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' 1 

SÓ 35 CONCELLOS · TEÑEN UN ·PLANEAMENTO AXEITADO 
ÁS 01·spos1C1óNS DA LEI. DE ADAPTACIÓN AÜ SOLO, 

I· • 

URBANISMO. NON DÁ .VOTOS -
Hol:Jbo alcaldes que perdéron o-pasto, paY:t1dos que descenderori de votos po·r facer uriha política urbanística 

· ·que puña fín ao caos e .á especulación no que están ·sumido~ a maioria dos no~os concellos. 
As-no.rmas semp~e son· po~émicas e, consub~tancialmente, mancan intereses privados. 

/ 

Tensión . 
·en Endesa 
~ Bazan, 

ANXO IGLÉSIAS coas 

X.X. Barreiro: 'A A Xunta 
Administración do descoñece se o 
Estado·en·Galiza _ acordo co MOPU 
. devolve as sobre 

~ovas. tractorada$ se Romero · · _ . eleicións 
. . 

senténcias en .autovias é 
:.galego' vjnculante. ·non . acede . a· negociar ás portas 

A Mesa' do .Sector leiteiro de 
· Galiza, con presénci51 de ambas 
administracións, sindicatos e 
empresas, deu como tempo : 
límite até o. día 22 para que o 
Ministro Romero'.se desprace a 
Galita a ,atender as · . 
reivindicaclóns do sector. Desta 
posibi.iidade depeñdé a " · 
celebración das novas 
mobiliza9ións previstas· para os 
dias 27 e 28. O encarregado qe 

.. 

transmitir esta recla~aciÓ~ foi 0 A disputa eleitoral sindicl - Un premio .á normalización ten o 
Director: Provincial do Ministério ademais da "carreira. polo incomenente ·de que convirte en 
de Agricultura en Ourense. . candidato nas fábricas pequenas excepcional ao premiado. Xosé 
O corte de estradas durante · 36 . · e medianas- tamén abarca a · Xoán Barreiro Prado; maxistrado 

. horas ininterrompidas deu lugar;. grande empresa e por exemplo · . xuiz do Xülgado número 2 do 
loxicamente, a un maior número -: na comarca de Ferrol, a Bazán e_ Sqcial de Pontevedra, _preferiría 
de incomodidades que nas Eridesa viven ilestes días unt]a que non fose así. Con 32 anos, e 
tractoradas celebradas en · intensa conflitividade marcada despois de oito .vestjndo a toga, 
ocasións anteriorés. Surprendeu, · tamén pola imir:iéncia .dos · Barrelro mostra diariamente co 
con todo, a enorme capacidade comícios. .· .. . - ·exemplo que non pode haber 
organizativa · nada máis normal que 

(Páx. 6e1) · (Páx. 8) 
administrar xusticia na língua do 
país. (Páx. 12 e 13) 

O acordo Fraga-Cosculluela 
sobre a construción das autovías 
pode ser papel-mallado pois, uns 
·días antes de asinarse, ainda non 
se sabe o marco xurídico legal a 
aplic.ar para que este teña valor, 
~egündo recoñeceu o 

· Conselleiro Cuiña na sua 
comparacéncia parlamentária 
para explícar os termos deste 
acordo. · 

(Páx. 10) · 
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·A ·maioria dos -concellos non fan_unhas norma$ -urbanísticas para non criaren conflitos 
. ~ -

A supresión das normas subsidiárias fomenta 
. . . 

o , pacto especulativo cara. as mu11icipais 
1 -A. EIRé 

. ·.. .. 

A especulación urbanística .é ~ nai de grandes-. negócios. Cantás- men9s normas haxa, máis· posibilidades 
. existen de face.r ,pactos·. ·os cartas dos. construto~es s_pn decisivos en moitas -eleicións locais. 

·: A supresi6n ·das Normas pala Xur:ita favorece ··a riegociáción entre construtores · 
. · . - ,9 partidos e· o c_li~ntelisn:'o _polít1co~ . . . 

, 1 ·'. \ . 

' 
Malpica é o exemplo máis · cípio de converter-se nunha nova gradarian uri habita! natural privi-

. r~cente de como·unha · .. Marbella. Hoxe mbitos dos opo..: lixiado. . · 
planificación urbanística sitores do plan recoñecen que.xa . Regular o urbanismo hoxe se-
pode ~er ·aproveitada . . o· metro cadrado, para construir mella unha decisión de valentia 
corno pedra arroxadiza chalets, vale_ máis que se fose -. polític_a pois . está comprobado 
. contra o govern.o municipal para edificar altas torre~ que de- , que non reporta voto~. Máis ben 

de turno qüe se atreve .a 
ditar ·unhas normas. Os 
-intereses criados, 

· encirrados, case semp_re, -· 
pola irresponsabilidade 
poi ítica, castigan a aqueles 
,que . se atreven a pór' coto . 
á especuJación. Non é de 
estrañar, asi, que só 35 
concellos teñan-un 
planeamento axeitado ás 
disp1>sicións da Leí de 
Adaptación do Solo, 

· resalta o feito de que entre 
estes concellos están a 
case totalidade dos 
governados_polo BNG: 
Agora, a supresión. das 
Normas Subsidiárias 
Provinciais, ditadas polo 
Governo Laxe, deixan un 
vacio legal que vai ser 
aproveitado polós 
caciques para faceren · 
clientelismo ·e por cartas 
partidos para pactar con 

-consfrutores a cámbio de · 
apoio económico para os 
comícios locais. 
Bea Gondar, alcalde tradiciÓnal 
de O Grove, víña de ser derrota
. do nas eleicións municipais: o 
PCG asumia a alcaldía entre o 
xúbilo dunha povoación cunha 
gran tradición de esquerdas. Nos 

1 • seguintes. comicios Bea Gondar, 
que neses catro anos perdera 

. -boa parte do· poder e da fama· ao 
ser acusado . de contrabandista, 
voltaba á álcaldia .. Cal tora o erro 
dos comunistas, encabezados· 
daquela por Corbacho e Moure
_lo? Afirman os ánalistas da pe
nínsula arousá que, o que fixo de
cantar os votos foi a distinta polí
tic.a urbanística popugnada: 

, nientres_o PCG multaba as cons
trucióris i_legais;· existentes en 
gran número, e pretendía apro
bar un Plan Urbanístico que pu
xese fin·á especulación e ao de
terioro do habitat, Bea Gondar 

.. prometía unha amnistia .para as 
ilegalidades urbanísticas. Moitas 
famílias, ante a tesitura de teren 
que .pagar pplas ilegalidades ou 
v~rense embargados, optaron 
por apoiar a Bea, esquecendo as 
suas conviccións. 

En Bueu tamén o.BNG perdia 
a alcaldía ostentada por ·xosé 
Novas, despóis de que durante o 
seu mandato ·a.probasen as -nor
mas subsidiárias .. 

En Oleiros o Alcalde García 
Séoane tamén encontrou unha 
ampla oposición viciñal cando 
decidiu racionalizar o ter:ritório. A 
loita foí .árdua, . as protestas im"'., 
portantes, pero salvou ao muni-

ao contrário, cria enfrentamentos 
cos viciños que ven como as 'EN OLEIROS, 
normas impédenlles edificar ao DESPOIS,DA --
seu albedrio, sendo aproveitado - -
pola oposición para minar aos OPOSICION VICINAL, 
governos respectivos. - AGORA DANSE -

CONTA COMO É-:ATÉ
MÁIS RENDÁBEL O 
SOLO PARA CHALETS 
QUE PARA TORRES 
DE PISOS' 

Urbanismo: bandeira 
progresista 

Rematar coa éspeculación e fa
cer un planeamento urbanístico 
como instrumento imprescindí
bel para ~ harmónica e racional 
ordenación do espacio, para a 
eficaz utilización e xestión dos 
recursos, para a ordenación da 
convivéncia cívica, para a inte
gración e conciliación do desen
volvimento económico e a pre
servación e mellora dos valores 
ambientais e culturais do territó
rio, quer dicer, para o progreso e 
calidade da vida e do benestar 
social era a bandeira levantada 
por todas · aquelas formacións 
políticas que pretendían ter un 
matiz progresista cando se cele
braron as prlmeiras eleicións lo
cais da chamada transicióh. A di
tadura era o paradigma da des
feita urbanística e a causante de 
que non se pudese vivar axeita
damente nos núcleos povoaclo
nais. Os partidos flxeron grandes 
carteis a colorins de cidades idí
licas para a sua campaña eleito
ral. 

