o traballo. D 

Do 23 ao 28 de Xullo celebrarase en Ribadávia 
a Mostra Internacional de Teatro ·_ 
Do 23 ao 28 de Xullo vaise 
celebrar a VI Mostra 
Internacional de Teatro 
de Ribadávia, que neste 
ano trae grupos franceses, 
suizos,· cataláns, españois 
e gal egos, procurandQ 
cobrir todas as artes 
cénicas e chegar a todos . 
os públicos nunha vila 
que é centro do teatro na 
Galiza desde que nos anos 
70 se celebraron as 
primeiras m.ostras. 

Teatro · de texto, movimento, " 
danza, animación, música ... son 
al·guns dos xéneros teatrais que 
inclue esta mostra internacional 
que encherá os cenários da ca-

pital do Ribeiro desde o Luns .23 
de Xullo. 

Nas inténcións dos organiza
dores está tecoller o significado 
da vila respeito ao rexurdir do 
mcwimento teatral galego e xus
tifican a arnpliadión a grupos 
doutros paises "porque a mostra 
debe tender a server de platafor
ma artíst;ica e social á activida.
de e problemática do te,atro e o 
espectáculo, ao tempo que debe 
tentar potenciar, a1got'a xa dun 
xeito decididamente crítico e . 
específico, o Movimento Teatral 
de Galicia en todas as suas fa
cetas" . 

A Mostra de Ribadávia apre: 
séntase como festival aberto ao 
mundo, receptáculo de obras en 
calquer idioma, cinguíndose 

. arre.o "máís a eritérios de.calida-

de que estimulen a criación dun 
teatro e duns espectáculos no 
naso idioma á altura doutra cul
tura e outro país" . Desde hai vá
nos ános, e pensantlo nas axu
das institucionais , a Mostra de 
Ribadávia é . a sinalada para 
traer espectáculos de fóra e ser
ve para a realización de contra-
tacións. _ . 

O programa desta edición co
rneza o Luns 25 á noite no audi
tório do Castelo, onde a compa
ñia de Núria Espert pre~eríte a 
obra "Maquillaxe" de Hisashi 

1 Inoue, dirixida por Moichi Ni
rnura; o martes 24, pola mañán 
,e· a tarde haberá pasarruas do 
grupo "Ttatu Zamarra" (Guipúz
coa) coa obra "El vengador en
mascarado'\ de Txemq. Ocio. 
Pala noite, no adro de .StQ. Do
mlngo a compañia de danza 

coiitemporábea ''Movers;, (Sui
za) con coreografía de Mases 
Pendleton e música de Peté . 
Gabriel; o 25 de Xullo, pola tar
de o grupo coruñés "10llomol, · 
teatro--. submarino" coa obra de · 
Marcos -Orsi "Moleques" e pala . 
noite, na Praza Maior, "Xarxa" 
de Castellón coa ·abra "Íberos"· 
·o. día 26 no auditório do Castel~ 
"Suqpanta" de Badajoz. ·porá en 
cena a · obra de Miguel Mwillo, 
"Perfume. de rn:iplosas''; o vemes . 

·27 no auditório do Castelo unha 
obra de _ Shakespeare, - "O rei 
Lear", cenificada por "Produc
.cións do Noroeste" (Santiago) ; 
pecharán o sábado 28 á tarde 
"Malbarate" · de Santiago cos 
"Inventários" de PlÍilippe Min
yana, e pola noite "Dram BakUs" 
(Fráncia) con ,¡Oper~ción FU" , 
obra colectiva do grupo . O 
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•Curso de . _ pedagoxia 
musical en Portó. Do 10 ao 
14 de Seternbro o Instituto Orff 

. de Porto vai organizar uns cui:si
ños dé pedagoxia musical desti~ 
nadó a educadores ·da illfáncia, 
profesores de ensino básico, pr
fesores e ·alunas de conservató
rios, acaQ.émias e escalas partí
culares a alunas de escalas su- · 
periores de educación. . 

O obxectivo fundamental des~ 
. te encontro . é criar un espácio 
de troca de coñecúneritos e-es:.. 
tará orie-ntado polos Profesores
Formadores .Pierre- van Hawe,
.Mariuel Klegevic e Hariñ.es 
Hepp. . 

O ·periodo de inscnpción está 
aberto até o 15 de Xullo e os in
teresaods débense. dirixiÍ á sede 

. do ln$tituto Orff, na Rua .Gasta 
Cabral, 894. 4200 Port9. · D 

•Novo ri.úmero de "O 
frente comixário". A revis
ta do colectivo de comiquejros 
. do . mesmo no me, v en de ser 
apresentada en Ourense, se-
gundo illforma Xabier F. Ma
teo, no transcurso dunha festa . . 
Un fanzine de 80 páxinas, diver
tido e cunha caíidadé que pre
sume o seu éxito e popularidade 
en pou,co tempo, como xa acon
tecera coa prirneira entrega da 
que se vende10n 2.000 exempla-

. res en .Ourense. O novo número 
será distribuido para a sua ven
da en librarías e pubs de Ouren
se, tarnén en librarías de toda 

: Galiza. Asi ·en Santiago pódese 
adquirir na Libra.TI.a Cómic, Se 
alguén quixer _ contactar coa 
Frente Comixário pódese .cha
mar ao (9ff8) 22 85 00. D 

•Medalla de Ouro da 
Universidade para · R,a- . 
món Piñeiro. A Universidade 
compostelana ven de receber a 
máis alta condecoración acadé
mica, cumprindo "upha tarefa 
de xustiza e rep~ación históri
ca, a quen foi ponto fundarnen
tai de referéncia na construc
ción de _Galiza", segundo desta-

. cou o rector eleito Ramón Villa
res, quen estivo · presente ao 
igual que o actual· en funcións 
Carlos -Pájares . . 

A condecoración a Ramón Pi
ñeiro, cuxá vinculación indirec
ta á . Universidade foi destaca
da para aventar criticas, "Piñei
ro tivo á sua cátedra socrática 
nun pequeno piso das ruas ve
nas de Compostela, pola quepa-

- scµnos . todos os que ternos que 
ver con este pa:íS e queríamos 
saber máis de Galicia" ,. tamén 
en palabras de Villares, · toi en
·tregada nun acto que se conver
teu en homenaxe ao pensador 
lugués. 

A figura de Ramón Piñeiro é 
unha das máis. co:Qtrovertidas · 
en tennos políticos polQ seu pa
pel na actuación do galeguismo 
no interior de Galiza após a gue
rra do 36. O 
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O persoaxe de Bartolomé Raxoi 
e Losada foi un home de singu
lar releváncia, non só para Pon
tedeume, vila na que nasceu e 
na qué deixou numerosas teste- . 
muñas, ser:ión tamén para Gali
za onde a Sé Metropolitana de 
Santiago que el· rexentou, ·era 
unha das institucións máis iril
portantes · no seu século. É. por 
iso que, para achegamos á sua 
figura no trice:qteoário do seu 
nascimento, máis que fixamos 
en rasgos de carácter persoal; 
intentaremos facer unha sem
blanza da sua persoa desde a 
_perspectiva d~ sua época. 

O Pontificado de Raxoi (i 751-
1772) · coincide cos derradeiros 
decénios do Ap.tigo Réxirne. 
Con este nome, os historiadores 
designan un· pe.ríodo da História 
de Europa imediatamente ante-· 
rior á Revolución Francesa. As 
características . - ·desde período 
fincan as suas raíces na Idade 
Mé'dia, época da _qúe ainda se 
manteñen vixentes 'parte das 
suas estruturas. Neste contexto 
hai que pór de relevo que o ele
mento esencial e definidor da 
sociedade é o priviléxio, e'nten
dendo por tal a organización da 
devandita sociedade non en 
base -a critérios _de igualdade se~ 
nón, xustamente, de todo o con
trário , dq priviléxio que uns gru
pos sociais -clero e nobreza
teñen en . relación á meirande 
parte· da poyoación non privile
xiada, isto é, o terceiro Estado. - ' 

Entre os priviléxios que · os
tentan os grupos antes citados, 
están os de desempeñar os prin
cipais roles da sociedade tanto 
político-militares -case exclu
sivamente-- como a meirande 
parte dos cargos ·eclesiásticos. 
Neste senso, o único cariliño 
posíbel para ascender social
meQ.te é: comprar un título de 
nobreza, enlazar matrimonial
mente cunha casa nobiliária ou
seguir a -carreira eclesiásticá · 

-onde, a fins do sécwo XVIII, 
abundantes figuras cio clero, . 
nbri nobrés, dan fé dunha maior 
p~rmeabilidade deste estanien
to, cara o terceiro Estado. De to
dos os xeitos,. non esquezamos 
que, entre 1550 e 1795, de 22 
prelados .que ocuparon a Sé 
Compostelana, só oito non tiñan 

. título de nobreza. Este Ciado fá
lanos de que a posibilidade de 
ascenso soci?J a_través desta viá 

-----=-

Pazo de Raxoi en Sal"ltiago 

existia pero -con rnoitas limita-· 
cións, sobretodo á hora de aspi
rar a altas dignidades da Igrexa. 

É' neste ponto do discutso· 
· onde encaixa a figura de Raxoi 
que logra escalar até a cúpula 
da Igrexa Galega. Estudante de 
Gramática na Cátedra da Latin;i
dade de Pontedeulne, de Filoso
fia e Leis en Santiago, gradúase 

· como avogado e exerce esta ca
rreira na Audiéncia da Coruña 
dwante algun tempo para, de
seguida, iniciar a .carreira ecle
siástica· onde brillará con luz 
própria. 

Axiña _ -desempeñará cargos 
importante~ en diferentes igre-

xas galegas: en Ourense a cano: 
_nxia penitenciária, en Lugo a 
doutoralia e finalmente en· san-

. tiago, a penitenciaria, a douto
ralia e a vicaria xeral denantes 
de ser proposto pólo-Rei Feman
do VI para substituir no arcebis
pado a Don Gaetano Gil Taboa
da, que marre en 1751. 

Como titular da Sé Composte
lana, Bartolomé Rqxoi convérte
se nun persoaxe importante da 
Galiza e de España. Ademais de 

-_ ser titular da Sé arcebispal de 
Santiago, é Cornisário Xeral de 
Cruzada, Capelán. MaiQt do Rei 
e da sua cap-ela, Notário Maior 
dó Reino de León e Conselleiro 
d© Rei. Ainda que a meirande 

-------- .......... -----·---- -

parte · <lestes títulos son ineren- _ 
tes á condición de Arcebispo de 
Compostela, iso non merma o 
enorme poder e prestixío do que 
gozo.u Raxoi que, incluso, se
gundo López Ferreiro, rexeitou 
presidir ó Consello de Castela. 

Para ter unha idea do poder 
real de Bartolorné Raxoi como 
Arcebispo de Santiago, ternos 
que retomar o t~ma que lle dá 
título a este artigo e ver o Arce
bispo Compostelano corno titu
lar dunha unidade non só reli
xiosa senón tarnén política, o 
Señorío de Santiago, de carácter 
espiscopal coma outros moitos 
señoríos galegas. Das sete capi
tais de província galegas, cinco 

RAMÓM ·vrLAR PONTE, OUTRO ESOUECIDO 
Este ano cumprern-se 50 dopa--
samento de Lugris Freire e 100 
do nacimento ·de Ramóm Vilar 
Ponte, eternos "ésq:ueCidos" . 
Avisso qu~ O Facha tem previs-

- to , no último trimestre, fazer 
, senlhas recordac;or:is <lestes 

dous patriotas, lamentavelmen
te, esses actos ap~nas suporám 
escasas folhas na matogueira 
dos aconteceres do País. 