Pero os anos pasaron e a reall
dade é tan tozuda como explici
ta. 

Do conxunto de 94 municípios 
da provincia da Coruña, só 71 
tañen actualmente unha figura 
de planeamento urbanístico mu
nicipal, e destes só 56 acadari a 

· ordenar o território municipal, e 
o resto son proxecto de delimita
ción do solo urbano, e só 16 de
les se adecuan ás prescricións 
da Lei 11 /85 de adaptación da 
do solo á Galiza. . 

Na provincia de Lugo, do con
xunto de 66 municipios, só 46 
tañen actualmente unha figura 
de planeamento urbanfstico mu-

'No MES.DE 
AGO$.TO OS 
NOTARIOS E 
..REXISTAOORES , 
INSCREBERON 
TANTOS PISOS COMO 
EN CASE TODO O 
ANO~ 



nicipal, e destes só 28 acadañ a 
ordenar o território todo, e o res
to son proxecto de delimitación 
do solo urbano, e só dous deles 
se adecuan ás prescrición da lei. 

Na província de Ourense, do 
conxunto de 92 municípios, só 
29 teñen actualmente unha figura 
de planeamento urbanístico mu
nicipal, e destes só 23 acadan a 
ordenar todo o território munici
pal. O resto son proxectos de 
delimitación do solo urbano, e só 
7 deles se adecuan ás prescri
cións da lei. 

Na provincia de Pontevedra, 
do conxunto de 66 concellos, só 
46 teñen actualmente unha figura 
de planeamento urbanístíco mu
nicipal. Destes, só 24 acadan a 
odenar o conxunto do seu terri
tório. O resto son proxectos de 
delimitación do solo urbano, 
pero só 7 deles se adecuan á Lei 
de adaptación da do solo á Gali
za. 

Mália a superarse e duplicarse 
os prazos estabelecidos pola 
própria lei, tal e como se deduce 
dos dados anteriores, dos 318 
concellos só 35 teñen un planea
mento adaptado ás disposicións 
vixentes. 

Esta situación está mitigada 
nas províncias de A Coruña e 
Pontevedra pola existéncia dun
has normas complementárias e 
subsidiárias de planeamento de · 
ámbito provincial que datan de 
1977 e 197 4, respectivamente, e 
das que, como se afirmaba no 
preámbulo das Normas Subsi
díárias da Xunta, "a sua antigue
dade pon xa de manifesto que, 
ademais de estaren xa inadapta
das á Lei 11/85, resultan total
mente insuficientes para estabe
lecer- un marco normativo idóneo 
para o presente, tendo en canta 
a evolución sócio-económica e 
lex:islativa no noso país desde a 
sua entrada en vigor". 

'FACER 
PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA NON 
DÁ VOTOS E MÁ~IS-
DERRUBA 
GOVERNOS' 

A derogación das Normas 
Subsidiárias 

Agora a Xunta ven de derogar as 
Normas Subsidiárias Provinciais. 
Os ténicos discrepan á hora de 
analisar as promulgadas por 
Sánchez Presedo, precisamente 
cando estaba xa como Consllei
ro en funcións. 

Para a maioria tiñan a valentía 
de seren as primeiras que se fan 
na Galiza, e mesmo no estado, 
que para amplos ámbitos territo
riais tan amplos como as provin
cias obrigaban ás edificacións a 
·conservaren certas condicións 
estéticas: evitar cubertas con 
quebros, evitar máis de duas co
res nas fachadas, escaleiras no 
exterior, etc. 

Tamén esixia a escritura da 
propriedade dos terreas para 
edificar pois na Galiza os permi
sos de construción, teria tres ve
ces· máis superficie que ten na 
realidade. · 

O seu aspecto máis controver
tido foron as restricións na cons
trución que impuña no rural: divi
dia ás províncias en tres áreas 
asignándolle a cada unha super
fície mínima· de parcela, impres
cindíbel para poder construir. O 

metros cadrados necesários ian 
desde os 6.000 na área 1 até os 
10.000 na área 3, ainda que os 
terreas non tivesen que estar 
nunha só peza, intentando asi a 
consolidación dos núcleos e al
deas xa existentes. 

Estes aspectos foron os que 
provocaron tensións e desobe
diéncia xeralizada, sobretodo 
polo conceito omnímodo dos di
reitos que outorga a proprieda
de, existente na maioria da po
voación galega. 

O mesmo Coléxio de Arquitec
tos, Delegación de A Coruña, 
concedeu visados ignorando a 
existéncia das devanditas nor-

mas NSP. 
A filosofia que ·impregna os 

plantexamentos urbanísticos da 
nova Xunta, e, por ende, das no
vas. normas que pretenden es~ 
tean en vixéncia no prazo de ca
tro meses, ten un carácter máis 
liberalizador, pretendendo con
tentar ás corporacións de carác
ter conservador, cámaras de co
mércio e aos proprietários que, · 
desde a sua lóxica, se opoñen a 
toda restrición que coarte a sua 
liberdade. 

É unha concesión, prevista no 
programa, ás suas pases políti
cas, cuxa oportunidade radica en 
que entrarán en vixéncia coinci-

A-NECESÁRIA 
VALENTIA POLÍTICA 

A situación urbanística é preocupante pois a case totalidade dos 
municípios non dispoñen dun planeamento adaptado ás 
disposicións legais. A maioria dos governos municipais fixeron 
deixación das suas responsabilidades, arriando a bandeira, 
política por exceléncia; enarborad~ durante o franquismo e a 
transición, no caso daqueles que se tildaron progresistas. 

A política urbanística, que prefigura o proxecto global que a 
sociedade fai para si mesma, era a que ia ,distinguir a 
Democrácia da Ditadura. _ 

Pregoaba a propaganda eleitoral dos primeiros comícios locais 
· despois da marte do ditador·idílicos municípios nunha 
neumáquia de cores no que resaltaba o verde. 

O paso do tempo amarelou os carteis, borrou os proxectos 
nos que o home era o centro e superpuxo ~ letra negra da 
realidad e. 

Os alcaldes históricos, que recuncaron na case totalidade, 
seguiron a sua tradicional política caciquil e clientelar. 

Os novas Governos, agás coñtadas . .' excepcións, deseñaron 
unha liña de actuación coñecida como de política de galería, 
que ten como princípais rasgos identificativos a pretensión de 
monopolizar o feíto cultural, converténdose en empresário 
artístico, e o anúncio de grandes obras. 

As grandes· cidades víronse na abriga de planificar o seu solo. 
Até aí chegaron as promesas eleitorais, esquecidas cando 
comezaron as redaccións dos distintos plens urbanísticos, o que 
levou á _protesta viciñal, non dos proprietários, precisamente por 
favorecer aos de sempre. A Coruña é un paradigma deste tipo 
de actuacións. . 

A diferéncia entre as protestas viciñais dos grandes municípios 
e dos concellos rurais é a que marca o diverxente xeito d~ actuar 
das distintas corporacións. _ · 

Nos municípios pequenos non é o movimento veciñal o que 
se opón á planificación, senón certos propr:fetários, ainda que a 
maioria da povoación non concienciada rexeita toda norma que 
poña valos ao tradicional conceito omnímodo dos direitos que 
outorga_ a propríedade do solo. O medo aos problemas cos 
eleitores freou toda acción política racionalizadora e, até houbo 
concellos que se converteron en axéncias privatizadoras, 
incapaces sequer de xestionar os. servícios públicos ao seu 
cargo. 

Só os máis valentes políticamente, os que tiñan unha liña clara 
e_ definida, foron capaces de cumpriren coa sua obriga de darlle 
á sociedade soberania para decidir o seu modelo de vida sen 
condicionamentos nacidos de intereses particulares, da 
improvisación ou da falta· de coeréncia. 