Pois som as irrstituic;ons de 
· nosso as que tinharn que tomar 
a iniciativa e lembrar digna
mente a estes e outros persóei
ros por elijo ideátio eXistem elas 
corno tais. Aí estava Díaz Pardo 
reclamando o mesi:no para Bó
veda e Casal, como muitos o le
vamos reclamando -de sempre. 
Mas, em geral, os pre::ssuntos 
her de iros da Santa Causa (corno 
era freqlienternente chamada) 
-retiro-me aos "histór±cos" . 
vendidos . e momificados e ta
mén aos moderno;, desnortados 

· de costas á Historia pátria-, 

nom movem um dedo para es
crever e/ou actuar consequente
mente. E quem se decatoua de 
que estes ·dias foi 28 de Jun
ho? .. . (E nom dóu ·rnais pistas). 
· Lugris Freire, corno os márti

res Bóveda e Ángeló Casal, é, 
que dúvida cabe, personagem 
incómoda, de difícil degluc;on 
polos seus inirnigos históricos: 

, republicano, anticlerical, federa
lista, náeionalista galego, "lusis
ta"-, mac;om .. . que mais se pode 
pedir para definir a heterodóxia 

. neste nosso tempo tam proclive 
a escandalizar-se, pois que pa- / 
recendo mentalmente tam livre, 
nom o-é em absoluto? 

Ramorn Vilar Ponte, um pou-: 
co escl.uecido ·de por si. pola 

- personalidade avasaladora de 
seu irmau Antón (que, além dis
so,. morava permane-p.temente: 
na Corunha, centro indiscutível 
até os anos 30 de todo movi
rnento naqfonalista), houvo de · 
sofyer o "esquec:imento" dos "re-· 
~onalistas-bien-~ntendidos" 

(polo seu rnaxirnaliemo) e o dos 
próprios nacionalistas de es
querda (polo seu catolicismo 
sem fendas). E é que Ramom 
Vilar Ponte era arredista e cató
lico (muito ao jeito talvez do na
cionalismo basco de antegue
rra), nunca participou em pro
jecto político que nom fosse me
ridiamente nacionalista e jamais 
escr~veu neutra lingua que norri 
fosse a no$sa. 

Se bem Ediciós do Castro vai 
tirar do prélo, ern cuidada reedi

. c;om ~ac-similar, duas das suas 
-obras fundamentais (Doctrina 
nazonalist?J, de 1921, e BreViario 
da autonomía de 1933) -funda
mentais na bibliografía do autor 
e fundamentai~ no nE!cimento e 
desenvolvµnento do nosso na
cionalismo, como o fórom as Ir
mándades da Fala, criadas polos 
irmaus Vilar Ponte-- é vital para 
a' nossa. saúde coleetiva lembrar 
agora, como o est8rn a fazér as 
gentes da sua vila natal, que, o 
10 . deste mes de Julho de 1890 

. ' 

. ,. 

estaban baixo a xurisdición 
ecfesiástica, Santiago era a ca
pital e, ·corno tal, estaba rexida 
por funcionários desi@Tiados 
J?Olo Arcebispo o mesmo que os 
tituléil!es das 121 xurisdicións en 
que se dividia o señorío. 

Pero, ademais de ser un gran 
señor terrenal, o titular da Igre
xa de Santiago, preside o clero 
galega e conserva xurisdición 
sobre Astorga e outras terras da 
Meseta Sul onde, ademais, re
cada o imposto da cruzada. En 
total as rendas do Arcebispado 
na época de Raxoi oscilarian en
tre 70.000 e 90.000 ducados. 
Con este orzamento sostén o 
seu. pazo e os membros do seu 
séquito, pratica a caridade -
nun discurso fúnebre adicado á 
noso protagonista' afirmase que 
as esmolas repartidas ás portas 
do seu pazo ascendian a 
150.000 reais por ano- funda 
numerosas instituc1óns benéfi
cas -Hospital de Carretas e un 
colexo de orfos en Santiago, 
duas escalas en Pontedeume. 
etc-- e entrégase a grandes 
construc1óns. A rnáis impNtan
te delas, o Pazo que hoxe honra 
a sua memória co seu norne, 
custou 400 000 ducados. Com
parado con esa cifra encontra
rnos a verdadeira dimensión das 
obras financiadas na sua vila 
natal , Pontedeume, -Igrexa pa
rroquial, armacéns do peirao, 
mellara do Convento de San 
Agustín, etc O agradecunento 
que Pontedeume lle debe non 
ten que facemos esquecer que 
tales ofereci."Ilentos non eran, 
para o ilustre prócer, sinais de 
denodado heroísmo senón, máis 
ben. signos de ostentación do 
seu ascenso social. 

Por último, e para rematar, 
haberia que facer alusión ao fei-

• to de que Bartolomé Esteban 
Raxoi Losada é un dos catro Ar
cebispos galegas que ocupan a 
silla arcebispal de Santiago des
de 1550 até 1800. Este feito é 
de gran transcendéncia para va-

. lorar debidamente a figura e a 
obra dun ilustre eumés que sou
bo ostentar a máis grande dig
nidade galega do seu tempo e 
que deixou tan numerosas mos
tras da sua xenerosidade. non 
só na sua vila natal, Pontedeu
me, senón tamén en toda Gali
za. O 

PACO 1 A 

(e nom em 1891 segundo consta 
geralrnente), naceu ern Viveiro 

· Ramón Villar Ponte. Nom é do 
caso biografar agora esta figura : 
veja-se um resumo da sua timpa 
trajectoria na "Gran Enciclope
dia Gallega". Seja este apenas 
utn toque de atenc;om cara um 
dos cumes do nosso pensamen
to, merecente de muitos artigas 
ben melhores do que as presen
tes desfianhadas lirihas . 

. Bem visto, guase é preferivel 
que as instáncias oficiais nom 
se ponham em plano comemo
rativo, desque aí ternos san
grante, o que fam qu~do o · 

'fam: a . Castelao corno o estám 
8:1draxando decoti,0 corn o repar
to a esgalha e mal intencionado · 
das medalhas (se só fossern 30,. 
como as moedas bíblicas, mas 
levam caminho de serem multi-

. tude ! ) que portam o seu nome 
essa máxima condecorac;qm d~ 
,govemo galeg9 ! O 

XOS~ M8 MONTERROsO DEVESA 
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Outra novela 
policial 

Sangue sobre 
a neve 

Sen presas pero sen pausas, 
como dicía Batán, o axudante 
de "El cachorro·:. van aparecen
do relatos policiais no noso idio
!Ilª· Uns. din-nos, "a la gallega", 
outros imitando o xénero (ou 
sub-xénero) chamado "relato 
negro", e , tamén, traducións 
doutros idiomas. A verdade é 
que , aparte de certos exercícios 
de estilo, nada bón está a saír 
de todo isto Quizá porque dá a 
sensación que estes novelistas 
policiais non se- tornan a causa 
en séno E, adernais , ve-se doa
darnente que non leron rnoita 
novela pohc1al . Ou a le ron mal . 
Mais , contado, esperemos que 
non decaía e continuen a apare
cer novas relatos policiais, rnao 
será que un dia calquer non 
apareza un que dé a campana
da. Mentres tanto compre ter os 
que van samdo 

E un novo na praza é (corno 
narrador policial) Manuel Forca
dela a sua novela titula-se San
gue sobre a neveº!. A histórta 
vai dun boxeador remado, e le
xionário, que se dedica, na ci
dade de Vigo, a traballos vários. 
Un deles, o que o mete no asun
to. é o de cobrar a morosos. Un 
dia chaman-o da axéncia de co
bros para que intente liquidar 
unha débeda a un morto. Un co
ñe'cido industrial que foi asasi
nado, do que se dá noticia na 
prirneira páxina da narración . E 
iso vai mtentar ;roni Barreiro, tai 
é seu nome , coa axuda de Elvis , 
amigo seu, fontaneiro e e com
pañeiro dunha empresa de se
guranza que quebrou E come
zan a traballar . Barreuo desco
ore onde vive a viúva (método e 
resolución abondo infantil, pois 
abondaba comezar polo final) . 
Alá vai ... E como se trata dun 
relato no que existe intriga, non 
se debe contar máis da história 

O r lato entra dentro do que 
se deu en chamar "novela ne~ 
gra" ; todos os tópicos do xénero 
aparecen nel. O autor segue-os 
case á perfeizón. Orabén, os tó
picos, pois hai tantas caidas ne
les. tantas expllcacións a cada 
movimento dos personaxes e 
dos seus actos, que axiña o lei
tor se decata da inseguridade 
do narrador neste xénero. Se o 
protagonista calle un revólver, 
avisa o autor que é que ten li
céncia de armas desque traba
llara nunha empresa de segu
ranza. Se se afaita, nun hotel 
onde foi cunha dona a pasar a 
noite e non o tiña previsto na 
axenda, di-nos que encontroü 
unha coitela de usar e tirar no 
baño,(2>; quer dicer, o autot du
bida do que · está a escrever, . 
teme os reproches do leitor e
apontala todo o que fan os seus 
protagonistas. (Os pensamentos 
de Efvi~ cando. entra na fábrica 
de conversa9, páxina 99, son 
confirmación do que se está a 
dicer) . 

Outro_dos erras é o diálogo. 
Existen certos momentos neu
tros, nos que se repiten dema
siado "Que lle debo", "Canto é", 
etc., que puElo suprimir facil
mente o narrador a meio de aco- . 
taciqn para lle dar máis axilida
de a estes_ (o;=> diálogos). Conta
do, apesar de que non existen 
diálogos sesgados, irónicos, 

Manuel Forcadela 

oblicuos e cheios de informa
ción -característica de todo 
bon relato policial-, o autor fuco 
un estarzo e hai momentos en 
que non soan falsos. Outro dos 
erras, debido a que a trama está 
pouco estruturada, é que os pei
sonaxes moven-se demasiado a 
base de "sensacións" , "iPtui
cións", etc .. e descobren muito 
en "miradas" e "acenos". E 
como a trama está pouco debu
xada, o azar entra demasiado e 
vai-se, case sempre (na acción), 
do elemental ao evidente, e 
vice-versa. Non paremos exem
plos da trama (para non desco
brir nada ao posível leitor) mais 
evidéncias nos diálogos pode
mos pór algunha: "Estou con
vencido de que son os mesmos 
(tipos) que me golpearon ante 
pola noite -dixo Toni-. Teñen 
malas intencións"; seguinte pla
no, mesma cena: "Están dispa
rando contra nós, Patricia -dí
xolle Toni.- Se non logram0s 
escapar, seguro que nos ma
tan", etc . 

Se a novela é unha caida 
constante no tópico, se a trama. 
está desdebuxada, se os diálo
gos non son unha maravilla, se 
os tempos mortos dominan a 
novela, que queda? Salvemos 

_ certas causas . A novela esta 
ben escrita, correq_tainente. E , o -
mellor de todo" a vi.sión de Vigo 
en certos momentos, non mui
tos . A floresta de pedra e ci- 
rnento que ,é unha cidade mo:
perna está esbozada (tímida
mente) en Forcadela. 

Se o autor quer seguir facen
do relatos policiais, debe coidar 
máis a trama (que apareza cHgo 
menos o azar), d~be facer os 
diálogos máis punxintes e debu
xar os _:personaxes máis en pro
fundidade'. Se só fuco :un exercí
cio . de estilo, digamos que ga
ñou en ritmo .narrati:vo a respei
to da sua an.ter'ior entrega. O 
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~ Col. Cómplice nº 5. Ediciós do Cu
mio. Vilaboa, 1990. 129 páx. 825 pta. 

2) Postas a dar explicacións. podia di
cer de onde tira o xábón m.i crema para 
ba,rbeé¡lr-se,- que non q- di. 
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Un escritor 
portugués 
anti-lusitano 

SilenCio para 4 

Ruben Alfredo Anderson Leitao 
(1920-1975) é un escritor -~o
velista e ensaista- portugués 
coñecido como Ruben A. Autor 
de catro novelas. un livro de 
cantos e seis volumes de Pági
nas (diário), sen contar os seus 
livros como ensaísta e investi
gador, é un escritor pouco coñe
cido fora do seu país, e mesmo 
ne!. Agora, mercé á editora As
sírio&Alvim, está a sair a sua · 
obra completa, de momento 
deu-se ao prelo o seu livro de re
latos, Cores, e duas das suas 
novelas. Carangnejo e mais Si
lencio para 4, á espera das con
sideradas obras primas , segun
do gastos : Kaos (19.82 , póstuma) 
e/ou A torre da Barbela (1964) 

A cousa de dous meses viu 
lume a segunda edic;;ión de Si
lencio para 4 (203 páx. ; 1.650 
escudos). A presente novela' 
leva como início un belo texto 
de Eduardo .Lourern;:o, quizá o 
maior valedor da obra de Ruben 
A Silencio .... é unha 'novela pe
culiar, sobretodo nestes tempos 
de narrativa light. É un texto
que 'poderíarnos considerar -
seguindo coa termino,loxia
"heavy" . A novela está estrutu
rada a forma de diálogo entre 
·duas persoas, non existe descri
ción nengunha, non hai inter
vención do narrador, non hai 
acotación.· É como un texto tea
tral, sen sé-lo. Narra-se a histó
ria do amor entre dous amantes 
(xa .cinco anos de relación) e dÓs 
~x-arnantes dos . dous: de aí que 

, o siléncio sexa para catre. Du
rante o longo diálogo que acon- · 
tece nun .cuarto fechado, lago 

·· de facer o amor, en véspera de 

~ornar facé-lo, unha tarde chuvi- · 1 
n~nta, os. amantes dan un repa-' 
so ao seu amor, aes .amores que ·, 
tiveron, aoque é o·ainor, á pai-' 
xón, á liberdade . Pode-se consi
derar a novela como unha nove-
la sobre. a liberdade e · o amor. 
sobre o amor e a paixón. O na
midor non to.rna po_sic~ón , sÓ fa
lan os p,ersonaxes . E para os . 
dous, nun ou rioutro amor, exis-
te ou existiu paixón. A líberda
de sernpre está presente. "Lí
berdade? / - Sim./ ·- Existe?/ 
_:Onde?/_ ~Aqui, entre ti e 
mim. Assirn mesmo urna líber
dade total, imediata, líberdade 

· física, sem restric;:oes" EPáx. 38) . 
"Nao me percebes, paixao é di
ferente, é .viver em cornurn nao 
poder viver um sem o ~utro, 
castelos de fantasía , ser feliz e 
infeliz ao mesmo terripo, · chorar 
e rir, correr e estar parndo, amor 
de paiXao é dar que ·nao passa, 
dor que se gasta, dor cheia de 
incertezas" (páx. 45) 

Toda a novela é urtha refle
xión sobre o amor, sobre a pai
xón, sobre a liberdad~. Ás veces 
o leitor pode achegar-se nu á 
novelp, outras notará ciue están 

. tocando febras cercanas . Ao 
cabo, está a ler unha narrativa 
de ideas, mais non para conven
cer, senón para dialogar. Unha 
IJ.Ove!a que se dirixe ao leitor , á 
meditación do leitor, ao máis 
profundo do leitor. De aí ~í
zá- que o narrador , o autor, 

_ non estexa presente, que non 
apareza nunca, que. non exista. 
Falan os personaxes, só eles, 
como no teatro. E os personaxes 
están· quietos, imóveis no leito 
movendo só pe.mas ou -brazos'. 
SilenciO para 4 é unha novela 
sen movirnento físico, mais cun 
profundo movirnento verbal 
Cunha linguaxe surrealista su~ ' 
rrealizante. Con momento~ de 
pura ·escrita automática. Mais 
eses momentos,_ que parecen de 
escapada ao tema central non 
son tal; son -uri elo -méils ' p·ara 
tornar fcilar do que se fala·ao lon
·gd de toda novela : amor; p~
xón, liberdade. 

Mais aparte deste profundo 
diálogo, hai outro tema (ou · tei
rpa dq autor) que apareGe como 
agachado: unha radical antí-lu
sitaneidade. Non hai (agás os 
surrealistas portugueses: Cesa-· 
ryni, A M. Lisboa, E. ·Sampaio, 
António José Forte) un escritor
portugués· que sexa tan anti-
portugu_és como Ruben A Non 
anti-salazarista (tempo no que o 
autor escreveu as suas obras); -
non, . anti-portugués. Portugal 

. produce-lle noxa, cansanzo. O 
portugués, di-nos , non soña: 
está a ca-habitar coa história. 
Mais esta teima anti-lusa está 
--quizá- rnáis presente nas 
suas outras novelas e aqui se al
vi~c.? e intue: o- radical "par:ti 
pns . pola liberdade, o amor e a 
paixón non son temas portugue
ses (quizá de nengunhá. parte) 
senón a subversión pura, sob¡ e
todo nun pais que ten un super
.plus de identidade nacional -
ste esquerdas ou de direitas, 
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mais identidade nunca subver
tida até a chegada dos surrealis
tas e. as novelas de_ Ruben A 

Só¡cabe ésperar que as próxi
mas _gbras de Ruben A apare
zan axiña: estamos perante un 
do$ escritores portugueses máis 
interesantes · (e descbí)ecidos) 

_da segunda meta de do século . 
E esperemos que este Silencio 
para 4 rache ·dunha vez por to
das o siléncio (perdón polo xogo 
fá<?il) que pesa · sobre el . . D 

Pertinaz 
s~quia de 
títulós 
Cine no verán 
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Moito deberon notar os exibido
res , xa en perenne crise,_ o fina-

. µzado evento mimdiallsta. E por 
·ripa, nen seque:r tivemos opor
tunidade de_ ver ese interesantí
simo bódrio que Cicciolina nos 
anlinciou pala TVE, onde a por
no-deputada se deita con Mara
dona, Gullit, etc .... debilitán
doos comenentemente para !les 
facilitar o camino ao título aos 
"azzurri". . __ - ' 

Encantador filme . que, como 
tantos outras, nunca veremos 
por - aqui. A carteiera gajega , 
polo dernais , apreséntase tan 
pouco atractiva coma case sem
pre a estas alturas do p.no. Esca
sas estreas, xa de hai unhas se
manas, depárannos causas 
como "A guerra dos Rose", nada 
estimulanté comedia na que 

· Kathleen Turner e Michael Dou-
. glas pasan o tempo tirándose , 

cacharros á cabeza; "A paixón 
de Carnille Claudel" , premiada 
produción francesa, na que a 

_- pesadez e- excesiva "qualité" 
pri.rrran sobre outras virtudes · 
"A illa do tesauro" un produt~ 
de_ factura telefílmka nó que un 

, acartonado Ghárlton Heston 
t~nta sacar a fÍote a labor-do seu 
fillo tras da -cámara .. Nada que 

· aportar á versión canónica da 
novela, e o único podé ser lem
brarnos precisamente que sem
pre é tempo de voltar a ler ese 
clásico . · 

Mantéñense tamén en cartel 
dous productos de fac"tura espa
ñola e pretendido corte cómico. 
"Aquí' huele a· muerto", signifi
cativo t~tulo protagonizado por 
Martes y Trece, e "Disparate 
Nacional", outra que no nome 
xa leva a sua calificación, e que 
J)Iesenta o interese de conxú.gar 
a estultícia tras da cámara de 
Antonio . Ozores coa de Ladoire . 
e . Resines .. ·adalida'des neutros 

· te:rppos de "comédia madrile
ña". O matr:iffiónio sen -tapuxos. 

• 
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destes últimos co carcamal tjo 
Ozores-- non de~a de- regocixar 

·a quen pensam·o's que nunca 
houbo -moita-.· diferéncia · entre 
a¡nbas prnducións fílmicas. · 

ciutras titas perviven, salpic·a- · 
das palas cartelefras, desde a 
sua estrea hai uns meses. É o 
caso de "A lenda do santo bebe- · 
dar" de Olmi, "Os soños" de Ku
rosawa, "Un peixe · chamado 
Wánda", "Henry V" ou duas 
mostras do · sorprendente _s:iIÍe 
de Greenaway: "O_cociñ$irO, o 
ladran:'.. " e "Drowing by· .num
bérs", · filmes todos .eles de inte
rese que á hora de vc;:le. ler isto 
igual xa non están en cartel, 
pois os desígnios _do e~ibidor 
galega son bastante insond~-
beis, . 

O que si non se atopa, en cal- · 
· quer ca$O, é ·nengunha reposi-· . 
cíón de títulos clé.sicos, · as tradi
cionais "reposicións de verán". 
Nen un filme destas cafacterís
ticas , · tan apropriados - para as 
calürosas noites estivais, ainda 
qué fose en infernais copias pa- . 
sacias xa por cen infames sal?sD 

.G •. VILAS 

l'WIJl~li:~!liill!illM!llJ 

Cristal, Luis 
Alfredo e a 
educación 
sentimental 

A pique~- de 
rematar a 
telenovela 
venezolana 

Dedicado a Jesús Hermida, futuro 
Ministro de Cultura. 

A scirte miña é qlie entramos na 
fase terminal da telenovela, o 

- ·que . me permife xa . escrever 
esta ·crónica lago duns · rrieses 
-sofrendo _cos capítulos de "Gris-

. tal" . . 
Convén agardar ese p;;nto de 

irreversibilidadé da trama, como 
fuera xa o rei de España antes 
de decidir-se a telegrafiar a Mi- . 
láns del Bosch, na noite do 23-F, 
aquela célebre frase d(:l "Despots 

- desta menxase xa·non.me podo 
. voltar atrás".· 

Por fin Alejandro Ascapio co
brou os balazos que se merecía 
por enganar á .mulier con o~tra. 
En próxiinos dias asistiremos, 
supoño, ao suicídio de Marión 
arroxando-se desde o 6º andar . 

. do manicómio ·ao -confundir· a 
xanela co berciño ·do bebé non 
nacjdo. 

·Tamén o seu amante· falecerá 
vilmente devorado por ·unha 
enorme coluna de form~gas Sau~ 
bas, a menos q_ue del se apiade 
o guionista. e o liquide nun a!==i
dente de aviaéión, · moito máis 
"chic"., - -

Esa é, xustamente, unha das 
premiS8.s c:Í.as ·Telenovelas: · a 
maldad.e pl,lrga-se". agás nuns 
poucos casos de "arrependi
dos", coa espal:ia flamíxera dá · 
iúorte; -· tacendo asi ouvidos xor
dos áS demándas de "'Amnistía 
Internacional" e aplicando pe
nas capitaís sumarísimas da 
man· da vida ·mesma, sen ter 
que pasar por tedi'osos xuíZos 
formais, bastante· menos televi
sivos e máis xenerosos á ·hora 
de ditar senténcia. 