Pero hai veces que realizar unha política coerente non dá 
votos a curto prazo. O urbanismo é o Calcañar de Aquiles dos 
Governos municipais, péro tamén dos autonómicos cando as 
normas levan racionalidade pois confrontan, en boa medida, coa 
propriedad~. O 

- ~:SOU.DBl.I. 
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'P.. FILOSOFIA QUE 
IMPREGNA-OS 
PLANTEXAMENTOS 
URBANÍSTICOS DA 

· XUNTA DE FRAGA 
TEÑEN UN CARÁ~CT-E~R ' 
MÁIS LIBERALIZADOR 
E PRETENDEN 
CONTENTAR Á_S_S_U_A_S 
BASES' 

dindo cos próximos comícios 
municipais. 

Mentres non se aproban as 
. novas normas queda o camiño li

bre para que nestes meses cada 
concello faga. o que queira, para 
que se aproben proxectos de 
obras e se pacte cos construto
res en base a un apoio eleitoral 
que, a maioria das veces, ven.en 
forma de contribución á campa
ña. 

Segundo . un famoso arquitec
to, "a simples vista o decreto 
Cuiñ~ poderia ter algo de razón, 

· pero cando se analisa a fondo 
dase _un conta de que é un paso _ 
atrás e que con . elas se intenta 
fomentar a especulación . basada 
no clientelismo". 

Os concellos indefensos 
A Xunta fala de que as normas· 
anteriores non foron quen d~ pa
rar as. ilegalidades, hai quen ~fir
ma que o que pretenden agora é 
non tipificalas para que non exis
tan, cando o certó é que os con
cellos que pretenden aplicar 
unha política urbanística racional 
están indefensos. A partir-de 500 
mil pesetas de · multa os ·expe
dient~ feñen que ser resaltos 
pola <f.OTOP. Uns prefiren pagar 
o diñeiro pota irregularidade, ou• 

~ iros empuxan o expdiente cara a 
U oQsellaria, sabedores de · que 

van 'durmir tempo e tempo nos 
seus arqujvos, xunto con centos 
que están ,sen resolver, pésie_aos 
múltiples funcionários, sobretodo 
se tacemos a comparación cos 

-concellos que na sua maioria ta
ñen catro gardas municipaiS"e un 
técnico. ' 

A nova Leí do Réxime do Solo 
e de Ordenación Urbana, pro
mulgada polo Govemo central .en 
Agosto, vai pór. coto á especula
ctón urbanística, pois para incre
ber un piso pédese certificado fi
nal de obra conforme se axusta . 
ao proxecto e a l.i~ncia munrci
pal de obras. 

Dase , asi a circunstárícia de 
que neste verán, no mes de· 
Agosto, Notários e Rexistadores · 
tiveron a tripla de traballo que 

• nun mes normal. Había que apu- · 
rarse a legalizar o ilegal'- De aqui 
para diante o Notárlo. terá que 
pqr á ,mah<e, se é o easo: "obra 
ilegal, en catre anos pode proce- . 
derse á demolición". 

O problema seguirá se non hai 
· normas que fixen as ilegalidades. 

~ 'fi. OPbRTUNIDADE 
DAS NOVAS NORMAS 
RADICA EN QUE, . 

. ENTRAN EN VIXE----NC_l_A 
COINCIDINDO COS 

· OOMíCIOS LOCAIS' 
, ~ ., . , ~ ·~ s' 1 ~ ,,. -' .:. 

As únicas normas infoíllladas favorabelmente pala Comisión Provincial 
-de Urbanismo de A Coruña foron é\S de Malpica e Noia 

A oposición de Málpica firmou un documento 
declarando gue as normas eran correctas 
Malpica é o caso máis 
recente de como unha 
normativa urbanística se 
volta contra o próprio ·· 
Governo mun~cipal. 
Pouco importa que a 
Comisión Provincial de 
Urbanismo informase 
favorabelmente e que os 
mesmos opositores 
recoñecese·n nun 
documento que están 
ben realizadas. O 
·urbanismo discútese 
poucas veces -polos 
propriet~rias ·e a 
oposición ~proveita a 
marexada para tentar · 
conseguir tallada eleitoral. 

tude da presión construtiva 
para menorar o índrce de cons
trución", converteuse nun in
tento de descabalgar ao gover- · 
no municipal. 

Esta revisión contemplaba 
unha só modificación importan
te no casco Urbano: un vial de 
saída ao peirao, a todas luces 
necesário se ternos en conta 
que non dan entrado camións 
por máis que sexa un dos por
tas máis importantes do naso 
litoral, no que se levan gastado 
nos últimos anos perto de 2.mil 
.millóns de _pesetas. 

Alguns destes viciños sén
tense agraviados comparativa
mente, pois eles terian quepa
gar máis en comparanza con 
outros que fixeron o que quixe
ron coas corporacións anterio
res. Como afirmaba o concellei-
ro García Alfonso "se os medas 

1 "Non lle aconsellaria a nengun polo mesmo raseiro que medi-
Governo municipal que se pu- ron no franquismo o· caos seria· 
xese a realizar unhas novas 'sempiterno". . 
normas ·urbanísticas un ano an-
tes das eleicións pois é a mellor Outras dl!as fam ílias oposito-
forma de expoñerse á demagó".' . ras pretend1a~ no' cha~ urbano 
xia máis sinxela", .declaráballe da sua propnedade, amda no~ 
un - prestixioso urbanista a A - ocupa~o._ poderen construir 

• NOSA TERRA. . 200 v1ver:id~s por hectárea! 
En Malpica, 0 último caso de . cando a le1 so permite 75 e para 

• • • • . - 1 h chegar a 100 ·ten. que haber un 
oposicion ~1c!na a ~n ª!3 nor- acordo da Xunta. Ainda que as 
mas urb~mst1cas, rnnguen en-. r t · • · . · 'b · 
trou na discusión de se eran ou P .e ension.~ eran .. tmposr e1s, 
non axeitadas. A mesma oposi- estas fam1has neg~~onse a es-

- ción ·recoñeceu, nun documen- _t::ihAfecer calquer dialogo. 
to escrito, que estaban ben rea- ' E -
lizadas, e a comisión Provincial . N MALPICA 

,. de Urbanismo info~o~ favora- NINGUÉ=N"'-D~IS"---C"---- -U-T-IU-
belmente, sendo as urncas, co- S O 
nxuntamente coas de Ñoia, que .AS NORMA _, PEA 
receberon o parabén desta Co- FORON UN 80 

' misión no último ano. · . MOTIVO PARA FACER 
A mesma Comisión de Afee- , ::........:....-=-=~-=-=--z.=;..=.;;.....; 

tados recoñecia nunha reunión DEMAGOXIA' 

diálogo. Esta mesma equipa re
dactora, cando realizou o con
trovertido Plan Xeral de Orde
nación Urbana de Ponteveclra~ 
rechazou 3.000 alegacións rea
lizadas por técnicos, sen se
quer sentarse á mesa con eles. 

cos proprietários. 
Os concelleiros do BNG fixe

ron deelaracións notariais de 
todos os seus bens para. com
parándoa coa realizada cando 
acederon ao cargo, se poda 
comprobar como as acusación 
de beneficiarse dos seus car-

' gos son unha difamación. 
XOSE CUINA *IDeron a coñecer tamén as 

AFIRMOU QUE EL obras realizadas por Sérxio R.o-
dríguez, concelleiro de Urbams-

NON PODIA INTERVIR, mo e aparellador, aoque acu-
QU E MALPICA ERA saban de beneficiarse do seu 

, cargo para a captación de 
ZONA DE ROMAY obras. Asi, no período 1984-87, 

Outros intereses 
Agora o Govemo municipal 
destapou que a oposición de 
certos concelleiros non é tan 
romántica ou altruista. Asi afir
man que os concelleiros Pardi
nes Arcay do PP e Aballa 
Chouciño do PSG-EG están 

-moi interesados en que se re
duza o ancho de acasos a Ca
nidó, onde tañen propriedades, 
sendo, curiosamente, dos pou
cos propriatários, catre, que 
faltan por firmar a cesión de te-

. rreos necesária para a abertura 
do citado vial. O Pardinas Arcay 
tamén pretende que se suprima 
un vial que interfire coa proprie
dade de seus pais. 

Por outra banda, Aballa 
Chouciño impadiu durante bas
tante tempo que se construise 
unha acera que tiña que coller
lle terreo da sua propriedade en 
Ponteceso, onde vive desde hai 
oito anos, estando parálisada a 
un lado e a outro da sua finca. 

no que non era concelleíro, 
apresentáronse no concello 26 
expedientes de obra asinados 
por el. Desde 1987-90, periodo 
no que é concelleiro, apresen
tou 32 ~xpedientes. 

'fi. ATITUDE DE 
CERTOS 
CONCELLEIROS DA 
OPOSICIÓN NON É-. 
TAN ALTRUISTA 
_COMO PODERIA 
PARECER POIS 
TEÑEN 
PROPRIEDADES 
AFECTADAS' 

cos redactores qu-e "contra iso 
das normas non vai nada, é ou-
tra cousa". ~ 

Ainda asi, o que no primeiro 
momento era só "unha revisión 
en función dos cámbiós lexisla
tivos" a respeito do rural, sén 
case modificación na vila en vir-

Por outra parte o Deputado 
do PP, Vila Pérez, xustifica nun
ha acta a sua abstención a soli-

A única crítica á revisión das citÚde d~ lmobiliária Malpica, 
normas anteriores realizouna na alegando a sua parentela cos 
prensa un membro da equipa . proprietários. Quer. dicer que 
que redactara as normas, Pe- estaba a favor de legalizar a 
dro Arias, pero sen entrar no . , chamada Casa dos Mestres, 
fondo da cuestión, pois o único pois ·para votar en contra · non 
que cuestionaba era a falta de, tiña que alegar relaciqn algunha 

/ ~ -

Pergúntase o BNG por que o 
PP e PSOE non fan o mesmo 
fincapé de incompatibilidade co 
alcalde de Ribadávia, co dele
gado do Urbanismo de Vilagar
cia, por citar dous. casos, e o 
PSG-EG con Salvador Fraga ou 
con Paco García, que pasou de 
visitador médico a axente imo
biliário. 

Pero, como dicia Xosé Cuiña 
nunha reunión: "non podo facer 
nada, Mal pica é de Romay". É 
moito máis importante a Depu.'.. ' 
tación que o urbanismo. O 
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CONGRESO DO pp DO OEZA 

e · · ' d d Villab • A volta ao coléxio. ó co- -ara a asegurarse a suces1on o e 1. a me~o do cur~o escolar~ éon 7 mil 
. . . . rapace~ menos, aumento de es-

C U i ña exibiLi o SéU potencial ante. Frag· ··a e. Ainar ~o~~t~~~~~;enns~~~~~~i~ag~~f~~~~ 
. . · . _ · , ta, e . d1smmucion nos pubhcos, 

· · · comezou con irregularidades e o 

• DESIDÉRIO MA.RTfNEVLALIN 

O P.P. celebrou o seu 
primeiro congreso 
comarcal do Deza este 
pasado Sabado. O pavillón 
municipal dos deportes de 
L~lin encheuse de 
compromisários e 
convidados até rondar a 
cifra dos tres milleiros. 
Todos eles acudían a 
presenciar o impresionante 
despregue parafernalista 
con que se acolleu aos 
máis insignes dirixente&da 
cúpula popular, entre os · 
que Guiña, Fraga e Azn~r 
partían como trio ponteiro 
que abría paso á totalidade 
dos actuais posuidores 
dunha Consellaria e a 
todos os alcaldes da 
comarca, aos que se 
sumaron Raxoi e AJbor. 

ficados epa liña polítiéa e ainda 
persoal de Guiña: Non cabe dú
bida de que os dous son hoxe en 
9ia os máximos expoñentes do 
_que s~ ·podaría denominar como 
gáleguisrno populista e conser
vador. Tamén destacou que a 
sua alianza co PP non corría o 
risco de verse rota, pois estaban 
oe todo conformes coa sua ac
tuación nos últimos anos. · 

Pero o que máis lle interesaba 
destacar a Guiña era o respaldo 

. que os da cúpula lle daban. Ante 
os que se poderian considerar 
como posíbeis rivais seus, Ca
charro e sobretqdo Romay, o de 
Lalin recebeu todos os elóxios 
que _podia esperar e máis · ainda. 
Merecen destacarse as palabras 
que Jle dedicou Az·nar, nas que o 
descrebia como algo máis que 
unha promesa cara o futuro. Dixo 
que era xa unha realidáde ben 
definida cun 'futuro do. que cal
quer causa podia esperarse. O 
resumo do que quixo dicer entre 
liñas ven ser a confirmación de 
que Cuiñá pode .xa considerarse . 

anúnCia oficial de normalidade; 
·que sempre emiten os Governos. 

En Ourense ainda persiste a 
folga do traf!sporte escolar, o re-

. traso das obras. dos coléxios Je
vou . a , numerosos retardos na · 
provín_cia de Poritevedrá . O 

• Os viciños contra .. o 
. plan de reforma do .paseo 
coruñés das Pontes. A Fe
deración de Asociacións de Vici
ños. de A -Coruña, apreséntou un 
escrito de alegacións contra o 
Plan Especial Interior do. Paseo · 
das Pontes na cidade' herculina, 
pois o conéello pretende. con
centrar alí · unha povoación de 
1.800 habit~ntes sen proxectar 
os equipamentos mínimos esixi
dos ·na .normativa urbanística vi-
xente. . . 

A longa lista de nomes que se 
deron cita neste congreso amasa 
ben claramente que a sua inten
ción vai moito máis alá da que 
pode ter calquer asemblea co
marcal. O que en realidade per
seguia Xosé Guiña con semellan
te despregue era clarexar un 
pouco a cuestión da sucesión do 
vello galo de Villalba por se aínda 
quedaban dúbidas. O actual 
Conselleiro e Secretário Xeral do 
PP galega despregou a modo de 
aviso todas as suas armas de 
cara ao asalto máis que posibel 
do liderazgo do país nun futuro 

A claque comarcal de Culña encheu o pavellón de deportes de Lalin, 
en preséncla de Fraga e Aznar. 

' como o máis firme candidato á 
sucesión de Fraga. 

Esta é a conclusión que pode 
extraerse dunha asemblea co
marcal que mellar deberia deno
minarse cerimónia de proclama
ción de candidato. ·Poúcoj mpor-

·As alegacións apresentadas 
sinalán como equipamentos mí:.. 
nimos ·un centro de preescolar e 
E>tB de 16 unidades, un parque 
deportivo de 3.000 metros ca
drados ademais de equipamento 
social de 2.000 metros cadrados 
para reunión dos rapaces· e vici
ños. 

·O . Plan especial- de reforma 
non .prevé terreas para instala
cións deportivas que antes esta- · 
bari proxectadas. e reserva. 7 .150 
metros para un instituto cando a 
reserva · mínima- para ~r:i centro 
de 12 unidades é de 9.000 me
tros cadrados, . o 

se cadra non moi lonxano. 
Por unha banda, o que xa ·de

nominan señor feudal do Deza, 
amosou ante os que han decidir 
o seu destino todo o potencial 
humano co que desde hai anos 
ven contando na comarca: A 
Guiña non o puxeron no seu es
cano porque si. Guiña gañou o 
seu escano e ainda dous máis 
sen necesidade de sair do Deza, 
o que supón unha doceava parte 
da maioria absoluta nun núcleo 

povoacional ben curto. Todas as 
alcaldias da comarca amarradas 
a. conciéncia e sen oposición 
apenas son un aval irrefutábel. 

Galeguisrno populista e 
conservador 

. ta a criación ·da·directiva comar
cal; naturalm~nte presidida por 
Guiña, co.n Crespo Iglesias, o 
seu sucesor no concello de Lalin, 
na secretaria xeral e o ·resto de . 
alcaldes da comarca ·como vo-

• Dous Congresos de 
Teoloxia, Lovaina e Ma
drid. Uns 500 teólogos de todo 
o mundo reuníronse en Lovaina 
(Flandes) coa ocasión · d~ 25 
anos. da revista Concilium. Esta 
publicación semestral, en máis 

Os "Centristas de Galicia" tamén 
deixaron ben claro cal era a sua 
opinión sobre o ·tema. Vitorino 
Núñez non tivo medo de afirmar 
que se sentian tota)mente identi-

. cais, se non se enfoca como un 
paso e un res~aldo máis . que o 
"golfiño" logra na s~a escalada o 

C.OMEZO DO ANO PARLAMENTÁRIO de seis línguas diferentes, recolle -
o sentir dos teólogos ma:is próxi

ÚN Novo CuRso POUTiCo coN MÉTODOS H1STóR1cos 
mos ao que significou o Vaticano 
11. 