-Herdeira da época#dourada de· 
Hollywood-an.os 30, a ~inguaxe 

'. G uieirO 
C{JLTURAL . 

· Jeannete, a protagonista feminina cíe Cristal 

das Telenovelas · condensa, · c;l.irixe de xeito especial. Dado 
pragmática e · espartanamente, que o discmso publicitário · é . 
os convencionalismos do cine- profundamente sexista --os 
ma clásico _etnunciados pala· es- anúncios durante os partidos de 
cola Griffith. ·, · fut.bol, por exemplo, son neta-

Empregando as claves do me- mente "'masculinos", predomi-
lodrama decimonónico e do piar nando os automob-ilísticos, en-
teatro naturalista,. ~educan-nos" tanto que á muller -se lle bom-

. no ºconceito do ben e do mai. , . bardea con mil produtos domés-
Forman-nos, de paso, como ticos na sua "franxa horária" de 
consumidores, xa. que a publici- ama de ·casa- e tendo en canta 
-dade, para . ser efectiva, requere que· son elas os principais bran-
que captemos á perfeición esa . cos desa publicidade -xa que 
linguffice sensibleira, que tamén unha f?uper-conta no Banco de 
é a sua. Programac;;ión televisiva Santander non se abre todos os 
--e a Telenovela como ·páradig~ di~s. no ·entanto o Cola-Cao non 
ma- e publicidade · forman un pode· faltar nuflha dieta correc-
" continuum" que hai que saber tamente europea- a linguaxe 
_interpretar. da·T:elenovela expresa a eséncia 

Os obxectivos deste modero, dese discurso.- para a muller. 
etmndado .cando ,da "G¡:ande-0 · ,,._ ·~'"1\l~ . o máis difícil son esas 
Depriesión-USA" e re~zJac(con.-- .. ··n:iociñas· sós, sen un home qÚe 

'éxitÓ" na Rádio antez~~ s_u_a-~ ·'<1~& -<:oide", conversab~ entre si 
adaptación á pe~ena ~tall~f: .- ,Lc)~ bombeiros durante unha de-
son. d~mEfr=P018 rrte"'ñ.9~i~~~; ~f;~ación aqobáti~a, ~o carpo 
zar. éfus · televmentef?. ;JCalqae t{ . · : mcluida nun dos epISodios. 
'dos aspir~~IDº~ ~-~fLú1,S'es Aí~ · · ·· Mais, se cadra, é na exalta-

i" ÚB~?,s º~. ~~jin~- e preparar ~ , ción da .mat~rnidade onde se 
~~ttienc1á, nest_E:l casb sete rru- carregan ·as tmtas nesa forma-

llóns de persoas, para asimilar ción dun axeitado espírito ferni-
os anún_cios, conv_ertendo-nos nirlo. -- -. · 
en mercanciá que a ·emisora Marión toleou pois perdeu o 
venderá a un patrocinador. filio de Luis Alfredo, que non era 

Asi que Marión debe :morrer de L~is Alfredo po_rque era de 
por má. E debe morrer ta!nén outro, e xa non poderá enxen-
porciue, de non ser asi, conver- drar máis. 
teria en mor¡3.].mente reprc¿_chá- Vitoria amasa un carácter 
bel a boda de Luis Alfredo 'eon amargado con rasgos fascistói-

. Cristina ao ter que mediar o di- des pois abandonou a sua re-
vórcio e iso non esiá b~n. (Con- cén-nacida: "_Ese pedaciño de · 
vén non eSCI1Jecer que, alén d9 carne famento ~ . chororniquei-
execrábel de todo divórcio' en si ro" . 
mesmo ao calor das ensinanzas E Cristal? ... Cristal é a muiler 

· do compañeiro Wojtyla no Mon- máis feliz do universo, · apesar 
te · do ·Gozo, estas telenovelas dos . infortúnios, pois é mamai 
eX¡)ortan-se tamén a p'aíses cos espermas do s'eu irmanas-
onde o santo sacramento é, ain- tro, Luis· Alfredo, o fenómeno: . 
da, indisohíbel) . "Recoñeceria-te entre millóns, 

neniña. Senón, diiiamo· o sÉmti
mento". . . · 

Quen ven "CristaJ." non 
teff necesiqade de ir a 
Misa 
Cada capítulo inclué uns dez 
mintttos. de mios, . iiivocacións 
ao altísimo. proclamas de fé .e . 
mesmo rosáries complétos. · 

Unha semana de "Cristal" 
equivalé, ao cárnbio, a tres mi
sas éoinpletas , con lióstia é todo 
ou cinco sen o corpo Ele cristo: 

· Asi é gue o autodenominado 
"Padre Angel de Jesús" eleva-se 
á altura de eixo central da obra: 
el é "o que orienta; é o. quR con
fesa, aconsella, el é o ... ·pai da 
protagonista; Cristal, nacida ile
xítima dunha correriá noctU:rna 
con Vitoria pois a carne é debil 
---e en Venezuela debe estar~ca
rísima. 

En vez de por-lle "Cristal",, o 
máis apropriado seria den'.omi
n~r ."Anxo de ":;<esus; sac~rdote"~
á série·. 

Mesmo ~e "érif?tal" ,aspire a 
merendar-nos o tarro ·~a . todos 
por igué.l, é á muller a quen se 

Que bonito! E que complica
do! Fontes de "Rádio Piratona" 
informan que o guionista auxi
liou .:se dun potente ordenado¡ 
IPC "Ultra Slim" 386 SX/40 M 
para encaixar as pezas do eme-. 
do ao final. : · 

Deixará . a sotana o Pai Ahxo 
de Xesus? Voltará a andar Elia
na? Atopará noivó -por fin!
Zoraida, a "cerebriño"? E,o gay? 

Veremos como o resolveu o 
. IPC -386: 

"A. dar uniu-nos", di-lle 
L. Alfiedo a Gris logo de 
recuperar a filia 
sécuestrada 

Pasou-se up. pouco Georgy Lu
kács· ao estabelecer unha cone
xión praticamente de causa
·efeito ·entre os contidos e. a fo~
ma dos produtos c'ulturais. Mais 
de at,apar-s.e con "Cristal", abofé 
que fadicalizaria as suas aseve
racións. 

Actores e actrices ultrapasan 
• • I _, •. 

... l.-

¡ 

con frecuéncia . a fronteira .da 
histéria ao represeñtar, espe
cialmentS" car;i.do dos ataques 
esquizóides de cho.ro, pois ale-
'gria~ hai poucas. · 

'. A· dramatúrxia da telenovela 
· cliltiva unha espécie' de sado

masoquisino sentimental que 
reflex¡;¡ situacións cotidianas fa ~ 

cilmente identificábeis con epi
sódios da nasa vida, marcando
nos pautas de conduta. Unha 
proxección psicolóxiéa situara
UOS .Jl!i> q.entro do drama, que vi
vtremos como próprio, e a men
te activará, indefectibelmente, 
·as ·mecarusmos de comparación 
que ditaminarán que "o naso" 
non é nada ao lado dos sofri
mentos dos protagonistas. 

Trata-se de enganchar-nos 
pala sensiblaria, evitando que· 
pensemos, "metendo-nos den
tro" como dicia Bertolt Brecht. 

Os efeitos sonoros ·e musicais 
semellan tamén sacados das 
mesmísimas cavas do demo. 
Van ·xa tres veces nas· que se 
me cairon os pratos das mans 

_ por un brusco aumento da ten
sión narrativa rexistado sonora
mente no entanto ~u recollia a 
mesa. 

Curioso resulta, asimesmo, 
que nunha série venezolana non 
apareza un só negrb ou mestizo, 
nen mesmo entre os chóferes ou 
as criadas como acontece nas 
séries brasileiras (nas ianques 
sempre hai algun negro policía). 
Escasearán en Caracas? 

Tanto coidado na pureza hip
nótica da mensaxe contrasta 
coa chapuia técnica da produ
.ción. 

. A merq~mcia resulta pome 
de9de o ponto de vista _televisi
vo. Con frechéncia as cénas so
fren horrendos co~es e répeti
ciónS. Os 9rterior~ non eXiS~ 
ten. A realización,, ve-se á re-
gua, é apurada. • : : ~:. · ':. 

As telenovelas, en xeral, fan
se como churros, en rodaxas in-

- tenSi.Vé!S, sen ensaios, sen moí
tas posibilidaaes de repetir a ro:
daxe das cenas defectuosas. E 
fácil que médio minuto antes da 
toma os actores non teñan nen 
idea do que lles corresponde fa
cer. 

Asi é o mundo da telenovela: 
superficial, galloupante e irrefle
xivo, non só para quena ve se
nón tamén para quen a repre
senta. 

O resultado é dunha penosa 
calidade que permite abaratar 
custes e vender tora : a TVE sai
ne moito máis rendábel importar 
que producir . 

O Capital, 
un mundo de Cristal 
Antes da crise dos 70, os ídeóló
gos británicos, alemáns e es 
candinavos da "Sociedade do 
:Sen-Estar" prometían' que todos 
chegaríarnos a viver nunha con
fortábel casa con xardin e pisci
na, cociña programada para a 
abundánci~. calefacción e água 
quente central ... 

En todas as habitacións insta
larian-se duas pantallas<' xigan
tes -non tan grandes como as 
descritas por Órwell en "1984"
con dous canais fucos: · nun 
transrnitiria-se permanentemen
te o mundial de fútbol para el e 
no outro as telenóvelas para o . 
público feminino. 

Logo os social-demócratas, 
moito máis progresistas, corre:.. 

.xiron ,o· monolitismo deste mo
delo de soéiedade feliz e pro~ 
pugnaron que eles e elas pode
rian asistir até un 25 da progra: 
mación do canal aposto, avan
tando a carón desa utópica ·hu
manidade do foturo, metade fút
ból; metade "Cristal". 

Non . foi . posíbel acadat ese-. 
ideal xa que uns ·poucos segu~
ron amasando cartas coma to-

los, ao tempo que a-metade 'dos 
t.!'lrráqueos mal-morrian na indi
xéricia absoluta. Lástima deles 
pois ese é o ponto débil do capi
talism0, belida copa de Cristal 
esfoa.ngullábel en mil anacos con 
un simples aturµxo ben agudo. 
Senón, é que somos parvos. 

ConsQientes do perigo, os res
ponsábeis da sección de Con
trainsurxéncia- . dos Estados 
Maiores das Escalas Superiores 
de Guerra puxeron-se febril
mente a ·elaborar guións de Te
lenovelas --o fútbol xa se orga
niza polo civil- intentando, por 
un lado, evitar que estale a gue
rra popular aberta que dicia Che 
Guevara e, polo outro, buscar-lle 
unha actividade alternativa aos · 
funcionários · dun catarro bélico 
que semella cada vez máis sen 
sentido. 
· Parece provado que, baixo o 
seudónimo da afamada novelis
ta rosa "Marujita Jiménez de 
Guadaiupe", agacha-se a verda
deira persoalidade do Xeneral 
Alan Caldwell. 