A temática desenvolta no con
greso de Lovaina f9i ampla; os -A. EIRÉ 

"O Governo non se sinte comprometido cos renúncia dos próprios direitos como colecti
acordos do Partamento". Esta afirmación de vo humano, considérese ou non, nación, au
Xosé Guiña, precisamente ao comezo do tonomia ou cldadania diferenciada. · 
novo curso lexislativo, vai marcar a dinámica A posición do Presiqente da Xunta queda 
parlam~ntária e definir o histórico prepotente definida cando nas misivas institucionais tra
camiñar da direita galega cara os comícios ta a Felipe González de "amigo Felipe". Esa 
municipais. . é a posición que man,én frente ao Govemo · 

Esta atitude, qye foi calificada pola oposi- ~entral; trátase dun pacto entre dous amigos 
ción como burla á Cámara, colla un tinxido políticos, que teñen intereses· en .comun e 
máis grave ao ostentar o partido no Governo, que chegan a ·un acordo, esquecendo dife-
o PP, con férrea disciplina imposta por M. réncias que os separan, pero non unha co-
Fraga, a maioria parlamentária absoluta. municación institucional, quer dicer, entre re-
Quer dicer isto que o Governo de Fraga nen presentantes de duas Administracións .. Pos
se sente comprometido sequer· polos seus tura· léxica ,a do ex Ministro de Franco se 
próprios acordos. . , · temos en conta que ten repetido até a sacíe-

Non é de estrañar asi que, cando Romáy dade que as autonomias son "unha adminis
Beccaría chama a un pacto ao sector leiteiro, tración máis do Estado", algo semellante ás 
os sindicatos se esmendrellen de risa. Deputacións, non?, . coa diferéncia de que os 

Esta postura do Executivo, e a SL!a ineficá-· ,seus correlixionários defende'n os- seu~ inte
cia para arranxar os temas que preocupan reses mellar e máis tenazmente. Galiza non 

· principalmente á sociedade (sector leiteiro, ten presidente, ten de rexidor a un político 
pesca, incéndios ... ), condu9e á protesta español que se fai acompañar p9la gaita. O . 
como única via válida e exitosa e a un clima número de gaitas non marca o nivel de com
de crispación' social, por moito que cacare- promiso cun· pavo nen a defensa dos seus · 
xen ser os amantes tradicionais do orden, intereses. _ · 
para alguns a Paz do Cemitérios, inevitábel. - Esta postura política marqa:, loxicamente, · 

·Escudarse culpando a M,adrid non é valido ·o seu xeito de actuar frente, enfr'ent~do, · ao 
cando se adquiriu o compromiso de Gover- Parlamento qµe o elixiu, pero a· quen, abu
nar e de pór fin a ·problemas concretos, pero sando da sua ~aioria parlamentária e da tal- -
sobretodo cando a atitude que se segue co ta de dert10crác1a. nos órgaos na Cámara, se 
Governo cen~rB:I é entreguista,_ pactista e de - resiste a darlle explicacións do seu· proceder 

· dous voceiros máis esperados 
foron . Hans · Küng e Leonardo 

e das suas responsabilidades; .chámese lis- Boff. O documento asinado afir-
, tas negras ou chámense autovias. . · ma: "É necesário un .salto cara 

. M. Fraga e o pp usan o Parlamento pára adiante, como o que pedeu Xoán 
adecuar a lexislación local aos intereses da XXIII ao inaugurar o concílio VAti
sua clase e · . . . _ cano 11". Reafirma o docurQento 

. • mJ?resanais e c:a?•quis, me_si:rio as críticas· da "Declaración de 
cunha mira mo1 curta: os prox1mos com1c1os .Colónia" e do "Manifesto de Tu-
municipais. , 

Tratan asi de madi.ficar as leis é decretos binga" á xestión de Xoán Paolo 
do Govemo tripartito: sanidade urbanismo 11. · Está pola pluralidade que in-
lnstit~o Galega das Artes Escé~icas ... e mu~ clue o aceso de célibes e casa-
d , dos, homes e mulleres, ao sacer-

aran tamén a Lei ~leitoral para que os eon- dócio e pala validez das comuni-
selleiros podan ser alcaldes. ·· dades de base. · · 

En Madrid a ASociación de 
Mentres tanto, leis básicas para o desen- Teólogos Xoán XIII ·celebrou 0 x 

volvimento da própria autonomia, pero ta- oongreso cunha . preséncia de 
mén para ·a racionalización,do naso espácio, · mais de 1.800 congresistas. o 

··como a de Ordenación Territorial, que un-Go-- tema central foi: Deus ou 0 diñei
verno en maioria . f?O~eria acomet~r · sen ro. Diver5as ponéncias ~xpresa
medo,- durmen no ca1xon .das promesas, pe- _ ron 0 enfrentamento entre 0 
chadas cunha chave esquecida en. calquer , Deus de Xesus e 0 diñeiro que 
recanto ·até un~_a nova campaña, eleitora~: constitue a finalidade do libera-

Calquer proposición ou ptoxecto de leida lismo. económico. Numerosos 
oposición será fulminantemente rechazado" teólogos de América Latina asis'
porqu~ "un Governo con maioria teri que tiron ao congreso· de Madrid. O 

r " · d mesmo que Boff en Lovaina de-
ap icar 0 · seu programa • segun ° !10n can- fendeu o horizonte socialista · 
san de repetir nas salas do Hórreo. ·contra 0 egoísmo~do_ capital, en 

Comezc;)u·un· novo curso, pero s~uirá ins- Madrid Ion Sobrino, lnguñiz e ou:. 
taurado o xeito histórico de facer política. Hai tros centraron na "solidariedade" 
xentes e ·cousas qu~ non cámbian. o a esperanza de:> Terceiro~Mu_ndoD 
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RECONVERSIÓN NO SECTOR LEITEIRO 
. 1 

' -
Concentración_ de tractores er:i Silleda. A direita, nenos de Caldas po5an orgullosos no remolque dun tractor que atra_nca a estrada SantlagO:-Vigo 

··ReCab~.o apoio deempresários, institucións e-organizacións,sociais galegas 

Os labregos ~núncian ·medidas· máis ·duras 
contra. o. gOve~o cel1tral ·e 
con menores .efectos• sObre oS cidadáns 
• M.VEIGA 

A Mesa do Sector leiteiro 
de Galii:a, con preséncia · , 
de ambas administracións, 
sindicatos e empresas, 

' deu como tempo límite até 
o qia 22 para que o 
Ministro Romero se . 
desprace a Galiza a 
atender· as reivindicacións 

· do sector. Desta 
· posibilidade depe.nde a 
celebración ·das novas 
mqb.ilización-s previstas 
para _os dias 27 e 28. O 
encarregado de transmitir 
esta reclamación foi o 
Director Provincial do 
Ministério de Agricultúra 
en . Ourense .. 

As mobilizacións do 27 e 28 
afectarian a 'toda a Cornisa Can
tábrica, afectada pala · reconver
sión do sector lácteo planificada 

. polo govérno central, en fünción 
das directrices de Bruselas. Es-

· tán por determinar ainda as ca
racterísticas concretas das ac-
· cións, ainda que mói ben pode- .· 
rian tratarse de novas tractora
das que paralisarian especial-. · 
mente o tráfioo comercial frontei
rizo, cara .a poñer- de manifesto ' 
.que o. problema en .xogo é de : 

_ Francisco Calvelo, de nove an~s. ofe
rece aos automobillstas un atallo, a 
cámblo de S pesos, para salva~ o corte 
do· Caistiñeiriño, na entrada de Santia
go. 