En Xaneiro do 91 comezará a 
emisión de "Cristal" na Alemaña 
unificada, unha vez rematada a 
liorta do cámbio dos diñeiros. 
·Pode ser esa unha boa base 
ideoJóxica de masas para a re
cuperación dun IV Reich chéve
re . O 

XURXO ESTÉVEZ 

Entrepobos, a 
solidariedade .... . 
irit8macional ..,. .. ~ .. 

Na Galiza vaise estendendo a 
O.N.G .. organización non gu
bernamental a prol da coopera
ción entre todos os pavos: o seu 
boletin "Entrepobos" escdto en 
galega é unha proba da dedica
ción e entrega ao traballo dos 
cadros directivos desta empresa 
de solidariedade e defensa do 3° 
Mundo. 

O nº 5 corresponde aos meses 
de Abril-Xuño. Ábrese co artigo 
"cooperar desde abaixo" . Segue 
"un paso adiante. presentacións 
dos proxectos para 1990". Da 
magnitude do traballo bastan os 
titulares : Apoio 6 programa de 
promoción campesiña na 4 re
xión Masaya-Nandaime (Nicara
gua) ; Programa para implemen
tar os obradoiros comunais en 
repovoacións salvadoreñas; Pro
xecto de formación de promoto
res de saúde, dotación de mate
rial odontolóxico e botiquins en
tre os refuxiados guatemaltecos 
en Campeche e Quintana Roo. 

A ONG traballa cóbado con 
cóbado coas organizacións cen
troamericanas. UJ)ag de Nicara
gua, Fedecoopades do Salvador, 
CUC e Igrexa guatemalteca no 
exilio, etc ., etc. 

Por fin, Entrepobos analisa 
pormenorizadamente as elei
cións de Nicarágua do 25-Il-
1990 nas IX rexións daquel país 
gracias a 1.inha colaboración de 
Barricada . 

Estes boletins fan sempre 
unha chamada a .fodos para in-

.· tegrarse como socios desta 
ONG. Na Galiza somente teñen 
de momento un enderezo Apdo. 
1641, 36080, Vigo. E ~UXiren . 
inocentemente que a Cl.lota 
mensual debería ser o 0,7% do 
xornal/salário, que menos! ·mais 

- contentanse ·cc:m 300 pta. míni-
mo mensual .. O 

- FRANC.~SCO CARB~LO. 



/ 

. , 
GuieirO: 

CULTURAL 

"O máis belo do mundo", di, fa
cenqo . a . pausa c.omezap.do a 
disfrutar antes de contar e suxe-
rir. "''é a fémia" . On, '.que o coñe
ce un ·pouco, agarda, sabendo 
que o que saia do seu interior 
vai ser un · dado recebido de .. al
guén en plenitude '. "Non hai 
nada tan sensíbel como a férnia. : 
En calquer aspecto. Animal ou 
vexetal . E se.nos trasladamos ao 
ser humano, .á muller, é subli
me. Sempre está aí para facer 
un xogo único que xira ao redor 
do home. É impón as regras , 
"ainda que poda parecer o con
trário. Hai, polo tanto ._ que míra
la cando xoga. Cando vai e ven. 
Fotque está- construindo, ac
tuando de xeito que a función 

~ do hom~ a cai:ón -dela se vai . 
~ ad~cuando aos modelos que de-=
~ · sexa para el" . 

g 
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Don Alfonso 

~Alfonso Abelenda 

Que desde que fixou a sua resi~ 
déncia ~hai moitos anos- na 
vila e corte. · ~son un galega máis 
d~ diáspora", onde. ao parecer, 
"é necesário, para brillar, . no 
senso máis sinxelo, 'sair do cu~
rruncho e tirar para <liante". 
Abelendá, nese aspecto, pensa 
que, efectivamente, "as institu
cíóñs galegas deberian recupe
rar aos seus", pasto que "hai ga
legas: no murído inteiro, cuxa 
integración é necesária para 
axudar ao desenvolvimento da . 
~a en todos os campos". De 
calquer xeito, · considera que 
"eu, persoalmente, sinto-me 

'Na Galiza, algo vai pasar' 

• MANUEL CARBAWDO 

Nasceu antes do tempo 
de nascer, xunto a unha 
ringleira de fillos dunha 
xeración de xeito 
específico. "La Codorniz" 
foi unha das tribunas, 
daquela, que entendeu da 

sua obra fácil, alegre e 
picarona. Deixou xestos e 
medallas polo soño, 
adoptando unha fórmula 
informal, contra vento e 
maruxia -como Bon 
mariñeiro--, na busca das 
cores persoais e xenuínas 

suxeridas por unha 
conciéncia da que _ 
emanan todas as eséncias 
do cosmos _impos_íbel. 
Alfonso Abelenda, un 

· romántico, aínda, dos que 
. fican e dos que ficarán . 

mentres o conto sexa conto 

,; 

SE i ON SEGUE ESTA CAD.ZA PODELLE PASAR DE TODO. 
====~================---::====================== 

Un executivo non a seguiu e perdeu o ·avi6n, 
porque non sabía o do atasco. 

Pn emprega.do non a seeviu; saiu de casa 
sen gabardina, pillcose co:·.10 u.n:.ia sopa e o seu 
xefe p~oo a caldo. 

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

Un oficinista que non a seguiu, non soubo 
a not!cia política do .dÍa e non pudo falar 
de nada ria oficina. 

Sen embargo, o:utro oficinista que· a se&"llu, 
comprobou que á .a mellor política. 

Unha se 'íora que a seguiu, intirouse .de que 
lle tocara a lotar!a. 

Un traballador interouse a te~po do · tempo · 
que ia ir e preparouse con t~mpo. . 

E tL."'1 axecuti vo 11u.e a s ·--~s.:-J.~)., non seguiu 
pola rua do atasco e chegou ~o aerpporto 
en hora boa. · 

E ~ que ouvir ~l.W-SER tS nece-sário para 
sair de casa sabendo o que pasá. 

Pase, esta nota a un .amigo .para que s~ga 
a Cadea e se non, xa verá.'":~O que .~asa. "Q1a...,.~. 

. ben aquí. Estou ase;itadq. E, so
bretodo, porque penso, son un 
cidadán do mundo"·. 

Exposi~ión no Clube 24 · 
As mariñas ·próprias de Alfonso . 
Abelenda, as .cores penúltimas, 
elaborad~s no seu estúclio próxi
mo á Gran via - <mde se pode. 
ollar · a grande metrópole dti!!. 

_ xeito case xenérice-.,--, sairon 
cara o taller para o seu emar
que. No. elube 24 (Clavdio Coe
llo, 24J, unha da.S galerias coso
fisticado acento da zona de Se
rrano, ficaron durante un mes, 
como unha mostra para o mun
do. Mentres, en Almería,· rema
taba a rodaxe dunha sérié para 
televisión dirixida ·por Mapolo 
Surnmers. 

"N este povo, 
haiche de .todo" 
"Neste pavo, haiche · de todo_._ 
Onte, sen ir máis lonxe. atrave
saron cun coitelo a -un home, 
aquí ªº caróó. do· meu estúdio . . 
Mais é asi. Hfil que conviver''. 
E mentres xantabarnos: canta 
ciie "aqui, neste bar,· paraba 
Luis Buñuel. E, para disimular; 
o grande director 9.e cine espa
ñol, pedía o_ viño nuÍ1ha xarra .. · 
<lesas de · cervexa, metálica. E 
asi non sabia ninguén o que be
bía. E dáballe á xerra mentres 
matinaba . sobre as suas causas 
o.u falaba coa xente" . Son algun-

, 
'E_NE_C_E-S11111ARI-O-,--
PARA BRILLAB., ~ 
SENSO MÁIS 
SINXELO, SAIR DO 
CURRUNCHO E · 
TIRAR PARA 
ADIANTE' 

\ . 
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'GALIZA ESTA EN 
PELOTAS, E AINDA 
TEN QUE MOITO 
QUE FACER PERO 
CONTA COA ·. 
MA TÉRIA PBIMA. 
PARA CONQUERIR O 
QUE SE PROPOÑ~ -

has das moitas -anédotas qu~ el 
coñece. Poderia contar algun
has causas. E cóntaas, sen em
bargo non irnos d~scobrilas por
que non é este o caso. Pero' ~s
tán aí, na memória. Unha me
.m0ria prodixiosa, por certo. ·E a / 
proba deuria recitando o poema 
dun "amigo meu, dÍplomático, 
,pero tiña pinta de mendigo pala 
sua forma de levar ·a roupa". _ 
Non ornitiu nada. E fumo tfes 
veces. 

- Un artista 
Non obstante, máis que nada, 
Alfon~o _Apelenda é- un artista . 
Un artista cor:i. moitos dados nas 
alforxas. Que deixou a arquitec

. tura para . dedicarse .de cheo á 
pintura. E que, á rnarxe da.q_ 
múltiples exposicións ªº ancho 
e logo do estado e parte do ex
tranxeiro, colaborou nunha ma
rea de publica~ións dentro e 
fara da penínsUla: E, sobretodo, 
que a el tanto lle tiña que foseD: 
ou non . importantes, como 9 
caso de "El Artylujio", sen co
brar un . oan e mercando, ad~
mais, máis exemplares ca nin
glién. "Por que non. Os ensaios 
son fundamentais. E as peque
.nas causas poden dar pé ás ou
tras: E, ademais, a xente que fa
cía aquilo caíame ben." era ale
gre e buscaba algo. E hai que 
mirar. E, nese senso, paréceme 
positiyo c~to se fa.ga". 

Especialis
1
ta en 

cen metros lisos. 
Deportista ( especialidade en 
rugbi e carreira curta -100 me:
tros), considera que fixo un 
aceitábel papel no seu . tempo, 
aínda que "tiven que deixalo 
pola miñá. tendéncia anárqui
ca". E p'ensa que "foi unha eta
pa da miña vida- como calquer 
outrá onde disfrutei moito. Nes
tas, 6 tempo váiseme .mirando, 
para logo, eu recorripor as ima:. 
xes no lenzo cun xeito caracte
rístico" . Sen dúbida, unha gran
de paixón deste home --:que, fi
sicarnente: achégase a unha 

' edade onde. a madureza é sinó
nimo de tranquilidade- é a ter
túlia, Fala cori gana. Aporta. 
Pon o ponto ali onde ten que ir. 
Expénqese. E vai cara á~r~e- · 
xión como· unha lámina axústa
da a un proxecto léxico e con
sentido. "Galiza está sen pelotas 
-suX:ire . E ái.nda t~n moito que 
faqer. Pero canta ca matéria pri-· 
ma,. en todos os eidos, ·para co:i
querir. o que se propoña. Ora- : 
bén, a - solución non está nus 
aproveitados. · É unha ·cuestión 
de conxunción. Porque, o·que si-· 
está claro, é que· o embrión está . 
aí. Algo bnle . Nótase nestés 
tempos ." Ainda que non sexa . 

· -harmónico nen físico, aparente
mente. Pero algo vai p&Sar·. Xa 

· está pasando". · O 
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A "tumba··· 
. . 