._ 

' mercado e de précios . 
Forítes sindicais· . anunciaron 

. que, en todo caso, tratarian de 
que os menos afectados palas 
mobilizacións foran os cidadáns, 

-- tratando de clarificar o obxetivo 
contra o que _se dirixen que, 

· como · na~ ocasión anterior, é o· 

governo central, até agotá mer
gull~do nunha "irrespor:1sábel pa

. sividade", segundo os gandeiros . 
Emílio López, das Comisión~ 

Labregas, resaltou a A No_sa Te
rra que os 'gandeiros non "~ae
rian na provocación de ir contra 
as empresas ou qu_~imar instala-

cións". "lso, engadiu, só benefi
ciaria ao governo central e volta
ria á opinión pública contra nós" . 

· Emílio López sinalou a paradoxa 
de que nos conflitos clásicos cos 
traballadores, "estes sexan acu
sados de arruinar ás empresas e 
agora, no noso caso, alguns, qui-

zá inducidos, parece que é o que 
queren que fagamos". 

Os afectados pola reconver
sión agrária, recabarán o apoio 
ás movilizacións do maior núme
ro pos ibel de sectores socia is 
galegos, incluidas as entidades 
empresariais e as institucións. o 

O govemo central decidiu, hai poucos dias, 
subvencionar o précio do aJgodón andaJuz 

Un ministro afrancesado 
Un gandeiro definiu a tractora
da: é un ensaio de como será 
este país cando non haxa pro
dución, nen comércio e os la
bregos non teñamos que facer. 
Daquela estaremos , parados 
coma hoxe. 

Q mercado español é ambi
cionado polas empresas lácteas 
europeas, fundamentalménte 
francesas, e asi foi recollido no 
pacto_ comunitário, asinado polo 
governo español. O reparto in
clue, a cámbio, que productos 
agrícolas andaluces e da horta 
valenciana -teñan aceso prefe
rente ao norte dos Pirineos. 

pafs. O próprio 13 de Setembr9, 
dia de in ício das tractoradas, un 
médio tan significativo como o 
madrileño El Pafs, reducia a tres 
liñas a noticia. Surprendente era 
tamén o tratamento dado o dia 
19, polo diárié> La Voz e Galicia, 
a unha notícia sobre o suposto 
mal estado sanitário de un mi
llón de litros de leite correspon
dentes á factoria de Leite Rio en 
Láncara, empresa que precisa~ 

. mente non aceitou a compra 
pretendida por Besnier. A láctea 

· francesa ambicionaba o merca
. do de leite líquido de Rio-Solan 

(un trailer con leite desta· última 
empresa abastece diariamente 
o mercado barcelonés) . 

' · Nesta situación a produción· lei
. teira -galega e de toda a Cornisa · 
.. Cantábrica resulta excluida do 
acordo e polo tan_to incomoda. 

Neste contexto enténdese a A poUtica .do avestruz 
pasividade do poder central e "O· Ministro de Agricultura ten a 

·'de ·todas .as suas ramificacións · poi ítica do avestruz", afirma 
ante un. conflito de manifesta Emílio López quen sinala ade- ·. 

~ envergadura qúe afecta .a miUei- · mais a paradoxa de que "se en.
~ ros de labregos e que teri dado ·. tre. os traballadores é habitual 

, (75 lugar xa a algunhas das maiores negociar :co governo, abeirando 
~ .mobilizacións .da "história do '"ás . empr~sas, :con . nós -parece 
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As expectativas ·eleitorais do PSOE seriamente afectadas 

Pési0 áS óbvias. incomodidades_, . 
surprendeu a demostración de forza 

. . . . .. . . I 

e organización -dos· gand~iíos · 
lego. O 11 e 12 de Xullo estaba · viaxeiros pouco previsores. As 

• ~ .. v. prevista a- seg~inte qué seria · protestas dalguns deles no..v ·irn-
~ Q corte de estrad~s · posposta co ·gallo de lle dar ao pediron . a comprensión do pro-
~ durante 36 horas . governo-;un prazo. de dous meses blema por _parte da maioria e, de 
S.2 ininterrompidas deu lugar; cara á 'apertura do diálogo. - forma máis activa, polos cida-
~ fo:v1'camente, a un ma1·or A xigaAtesca demostración de dáns das -· vilas, cabeceira das 
z " bisbarras máis afectadas. 

~-------------------1~ número de incomodidades forza dos pasados 13 e 14 dest_e 
que nas tractoradas mes era polo tanto unha protesta· 

que queren que negociemos di
rectamente coas empresas, 
mentres o governo fai omisión 
das suas responsabilidades, 
mesmo tendo diante un grave 
descontento social". 

A mensaxe de siléncio guber
namental foi, sen dúbida, trans
mitida a toda a sociedade nes
tes días através de voceiros e 
comentaristas diversqs. Trátase 
de que callen entre os afecta
dos, como sucedeu ante o des
mantelamento industrial, os sín
tomas de impoténcia. 

Mentres a pasividade é a divisa 
que cae sobre os gandeiros, o 
govemo acordou recentemente 
subvencionar o précio do algo
dón en Andalucía, pésie a que 
as protestas do sector alcanza
ron unha menor releváncia. 

Subvencións receben tamén 
os précios dos cereais, e o pró
prio leite fora apoiado en tem
pos do governo UCD. En Fr:án
cia, na actualidade, o précio do 
litro é subvencionado en 7 pe~e
tas polo Estado, <? que non· impi
de que existan ademais axudas 
indirectas á produción. o 

pendente - e abondosamente 
celebradas en ocasións anunciada. En contraposición os 
anteriores. Surprendeu, médios de comunicación esta-
con todo, a enorme tais preferiron ignorar o tema e 
capa'.cidade organizativa un dos-efectos foi o de que non 
demostrada polos poucos transportistas ch~gasen 

d · · a Galiza sen notícias de que a 
gan eiros -apenas se prática· totalidade das estradas-
produci ron sucesos de donoso país -agás a zona sur 
jmportáncia, pésie ao da província _de Pontevedra e 
masivo e nalguns casos parte da de Our~nse, con escasa 
espontáneo da produción leiteira_:_ estivesen· 

participación. O obxectivo· cu~;~~~ar ou minusvalorar '~ no-
das protestas quedou tícia foi a consigna pate_nte nes-
tamén máis claro que tas xórnadas, asi_ como nos dias 
noutros casos: a atitude anteriores e . posterior~s. Unica-
do govemo central .e a mente nos próprios médios de · 
necesidade de abrir un . comunicación gc,:tlégos se ofere-
diálogo eñtre todas as ' ceü fnf9rmación dos feitos, algo 

rt P 1 b. _por outra parte inevitábel cando, 
pa es. o o am 1ente que por exemplo, só era p9síbertras-
s~ respirou estes dias, non ladarse, . dentro da comunidade, 
é .difícil geducir, en . tacando uso dun helicóptero, al-
consecuéncia, qµe·todo t~mativá empregada. por Manuel 
isto terá un elevado cüsto Fraga para_ vi~ar até Valladolid, 
eleitoral para 0 PSOE en . en médio dunlia cidade de San-
gran número. de pequerios . tiago absolutament~ paralisada. 

A Consellaria dá a razón · 
aos ·gandeiros 
l?oucos foron' os que negaron a 
razón . aos mobilizados .. e o día 
anterior ao comezo das tratora
das, ó · ·próprio Conselleiro de 
Agricultura viaiaba a Madrid 

. · para reunirse . co Ministro Roni~ 
ro. _ 
- Os. efectos da paralización das 
comunicacións, dirixidas contra 
a · política do govemo central, . 
deixáronse sentir xa no segundo 
dia das mobilizacións, ao romper 
o Ministério as negociacións que · 
estaba a levar a cabo a nivel es- . 
tata l. · -

O Sinpicato Laprego Galego, o 
de maior capácidade de mobili
zación como se fixo. evidente ao 
lqngo dos doi¿s .dias, deberá ser 
tido. en- conta nas. negociacións 
que a partir de agora se cele-. 
breh: · 

. _Medidas guvernativas 

e medianos. concellos. 