·cte Pondal 

Como ~ ben sabido, Ed~ardo 
Pondal inorreu .'na Coruña, na 
fonda "La Luguesa" que estaba · 
situada na rua Juana de Vega, . 
o· 8 de Marzo de 1917 aos oiten
ta e do~ anos de idade. Os de
rradeiro~ anos da sua vida, Pon- -
da! botounos entre A Ca.ruña e 
a sua pequena Ponte-Ceso na
tal, onde disfroitaba da fermosa 
~as~ :tJet.rucial. ·Na cidade hercu-. 
lina facia vida de . sociedade, 
asistindo a tertúlias e part.ici
pando da vida social de vá¡ias ' 
entidades recriativas das que 
era membro. Aparte, claro está, 
da tertúlia · literária e cultural 

·. - que tiña lugar na libraría ·de 
.. Uxio'Carre e que pasou a ser qo-

ñecida como:Cova Célti"ca. · 

· Tamen é ben sabido- que o 
· _bardo foi soterrado· no cemitério 
coru~és de San Amaro, batido 
do vento e constantemente aga-

. rimado polos qµeixumes das on
das, xa que non dos pinos . Ali 
repousan os s.eus restos, nuri. 
xácigo terreo, bfilxo uhba sinxe
la lauda coa inscrición: · Aqui 
yaz Í d poeta da' raza galega / 
Eduardo Pondal I ñnou en VIII 
de Márzo I MCMXVII. A 'campa 
pécha-se cunha. cancela de ferro . 
Trátase dúnha tumba sinxela e 
humilde, ma~s de nengun xeito . · 
indigna ·para quen ali repousa. 
Ainda que para moitos· partidá
rios de pomposos Panteóns de 
Galegas Ilustres ao par qÚe pou
co respeituosos coa cultura e 
co~ iÍitel~ctuais galegas vivos. 

. aquilo debía .se~ellarlle máis 
· próprio dun ·esmolante, como. 
veremos a continuación. 

Xa pouco despois do pasa
mento de Pondai', a prensa coru
ñesa faciase .eco das preocupa
cións daqueles "que só pensan· 
en homenaxes de chin.-chin" so
bre a pobreza e humildade da 
tumba do bardo. Alguén mal in
formado, ou con evidente má fe, 
debeu insmuar que era aos na..: 
cionalistas das Irmandades- da 
Fala a · quen lles correspondia 
velar pqlo realce daqueles des
poxos humáns . Os das Irnianda
des repostaron rapidamente . 
através de A Nasa Terra., acu
sando aos parentés do finado de 
deixadez. e reclamándose, .en 

A campa de Pond~I 
no cimitér:io -
coruñés de- San 
Amaro; perto das 
. tumbas de Curros ·e 
Manuel Murguia 

todo caso, herdeiros espirituais 
xa que os materiais .eraR aque
les: "Con esél .pobreza nada te- · 
mas ciue ver os galegas. Pondal, 

· soltfZ,iro, deixou mai$ d 'un millón 
de reás a ricos parentes seus".· 
Despois de acusar aos parentes 
de · desl(}igados, ANT deslizaba 
·unha crítica á atitude do autor 
de Oueixumes· dos Pinos~ "E 
que pena nos produce que Pon~ 
dal, sen fillos, e .dono de moitos 
cartas, non deixou nada pra ins
titucións galegas" . 

Aos poucos, alguén debeu 
.voltar coa teirna nas páxinas da , 

. prensa coruñesa e inclusive se 
falqu duÍlha .subscrición popu
lar, ... recebendo esta resposta 
dende o boletín irmandiño: 

"E dalle c'o mausoleo a Pon
dal'. .. -

¿P~ró non teflen cartas. ~ 

G, uieirQ· 
· CULTURAL 

d 'abondo os seus herdeiros para . 
facerllo? · 

Lembrádevos . dos · grandes 
poetas que inda son vivos e ve
xetan malamente" 

~ E , certamente, por aquel tem
po un poeta xa consagrado, 
como era Ramón Cabanillas, ca
recía ·éie meios de .subsisténcia, 
dependendo do mecenazgo de 
persoeiros ·d8' ·Mondariz-Balneá
rio e oforecéndolle a Cabanillas 
o posta de · secretário. Quizá na 
mente do redactor de A .Nosa 
Terra estaba o caso do poeta 
cambadés ou o máis próximo do 
patriarca Murguía, quen "vexe
taba malamente" os seus derra
deiros anos na Córufia. E xa que 
falamos de Murguía, e a· canto 
ven a causa, tamén soterrado en 
San Amaro , compre dicer que a 
sua humildísima e descoidada 
c.ampa -compartida cos seus 

fi.llos- si que dá verdadeira má
goa .e fai sentir vergoña allea. 

- Que fan as institucions coruñe
sas, esa Academia Galega que 
el fundou e presidiu tantos 
anos, -ou ese Consello da Cultura 
Galega que non sabemos moi 
ben a quen e para que serve? 

·O enterro de Pondal foi todo 
un acontecirnento na Coruña da 
época e tivo un carácter cuase 
oficial. Asistiu a corporación, re
presentacións das entidades lo
cais e o 'pavo en masa. Os co
mércios pecharon ·ao paso do 
cortexo fúnebre, seguindo indi
cacións do Alcalde Manuel Ca
sás. E se a sua campa non foi 
todo o pomposa que alguns 

, quererian -<>u que unha figura 
da sua dimensión cultural mere
.cía-, ten a dignidade mínima 
que lle falta~ de Murguía. 

' Pondal deixara escrita, polo 

menos en verso, a sua derradei
ra vontade de ser soterrado nos 
seus eidas berg~tiñans .: 

Cando eu pasar, destp vida 
Jevádeme a Ponte-Ceso. 

se ben aceitaba que 

se ncm forna Ponte-Ceso, 
sepultádeme na Gruña, 

. nesta grande cibade 
que mil belezas aduna, 
a cabo do insigne Curros, 
xa que a delia rniña musa 
a !ala de Bieogán 
fixeron nobre e robusta: 
eu quera xacer de par -
de tan nobre sepultura ... 

Mais, ao tempo, o poeta refu
gaba a pompa no seu pasamen
to e solicitaba, xunto cun saíal 
franciscano, unha campa humil
de e ruda, ao xeito dos heroicos 
tempos que o bardo cantara · 

Cando far enteriado 
non me dedes a min 
brilante sepultura 
de mármore xentil. 
Sepultaime piadosos 
da gandra no confin .. 
E a modo dos celtas 
sepul~ádeme ali 
con unhas rodas antas 
que se ergan sobre min. 

Desexaria, qw.za, Pondal -
polo menos nun senso poético, 
coerente coa sua conceición mí
tica- repousar para sempre 
baixo un dólme? De ser asi , an
tóllasenos case natural --de ser 
pos:íbel tal causa- que fose so
terrado no de Dombate, tan per
ta da sua Ponte-C~o e tan que
rido polo bardo desde a infán
cia, cando pasaba cabaleiro a 
rentes do carniño da reitoral de 
Nemiña a estudar o latín e a 
Gramática de Nebrija. 

A derradeira vontade de Pan
da! só se cumpriu en parte. Nen 
foi soterrado ao xeito dos herolS 
antigos no confin da gándara 
bergantiña, nen foi levado á 
Ponte-Ceso. E se os seus restos 
ficaron na Coruña, non repou
san precisamente á par dos de 
Curros. Quizá era ese incumpri
mento dos desexos do bardo 
oque lle facia dicer a A.Íltón Vi
lar Ponte aló polo 1925. 

"X nosotros ¿qué hemos he
cho? Consentir que sus huesos 
reposen vulgannen~ en una ne
crópolis urbana. bajo .una lápida 
triste, digna de cualquier bur
gués humilde... Nuestro vate . 
'raro' descansa para siempre en 
una fosa vulgar, soportando un 
epitáfio sin emoción" . 

XESUS TORRES REOU IRO 

ruta por Delhi , Puskar, Jaip"ur, Jaisalmer. Agra, Bfmarés, 
Bombay, e en Nepal, Pokhara e Kathmandú. Aloxamento 
en hoteis. 

INDONESIA 

Saidas: 1 mes. De Xullo a Novémbro. 
Precto: 289.000 pts. 

EN VELEIRO POLOS MAJfES DE l:IOLANÓA. · 

Unha viaxe de 14 días que inclúe unha semana de nave
gación en antigos lieleiros, 4 noites de hotel en Amster- · 
dam e transporte en auto~ar. . . · 
Saídas: 5. 9 e 26 de Xullo; 2, 9. 16 e 30 de Agosto: 
Precio: 72.000 pts. · 

EN B~CI POR HOLANDA 

Ruta ciclcturista de 13 días pór Holanda incluindo a bici , 
aloxamento en campir1gs, media pensión e transporte en · 
autocar. · 
Saídas: 1.e 18 de Xullo: 1 e 16 de Agosto: 1 de Septem-
bro. · . 
Precio: (j9.000 pts. en Xullo . e Septembro; 74.000 pts. 
enAgo~t9. 

TURQUIA: µE ESTAMBUL A CAPADOCIA 

Vó até Estambul e re~orrido de 15 díás po'r Burs?.' Efel!O. 
K[Jsadasi, Egridir, Capadocia, Ankara, Mar. Negro. O alo
xamento é en hoteis, en habitacións dobles~ o transpor- . : 
te en autocar: . ... 
Saídas: 29 de Xuñb.;_ 13 e 27 de Xullo; 10, 17'e ;31 de 
Agosto. • · 

Precio: 134.00p pfs: 

_ INDIA CENTRAL, RAJASTHAN E NEPAL 

Vinteoito días en autocar, tren ~ avión para facer. urha· 

Saídas: Tódolos meses de Xul/o a Novembro. 
Pre,cio: 226.00~ pis. 

PERÚ E BOLIVIA 

Saídas: 1 més. De Xul/o a Novembro. 
Precio: 272.000 pts. 

EXIPTO E XORDANIA 

Saídas: .1 mes. De Xullo a Novembro. 
, Precio: 198.000 pts. 

SIRIA E XORDANIA 

· Saídas: 15 días. De Agosto a Outubro. 
Precio: 183.000 pts. 

·,KENIA 

Saldas: 1 més. De Xullo a Novembro. 
Precio: 285. ooo pts. 

'FILIPINAS • -

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

E aden'lais .. . Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxelia, 
Marrocos, Senegal-Mali,\ Pakis}án , A Ruta da Seda, Ti
bet, Australia, Cuba, México-Guatemala, Colombia
Ecuador., trekkings polos Alpe's, Ladakh, Annapurnas, 
Everest'. Cordilleira Blanca de Perú. v 

Solicitá o noso Boletín de Viaxes· de Verano-90. 

affosiuz 
CLUB DE VJAJEROS 

R.ondo de Sont Pe re, 11. 6• Jo.· 08010-Borcelono • Tlf.: 302 50 81 ' 
Ledesm·o, 7. 1· izq~o·.d8001, Bilbo0·Tlfs.: 424 42 65-.424 22 ·15 

' Rodrig;Jez Son Pedro, 2. Ó~, 1202·28015-tJiodrid·Tl.fs.: .4.45 ll 45 



NOVAS SENSUAJS 

.• M.B./A CORUÑA 
Non escoitades o progra
ma de Rédio 4. "O Lapáro _ 
Cavileiro1'? Que non escoita
des a Francisco Taxes? Ben, 
pois alá vós . .. . ! Está claro. Ben, 
a UIMP , a Universidade Inter
nacional "Menéndez Pelayo" , 
ven de facer público o seu pro
grama de actividades estivais ; 
ide tomando nota : o 24 , Mar
tes, o grupo "Els Comediants" 
cpn · ~La Nit" no Teat ro Rosalía 
Castro. Entre o 16 e o 20, un 
pequeno ciclo de jazz coa par
ticipación do grupo "Anacao
na", e, o 26, concerto nos Xar
dins de Méndez Núñez : Toti 
Soler, Jordi Sabater e o cuarte
to saxofonista "Filloa". 