A toma de medidas legais co.ntra 
os gandeiros, anunciadas polo 

Aumento dó número de _ governo c_entral, através dos _ go~ 
vernos civis, foron calificadas por 

No que vai de ano Galiza xa viviu 
tres Importante~ mobilizacións 
con motivo da pretendida_ recon
versión ·do sector leiteiro. A pri
.meira consistiu nunha manifesta
ción, celebrada o 1 de Abril, que 
habia finalizar na Quintana san
tiaguesa. O 26 do mesmo mes 

· tiña lrgar. unha tráctoradaconvo
cada polo Sindicato Labrego Ga-

cortes representantes sindicais como 
o número de cortes de estrada "unha mostra do único ·diálogo 
en principio previstos viúse in- ~ que sabe establecer o governo: ' 

· crement~do en qatro . ou cinco · -o da represiqn~·. · . · 
· veces. A sensibilidade dos gan- . Precisamente, . o vindeiro -día 
deiros ante o problema provocou· 26 terá lugar, sn Santiago, o xuí
a suma ' de mobiliza9ós na práti- ~ cio contra vários labregos de Or-
ca totalidade de estradas de Ga- des por mor das tractoradas ce-
Uza o que, en consecuéncia, au-. lebradas en 1987 contra a~ quo-
mentou as· incomodidades dos tas lácteas. · · O 
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Coas !_minente8 eleicións comQ. telón de fondo 

·sazan e . Endesa viven· conflitos 
· mareé;idoS por unha intensa disputa sindical 

,. 

• E. SANFIZIFERROL 

O vindeiro 1 de Outubro 
abrirase oficialmente o . 
período de cómputo nas 
etéicións sindicais -
apesar de que na · 
hostefaria dito período_· 
abriuse -xa o 15 de · 
S~tembro-.' pero ao .igual 
que ·sucede cos procesós· 
eleitorais que se_ 
desenvolven neutros 
ámbitos·, as diferentes·' . 
centrais Jniciaron xa un ha 

- pre-campaña cuxá 
intensidade se cabe 
aumenta, ante a 
posibilidade de que estas 
eleicións sexan as -últimas 
ql,Je . se convoquen pofo ' 
menos do xeito actual. 
Comisións Obreiras 
ptetende disputarlle tamén ·. 
·na Galiza a hexemonia á 
ÜXf e no médio aparece a 
ConverxénCia lntersindical - · 
Galega que esgrime a · 
unidade nacionalista.como 
garantía dunha forza · 
imprescindíbel no mundo 
sindical. 
Como exemplo, desta "feroz" 
competéncia sirva o ·caso _ dun 
hotel de· Pontedeume que cor:ita 
con 7 traballadores, apre.sentán
dose 3 deles comó· candidatos 
por diferentes centrais · (CCOO, 

Manifestación de traballadores da bisbarra ferrolana (Arquivo). 

· UXT e· CIG) para o único posto 
de delegado que lle corresponde 
á empresa polo · seu número. de 
traballadores. Pero a disput.a · 
eleitoral -ademais da '.'carreka 
polo candidato nas fábricas pe
quenas - e medianas- . tamén · 
abarca á grande empresa·. e por 
exempJo na comarca de Ferrol, a 
Bazáñ e · Endesa viven nestes· 
dias unha intensa c;onflitividade. 

.. marcada tamén . pola iminéncia 
.dos com ícios. 

exames fosen fixados para a se
gunda quincena do mes de No
vem.bro, apesar de que- tra~icio
na~mente a ·selección se convo-

. caba· en Setembro. Serán un mi
ll_efro de xóvene-s o que opte a 60 _ 
prazas, o que dá unha boa idea 
do desemprego xuvenil xeraliza
do que padece a comarca de Fe
rrol, ·e até que ponto·a aprendiza- · 
xe d~ Bazán representa unha 
das· poucas portas de sáída la
boral que vislumbra a mocidade 
ferrolana. 

Pero o comité de empresa do · 
estaleiro · presenta ainda unha 
batalla de máis difícil solución: 

Aprendices en Bazán loitar polá contratación- dos 60 
No estélleiro ferrolán todos os xóvene~ aprendices que· inic;:ia
sindicatos semellan· coincidir ' na ron a sua formaci9n o pasado 
defensa · da contratación dos ano e finalizan este período o 
aprendices frente á negativa da vindeiro 15 de Outubro. Os sind;
airección. 'O .conxunto do comité calistas -n_on . puderan coriséguir 

· defendía a imediata corwocatória na negociacipn do convénio que 
das· probas de aprendié~s deste se plasmase a:garantia de em
ano; s.egundo m.arca ·o c~nvénio prego para os aprendices, pero 
·colectivo, e xa cqnsegu1u unha ~ argumentan que historicamente 
pequena vitóri ao lograr que os . sempre foron contratados na Ba-

zári ao rematar a sua aprendiza
xe. Resulta ademais razoábel 
pensar, segundo o comité, que 
unh_a empresa non pode permi
tirse o "luxo" de formar unha 
man de obra mininianiente espe
cializada 'e logo desperdiciar· o 
gasto ocasionado. Afirman que 
seria ademais absurdo que os 
xóvenes "'gastasen". un ano 
aprenden.do as técnicas da 
construción naval para lago non 

· atopar un emprégo nese sector, 
dada a coñecida situación dos 
outros estaleiros ferroláns. Habe
rá que recordar ademais --se
gundo os sindicatos- o carácter 
público da Baz~n para indicar 
que a súa dirección non se debe
ria guiar unicamente por puras 
razóns de rentabilidade empre
s.aria!, senón ter tamén en conta 
outro tipo de factor.es. 1 

Acusacións cruzadas 
Na defensa da contratación dos 

DE VIETNAM 
A GALIZA ... 
COMAMOR 

? ... 

P.V.P.: 1.000 Pta. 

MANEL ZEBRAL 

A exp_eri~ncia vietnamita 
Para rios aproveitamos · 

A VENDA NAS LIVRARIAS 

aprendices coinciden todas as 
centrais, se ben a discrepáncia 
xurde á hora de interpretar a ne
gativa da xeréncia a materializa
la. A INTG e a USO (con 4 e 3 
delegados respectivamente no 
comité actuaij sosteñen que os 
aprendices son utilizados como 
elemento de presión por parte da 
direciólil · nas negociacións que 
levan a cabo en Madrid para re
colocar na factoría ferro lana a 
100 regulados especiais de Asta
no. Bazán pretendería obter be
neficios xugosos -como sub
venvións directas do Ministério 
de lndústria ou facilidades para 
prexúbilacións- a cámbio de re
colocar ao persoal de Astano e 
"ameazaria" ademais con non 
contratar aos aprendices, esgri
mindo para iso o incremento de 
plantilla ·que se derivaría da ab
sorción dos traballadores "da re
conversión". Os nacionalistas e a 
üso atacan aos outros sindica-· 
tos por participaren r.asa mesa 
negociadora en Madrid, e tílda-

nos de "cómplices" desa instru
mentalización. Tanto CCOO 
como UXT (16 e ·1 O delegados) 
indican ·que dita interpretación é 
un tanto barroca e afirman que a 
dirección da Bazán tivo desde 
sempré unha oposición á contra
tación de aprendices remitíndo
se ás "razóns históricas" · para 
explicar a postura directiva. A 
polémica diluddarase en boa 
medida nas urnas, ás que os 
4.600 traballadores do astaleiro 
ferrolán acudirán o dia 24 de Ou
tubro para elexir un novo comité. 