Tamén hai data e empraza
mento definitivo para unha 
nová. edición de "Noroeste 
Pop-Rock" : 4 de Agosto, 
Praia de Riazoi, a partir das 21 
até as tres da madrugada. 
"Rico" e sete grupos seleccio
pados. As festas da Coruña 
continuarán ás 11 da noite se
guinte, no Pazo dos Deportes, 
con Joaquin Sabina. O 27 a 
"Rádio Futura", a mesma hora, 
no mesmo sitio. Ambos os 
dous a 900 pelas . Prince xa 
pede máis cartos por entrar a 
velo 3 500 en venda antecipa
da 4 000 e o que sexa, o dia 
29 ás 21 horas. no coléxio Sta. 
Maria del Mar {de cara a Sta. 
Cnstma) Vai ser un caos de 
tráfico de mo1to carallol Por fa
vor, ese d1a ide todos a pé 

lntelligenti pauca, mais non 
vai ser así. D1cía o Señor Cia
rán que "calquera concesión 
vai acompañada dunha dinu
nuc1ón mtenor da que non so-

mos conscientes de irnediato. 
E é real o que di! Vaciarse un 
interiormente é tan doado 
como abrir a espita, e a miúdo 
apetece. O problema é volver 
a ,.mcherse ... En último termo, 
sempre h~ wiha cervexa a 
man . 

lsto non se vai parecer en 
nada a wi balenário. Bueeeno. 
Van Caramés, fotógrafo, tras 
Pablo Picasso, pintor, no café 
do mesmo nome, na Rúa do 
Sol ; o único sol que ternos 
tacto o ano, no mesmo sítio. E 
Elisa Flores colga no Pata
cón (na Rúa do Orzán, que ven 
senda perpenclicular á outra) . 
Vémonos ~lí. logo. Ternos que 
maugurar un nncón gastronó
or co nas Noas, xa teño algo 
pensado. Olio que non vai ser 
só a parte culinária, senón 
compra do produto, tendas, 
précio, uteis .. Xa vos conta
rei. O 

AxendA. 
.n;CULTURALA 

• MC/COMPOSTELA 
Ánxela, Miguel e Gustavo {A 
mulata, o galego e o ne
gro), revirado, mais tarnén 
rima) , compoñeron unha máis 
que interesante posta en es
cea sobre a viaxe de miles de 
séculas en tódolos contidos . A 
mulata, moito bem. O galega , 
Don Miguel, axeitadísimo. E 
qµe dicir do negro, quen mi
llar ·que el para facer de tal . 
Facia tempo co teatro non en
chia o corazón de simpatía. 

As pega~;, son de. fóra, ve
ñen de fóra . Alguns, din, opi
nan, pensan, que haberia que 
dei.xar o play-back ¡Jara outras 
notas. Que', en directo, millori
ño. Que sei eu. En calquer 
caso .. poucos cartas ¡Jara tanto 
repertórj.o . Porque Kukas, Ra
món, Suso, Pepe, Antonio, Al
fonso, Ana, José, Mónica, 
Marcelino, Concha, Silvia, 
Ana II, eté . Teñen que Viver, 
ou non? 
Inés, divirn~ .. Dina, divina Inés, 
quen se queixa de que non ta
lamos dela nunha cantiga an
terior. E ten razón. Ao marxe 
da sua comprensión como hu
mano cara aos qúe vimos de 
lonxe, e o seu comportamento 
agarimoso e familiar que nos 
fai lembrar tempos pretéritos 
onde ainda coñeciarnos aquilo 
da familia , manexa os úteis de 
cociña de maneira maxistral. 
Unha pega {ou duas, se son 
pequenas) . Bóta-lle patacas ás 
fabas, e pirnento á maioria dos 
combinados. E a ensalada, ás 
veces, elaboraa sen cebola. E 
iso si que é un pecado. 

. Omundial 
·do medo' 

(ven da últi.ma páxina) 

to de asubies, foi ·contado., o 
que roáis desafino-U deste 
campionato. Algunha selec- · 
ción, como a URSS. tenlles un 
medo real, lóxico e tanxíb.el : 
mentres as empresas de bens 
de consumo que' se anúnciari 
nos balados publicitários non 
podan vender nos paises 
orientais, estes nunca chega
rán á final do campionato. 
Pero nos próximos anos serán 
outras firmas, como Coca
Cola, quen se erixari como 
grarides patrocinadores deste 
evento. Daquela veremos 
domo os pá.íses . do · Leste e 
Terceiro mundo conseguen 
mellorar as suas clasificacións. 
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CONVOCATORIAS 

• Premio Merlín 
Eclicións Xerais· convoca a V 
edición do· Premio Merlín de 
Literatura para nenas, en .lín
gua galega, dotado . con 
300.000 pesetas que se rexe-

. rá palas seguintes bases: 
Prim8ira. Poderán concorrer 6 · 
premio todos aqueles autQres 
de calquer.a nacionalida<;ie que 
presenten os seus orixinais en 
lingua gruega, conforme á nor
rriativa vixente. Os textos pre
sentados han de ser inéditos 
e totalmente orixinais. 
Segunda. De .. cada orixinal 
presentaranse seis copias en 
papel tamaño folio ou en ho
landesa. mecanografiados ·a 
dobre espacio, antes do día 10 
.de setembro do 1990 nos lo
cais sociais de· Edicións Xe-
raiS de . Galicia, S.A., r/ Dr. 
Marañón, 12. 36211 Vigo . 
Terceira . . Co orixinal , que de
berá ser presentado baixo o 
lema. adxuntaranse, en sobr:e 
pechado~ o nome completo, 
enderezo e teléfono do autor, 
así como o título do libro, indi
cando no sobre : para o Premio 
Merlín. 
Cuarta. O xurado estará com
posto por cinco membros , es
colleitos . para cada edición. 
entre lectores, algúns recoñe
cidos profesionais da cultura e 
un secretario con voz e sen 
voto en representación de Edi
cións Xerais de Galicia, S.A 
O premio outorgarase por 
maioría de votos. 
Ouihta. A composición do xli
rado darase a coñecer no mes 
de setembro. 

Sexta. O xurado emitirá o seu 
fallo no curso da Cea "Xerais" 
que se celebrará na semana 
do San Martiii.o. -

coa posibilidade de ceder ta
les dereitos ·a terceiros, poderá 
publicar esta. sen limitación 
do número de exemplares nin 
de edicíóns. Os cinco mil pri
meiros exemplares estarán li
bres do pago de dereitos de 
autor . O beneficiario do pre
mio, que se compromete a re
nunciar expresamente a cal
quera pretensión sobre os de
vanditos dereitos, recibi.IB gra
tuitamente cincuenta exem
plares dá obra publicada. Edi
cións Xerais de Galicia. S.A., 
reserva, así mesmo, e durante 
o prazo de seis meses , a con
tar desde o día do o u torga~ 
mento do premió, a opción dé 
publicar calquera das obra·s 
presentadas ó mesmo, suscri
bindo a tal efecto, cos autores, 
os correspondentes contratos 
de edición . 

ANUNCIOS DE BA ·nE . 

A Casa das Crechas , -que 
mantén un nivel de selección, 
no referenté aos temas célti
cos, certamente notábel. E é 
un dos sitios onde un pode 
disfrutar da música sen ser 
molestado até o día seguinte. 
"Onte. achábaste como en 
trance". Mais. non din nada. 
Discretos. O respeito é funda
mental, ao mruxe do encariro 
que de por si teñen as persoa
xes que d.iri.xen o local. 

Outro dos medos que mar
cou o desenvolvimento do 
mwi-dial italiano foi o medo ao 
si~eiros, aos hopliga.nS. As 
medidas tomadas para preve
nir incidentes foron especta
Cl}.lares. Pero, surprepdente
mente , os destrozos . e os en-. 
frentamentos foron causados 
lonxe das sedes mwié:lialistas. 
Londres e Buenos Aires resul--
taron ser as cidades que viran 
como os seus habitantes po
ñian como disculpa os parti
dos para manifestárense vio
lentamente. Pouco importaba 
que perdesen ou gañasen. n a 
Arxentina, ainda caindo na fi
nal , organizaron un grande 
Carnaval con 3 mortos e 200 
detidos. A · situación do país 
está para esquecer; para pro
testar. O fútbol é _Uilha descw
pa, como un concerto de rock 
ou a, visita do Papa. A violén
cia non a xera o ·fútbol, senón 
a sociedade. Ah; Inglaterra foi 
a selección con máis fair play, 

Sétima. O premio non poderá 
ser declarado deserto e a deci
sión do xurado será inapela
ble. 

Novena. Os orixinais non pre
miados poderán retirarse nos 
seis meses seguintes ó · fallo. 
Os que non se retiren serán .. 
destruidos . 

Bancos Alternativos Para 
porse en contacto Assoc1ac1ó 
CaDCa Alternativa C/Brux, nº 
8-1° Tfno (96) 332 17 51. 
46003 Valénc1 

O!-. Comités Abertos de Fa-
~ culdade comunican to os 
o n · que para por e 
en cont cto co m srnos, por 
t m s r 1 c1onado coa Uru· 
v r tda d Santtago de 
CompostJa ou co nsmo en 
xeral. n eser ber aos 
ap r dos d correos 855 de 
Compost la. ou ao 134 de 
Lugo ou ben chamar por telé
fono ao núm ro (981)563100, 
extens ión 2228. de Luns a Xo
v de 5 a 8 da tarde Tamén 
pod 'º pasar polo local que te
rnos no Campus de Campaste-

la, no mesmo horáno. situado 
no pavillón de servicios estu
danus 

O' erécense servicios de 
guia, recepción e turismo. 
f ~lo mglés ~ por .JUés Tfno 
(986) "'7 ~u 32 

J res realizar exposi
cións va1 polo Pub O Currun 
rr ~ n Entremuros 12 Sanna

. o alar con Pl11 

ACTOS 

• Nación branca 
e azul 

O Concello de Fene desenvol
ve durante o mes de Xullo e 
baixo o lema "Nación branca 

o 

EXPOSICIONS 

• Sánchéz 
Gallego 

Expos1c1ón de óleos na Nova 
Sala de Exposicións da Caixa
vigo (Policarpo Sanz 26-1º) 

Oitava. Eclicións Xerais de 
Galicia, S .A , ·que reserva os 
dereitos de edición sobre a 
novela premiatja en tódalas 
lin.guas do Estadq español, · 

A participación nesta convo
catoria rnquererá a aceptación 
das normas contidas nas pre
sentes bases e as decísións do 
xurado que se teña designado. 

PUBLICACIONS · · 

• Análise 
Empresarial 

cada vez máis consolidade en 
aspecto e contido, a revista de 

A Sección das V1axes da Aso 
C1ac16n Cultural "Irmandade 
Céltiga · facilltará lle m orma 
c1ón ben x ral ou ben part1cu 
lar dé!l · n lugar concre o 
(As ma e de horanos d Bu 
·ps Tr ns) do:, paises célti
gos odas s persoas que es 
callan es s ten s 11mans p1a' 
sú s vac c1óns. { Irlanda , Es 
coc1a, Man. W les Comualles . 
Br ña) 

e azul", un ciclo de activida
des tomando como referéncia .

1 

sunbohca e D1a da Patna Ga-
Jega O programa de actos é • 
o segum e A paisaxe 

_ Unipro-Eclitoria1 chega á sua 
décima entrega, convertida 
nunha revista de economía 
seri concesións-idiomáticas -
l.Ínilingüe desde o primeiro 
número-- e mantendo ·un.ha 
liña informativa crítica. Estrea 
tamén portada a cór curiha fo. 
tografia do empresário ouren
sán Miguel Anxo Pérez . que 
mclue un traballo no número 
"O empresario ga1ego e a cul
tura empresarial no cámbio de 

scnbid a Sección das 
V1axes . lrmandade Célt1ga, 
apdo nº 26. Sanxenxo. solici
tando mformac1ón detallada é 
adxuntando 200 pts en selos 
Irmandade Celt1ga - sección 
das V1axes I Apdo . nº 26 I Sa
nxenxo 

Concertos · 1 

12 de Xullo ás 20.30 h na Igre
xa de barallobre o Grupo de 
Cámara de Compostela. 
13 de Xullo ás 20 h . no Campo 
de Futbol do Cultural Maru
üos, Festival cos grupos Mal
paso. Sospechoso::;, "Rómulo 
Permw e os Diplomáticos". 
21 de Xullo. ás 20.30 h ., na 
Praza dó Concello "Xocaloma". 
Está prevista tamén a edición 
de carteis e chapas co lema do 
ciclo e a emisión dun spot na 
TVG . 

DE VIETNAM· 
A GALIZA.· .. 

P.V.P.: 1.00Q. Pta. 

COMAMOR 
MANUEL CEBRAL 

A experiencia vietnamita 
Para nos aproveitamos 

A VENDA NAS LIVRARIAS 

da abstracción 
Exposición de Ramón Farre e 
ALejandro Sanmartin, na Ga
lería Tonta/Manolo Allué e 
Santiago. Até _o 7 de Xullo 

Isabel Blanco Dopico; "A agri
cultura, vitima do seu éxito?", 
de Claudia López-Garrido ; 
"Causas de siniestralidade la
boral nas grandes obras" de 
J.L. Galván ; "Interroga96es e 
margens de progreso na expe
riencia de cooperacrao entre a 
Galiza e o Norde de Portugal", 
de Antonio ·M. Figueiredo e 
"Un proxecto de banco públi
co galega. O Instituto de Cré
dito Galega" , de Xosé Manuel 

século". · 

• José Guerrero 
Exposición da pintµra do pe-

Entre outros traballos e sec
cións fixas , "As augardentes 
de Galicia. Presente e futuro '", 
de Ignácio Orriols; "Adapta-. riodo 1950-1990 no Auditório 

de Galicia. Aberta no mes de 
Xullo no Auclitório de Galicia . 
(Santiago). 

SEAT-VW 

. ción da lexislación Marcentil á 
NorrnatiJJa Comunitária en 
matéria ~e Sociedades", de Mª Be:üqs. . 

-- ~ 
~.,,... . . '"'OS 
"'\.Jf\UUrE AZUR . 

DELEGADO 

ENRIQUE-MAGDALENA VILA 
VELÁZQUEZ MORE.NO, 34-1º - TELF.: (986) 22 54 98 

"4: 
CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE 

O SEU VEHICULO E A SUÁ VIVENDA 
w~••••••••••......., 

FORO 
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda,) 24 , 131 .. 38.490 Fiesta 1.1 ..... ........... .. ................. ........... 31 .532 
VW Golf .. ... .. ..................... .. ........... ....... 44.7.57 Fiesta 1.3 .. Escort, Taunus-16QO .......... 34.056 
VW Polo ....... ................................ .. ...... 38.490 Escort-1600, Orión-diesel , Sierra ....... . 39.992 

CITROEN , PEUGEOT-TALBOT 
·AX TRE , BX-14, GS, Visa 11-Super ...... 38.1190 
CX, BX-19; Visa ·diesel .... ....... .............. 44.757 

Peugeot-205, 404, Talbot-150 ......... .... .38.490 
Peugeot-309 .............. ....... ....... : ............ 44.757 
Peugeot-305 .. .. ..................................... 38.490 

RENAULT 

~~g.e~~11· ·: :: :::::: ::: :::::::::~ :::::::::: : :::: ::: :: : ::: ~~ :~~g 
R-21, R-11 GTD, R-18 ............ ... · .......... 44.757 

OPEL 
Corsa-TA, Kadett 1.3, Record 1.5 .... .-. 38.490 
Corsa-O, Kadett-0 .. , ............................ 44.757 

E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA 
DE ASfSTENCIA EN VIAXE POR SÓIO 2.11 O PTA. ANUAIS 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA.GALIZA 

.. 
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O MUNDIAL DO MEDO 
PUCHEIRO 

O
. Mundi.al de ltália· foi o . 

:.t: mundial do medo. Medo ·á 
perder, conyertendo os 

partidos nun- aborrimento. Medo 
aos siareiros, implantando nas 
cidades un estado policial. Medo 

· aos árbitros ... por aqueles países 
nos que non vende a publicidade 
de bens de consumo. 

- "Cando unha das equipás non sai a gañar 
é imposíbel que haxa bon _fútbol" . . Esta 
máxima marcou o desenvolvimento de ltá
lia-90. A maioria ·das seleccións plañtea
ban o encontro "a non perder" e 'chega 
"que un nori queira" para que "o ·outro non 
poda". Asi foi como Arxentina conseguiu 
chegar á final coa bagaxe de 5 goles ma(
cados, · catro encaixados e só dous parti
dos gañados, os outros encontros resol
v~unos grácias aos penáltis. 

·o seu astro, Maradona, demostrou que.· 
era un xénio, pero mal. traballador, agás 
con ltália, contra a que saiu toda a equipa 
especialmente motivada. Arxentina non 
soubo perder, demostrando os seus maos 
modos, e tampouco soubo gañar, conver
téndose en arrogantes buscabullas. 

Esta vez quedou campiona a mellar se
lección, Alemaña. Gañoulle á Arxentina, . 

. con todo. merecí mento ainda que fqse,;por 
un penálti inexistente. Foi un cohxunt-G 
que saiu desde un primeiro momento a 
gañar. Había un n:iotivo: contribuir á unifi
cación da-gran na_ción alemá. A FIFAesta
ba -disposta a botarlle unha man e o árbi-

._ tro Codesal así o evidenciou. O seu sogro, 
Javier Arriaga, lograra a sua desingnación 

• 

VoLvER A.o R-EGo 

., 

· ·A· . garda civil foi encomendada 
polo governo central para re-
cabar información sobre a ·di

mensión prevista, en cada comarca, 
das tractoradas convocadas en de
fensa do sector lácteo. 

Os informes foron espe.ctaculares 
e de sup.etq o governo lembrou que 
o diálogo é unha das bases da de
mocrácia. O 

- -.. ---CO,\([LW Df. \OIA 

para dirixir a final pésie a que só tiña un 
· único mérito: a sua docilidade. os· gran

des meios encarregárons~ de dar a im~e 
ao mundo de como os orientaís xa consi
deraban ao seleccionado da RFA como o 
seu -próprio. O campión dó niundo voltaba 
ter unha clara función política, só c;:¡ue, 
esta vez, conxugouse coa deportiva. Ade
mais, Alemaña, málra a que ioi de máis a 
tnenos no. seu xogo, ~oi un ha das peucas 
selecdóns que deu sensación de conxun
ción. 

Holanda supuxo a grande decepción: 
Basou o seu esquema nas individualida
des. Pero Basten, Rikjard e Gullit, anda
ban á procura .de &er o mellor ,xogador. 
Outro exemplo da adaptación da equipa 
ás individualidades foi España. Segura-

. mente os xogadores escollidos por Suárez 
eran os mellores, pefo non lo_grou encaixar 
unha equipa. Como a .inspiración non lle 
chegou a Butr:agueño, Míchel ou Martín 
Vázquez, impúxose lugo_slávia, ainda que 
os españois .tivesen máis ocasións. 

Os combinados que mellar xogaron, 
dase a casualidade, foron aqueles que 
nun comezo aparecian como vítimas. Un 
surprendente Camerun que realizou un 
fútbol ao tempo· léxico e inspirado, xenial 
e simples. Seguramente este foi o cam
pioriato da velocidade, pero os c.amerune
ses, ademais desta cualid~de, tiveron a da 

.. improvisación e a da visión ~e xogo sen 
atadura~ tácticas amordazantes. 

T amén é preciso recordar a unha Co
lómbia que moi ben pudo terlle gañado á 

. que seria lago a selección campiona, Ale
maña; e a unha Costa Rica que eviden
ciou un especial gasto pala bola. 

Que non se poñan de acorde os críticos 
en sinalar ao meJlor xogador, é un sinal da 
mediocridade que campeou en ltália-90. 
Se non fose negro, do Camerun, xogase 
nunha equipa dunha illa descoñecida e 
non tivese 42 anos, seguramente todos 
conincidirian: "o mellar foi Milla". Pero son 
moitas circunstáncias negativas para que 
o africano poda receber a mención hono
rífica. Os · críticos nunca se atreverán a 
tanto por · máis que ninguén lle poda dis
cutir a rentabilidade: saía nos últimos mi
nutos e sempre marcaba gol, catre goles, 
cheos de xeni.alidade. 

O MEDO AOS SIAREIROS 

O cámbio das regras disposto pola flFA 
só serveu para aumentar a recadación do 
organismo que controla a competición. Os 
árbitros encarregáronse, coma sempre, de 
fixar os distintos raseiros. segundo quen. 
fose o xogador, quen fose a selección e, 
mesmo, onde estivese o batón. O concer-

(pasa á páxlna 23) 

PAISAXE. 

TRES EN RAIA 

ACABADOS 

G. LUCA DE TENA 

A inda que só fose polo nú'P1ero 
de veces que o levaron ente
rrar con pésimos resultados, o 

comunismo ten que ser algo formidá
bel. Non ben se comezaba a identifi
car cunha esperanza, a médio cami
ño do XIX, que os profetas lle anun
ciaron o remate. Despois da apisona
dora que lle pasaron- por riba a seguir 
da revolución de 1848, as xerarquias 
do poder de Austria e Alemaña fixe
ron da sua morte un responso obri
gatório. Marx, que estaba cheo de 
perversas intencións, díxolles que ser 
seria unha pantasma pero que medo 
metialles canto quería. 

Despois están as crónicas da gue
rra civil pagadas polos diários que 
preferían o Exército Branco e a Bata
lla de Leningrado, gañada por moitos 
periódicos de pasado ilustre. Gañada 
para Hitler, por suposto. E isto é so 
meter as senténcias dos contrários, 
que as veces teñen a lucidez embar
gada pala impaciéncia xa se sabe. 
Se contamos ás bendicións finais 
dos de dentro, dos críticos, non ha
beria no mundo lousas con que tapar 
tanto difunto. 
. Será porque ao final se aprende, 
que nesta nova circunstáncia non se 
procura tanto meter ao morto na 
cava como xurar que o que de verda
de tivo éxito foi o capitalísmo liberal 
e a história chegou xusto onde sinala 
esta marca. 

lsto que di o asesor xaponés de 
Bush produce un novo morto ainda 
mais resistente: o estilo de crítica in
terna e modos democráticos do XX
VIII congreso do PCUS. Que facer 
con esta nova pantasma que pasea 
agora pola casa comun? De momen
to, unha xenialidade: explicar que só 
nós xogamos co balón verdadeiro. 

Para demócratas, nós. O de ·alá é 
un caos. o 
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