Pacto en Endesa 
Na factoría das Pontes a división 
sindical adopta unha forma máis 
descarnada, dad0 que ali os sin
dicatos nacionalistas fixeron 
frente comun coa UXT para en
frentarse ao Acordo de Eficácia 
Limitada (AEL) asinado por 
CCOO coa dirección despois da 
ruptura da mesa negociadora do 
convériio colectivo. Segundo a 
maioria do comité (formado por 
10 delegados da INTG, 3 da 
CXTG, 6 de CCOO, 4 da UXT e 
2 non afiliados) dito Acordo com
promete seriamente o futuro do 
centro de traballo das Pontes 
dado que se formula unha garan
tia de emprego na empresa con 
certa ambigüidade sen especifi
car a localidade onde o traballa
dor será destinado nen as garan
tias da sua categoría laboral. A 
polivaléncia, ou a mobilidade 
xeográfica son outras das críti
cas que se realizan ao polémico 
acordo. A asinatura do pacto por 
parte de Comisións permitiu que 
tanto os nacionalistas como o 
sindicato socialista realizasen 

·contra CCOO un ha activa cam
paña en Endesa que trouxo 
como consecuéncia que arredor 
da metade da plantilla das Pon
tes (2. 726 traballadores) non asi
narano AEL, apesar de que iso 
supón non cobrar os incremen
tos salariais do presente ano. a 
maioria dos sindicalistas da fac
toría agardan que nun prazo bre
ve de tempo sé reanude a nego
ciación colectiva -para iso pre
sionan cunha folga de fame- e 
se podan "pulir" aqueles aspec
tos do Pacto que consideran 
máis negativos. De momento as 
eleicións en Endesa ainda non 
fo ron fixadas pero todos agardan 
que o conflito do convénio axude 
a "arrimar a áscua á sua sardi
ña''. o 

. ru i u~ ra í-,._s_._a. 
' 

artes gráfic~~ 

deseno, cdmpósición eÍectrónicú,· 
· laboratório, offset, . 

encade rn-a e i ó n 
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• Folga indefinida en 
Charpo. Sesenta traballadoras 
da conserveira Charpa situada· 
na Ria de Arousa comezaron 
unha folga indefinida, acompa
ñada deun peche na factoria; 
pois a empresa négase a readmi
tir ás 22 e'mpregadas despedidas 
a semana pasada. 

O conflito comezou cando 8 
empregadas se negaron a facer 
horas extraordinárias abonadas 
con cuantia inferior á estipulada 
no convénlo. O empresário, a fa
m ília do suposto capo' Charlín, 
despediunas e ao seren apoia
das por outras 12 despediu ta
mén a estas. 

As' dificuldades en Charpa vé
ñense producindo desde hai vá
rios meses pota atitude represiva 
da patronal. o 

• Campañas de imaxe de 
presuntos narcotrafican
tes. Mentres o xuiz Garzón 
avanza no seu sumário para en
cau_sar aos supostos narcotrafi
cantes apresados na chamada 
Operación Nécora, alguns dos 
implicados comezan coa sua 
campaña de imaxe, tendente a 
lograr o exculpamento ante o 
xuíz, ·pero, sobretodo, a benevo- -

x léncia social. 
Membros do anUgo Comité de Alúmina, en prtmelro plano. 

Reparto sindiqal nunha factoria sometida a maltas presións 

Alúmina abriu a carreira pola primacia si.ndical 
• HERNAN NAVAL/VIVEJRO sito este da empresa. _ 

Celebradas as eleicións sindicais en Alúmina-Aluminio 
de San Cibrán o pasado Xoves dia 13, primeiras que son 
do proceso eleitoral que se prolongará por fábricas e 
talleres do país até fin de ano, os resultados tiran ao ar 
unha série de interrogantes sobre os que se reflexiona 
xa en meios obreiros: CC.00., 4 delegados.polos 
trabaíladores rasos e 2 p9lo peculiar coléxio de técnic-os 
e administrativos, onde gañan os corporativistas da 
asociación sindical de cadros con 4 delegados; UGT, 4 e 
1 respectivamente; a CIG (INTG-CXTG)", concorrendo só 
no primeiro coléxio, obtén 4 representantes; USO, 2; e~ 
candidatura "independente" promovida polo PSOE da 
comarca e a própria empresa, 2 delegados. 

Hai dúbida sobre se tan sinala
do reparto da representación 
sindical en San Cibrán será posi
tivo para a defensa do cx.>lectivo 
dos 1. 700 operários frente a al
guns aspectos· negativos do con
vénio único de lnespal, no que se 
pretende incluir á factoria da Ma.., 
riña luguesa. Antón Casal, "Ro
que", voceiro da INTG no ante
rior comité, incidiu ante este co
rrespondente na perentoriedade 
do mantimento da específica es-

- trutura salarial de Alúmina; polo 
demais, estimou oportuno. unha 
sorte de entendimento entre as 
tres centrais obreiras maioritárias 
(CC.00., UGT e CIG) que aille 
aos dous delegados acadados 
pala lista "independente", que 
pudesen aproveitarse; conside
radas as particulares caracterís
ticas persoais e os elementos 
que os respaldan, do reparto da 
tarta sindical. O primeiro, Fer
nando F. Castañón, presidira hai 
anos o comité de empresa por 
CC.00.; a sua xestión entón tora 
valorada como moi regresiva 

para os empregados. O segun
do, Xavier F. Depaz, é un home 
de extrema confianza do alcalde 
de Cervo polo PSOE Roberto Ál
varez e o deputado aútonómico 
Ismael Rego, a quen alguns ob
servadores apontan como un 
dos responsábeis directos da 
premeditada introdución dos bi
dóns do "Casón" en Alúmina 
para provocar o _ conseguinte si
nistro laboral. Depaz foi expulsa
do da· uGT tan só uns dias antes 
da xomada eleitoral. 

Os resultados obtidos pala 
CIG consideránse moi notábeis 
reparando na incisiva actuación 
nacionalista nos case tres anos 
que Alúmina levaba sen comité; 
por exemplo, denunciando inso
lidariedade para cos despedidos 
através do órgao na fábrica, O 
espiño, o que para alguns pode
ria facer agardar maior custe 
eleitoral. Os mesmos analistas 
constatan que CC.00. obtivo ta
llada das longas vacacións des
frutadas neste tempo. UGT per
de a maioria. - o 

Calquer remorso mental de ali
cerce conflitivo que pudese re
sistir nalgun inquedo espírito 
operário foi definitivamente de
sarmado nas vésperas da xoma
da eleitoral en A. -A., ao se saber 
da percepción por parte da 
maioria dos membros do anterior 
comité (despedidos, como se 
lembrará, a raíz da paralización 
parcial do proceso produtivo da 

factoria tras a introdución nela 
dos bidóns do "Casón" emba
rrancado en Fisterra en Decem
bro do 87) dunha cantidade "in
denizadora" sobre cuxa contia 
non procede especulación xor
nalistica algunha. A solución ao 
problema do anterior comité era 
a esixéncia dos· sindicatos para 
se dispoñeren á normalización 
da vida laboral na fábrica propó-

O SINDICALISMO NACIONALISTA A· POLO QUINIELÓN 

Os sindicatos nacionalistas están seguros do 
seu poderio. Femando Acuña (CXTG) hai me
ses que anunciou a previsión de que a Con
verxéncia lntersindical Galega (CIG) será ca
paz de acadar a primeira praza no proceso 
eleitoral que agora si inícia. Manuel Mera 
(INJG), se ben un pour ;O máis moderado, fa
lou dun segundo podo, por detrás só de 
UGT. 

Pero a verdadeira audácia véñena de de
mostrar ao aplicar, unha cláusula do acordo 
eleitoral da CIG, pola que os delegados elei
tos deberán expresar a sua adscripción, non 
só á candidatura, senón tamén a unha ·das 
duas centrais (CXTG ou INTG); todo isto 
após dunha abigarrada panóplia de argu
mentos táctico-sindicais, adubiada coas lóxi
cas acusacións mútuas. Asi, finalizado o pro
ceso eleitoral, os cadros das respeitivas cen
trais poden facer cantas frente ás centrais 
estatais·, pero tamén frente ao seu viciño na
cionalista. 

Xa se imaxinan o espíritu de emulación 
que · 1:3stá a desatar esta cláusula: carreiras 
entre a CXTG e a 1 NTG por ver quen chega 

MANUEL VEIGA 

primeira á mesma empresa, mareo do hipo
tético delegado polo suplemento de noivas 
que lle saen, tortas por parte do que consi
dera que lle pisaron o delegado .. , lonxe sem
pre da aborrida taref a de repartirse as em
presas e competir só con UGT e CCOO. Ou 
sexa, que ademais de superar ás estatais, 
~parece a posibilidade de superar ªº sócio 
nacionalista e lograr o quiníelón. Claro que 
tamén pode suceder o contrário. Quedar de 
terceiros como CIG e de segundos no cóm
puto interno. Pero, obviamente, niso non se 
pansa cando se xoga. Por último estaria a 
consolación: quedar de terceiro no cómputo 
xeral, pero de primeiro no interno. 
. Seria un erro interpretar todo isto como un 

derroche inútil de forias a prol de superar a 
alguén que defende idéntico programa sindi
cal. Máis ben mostra que o sindicalismo na
cionalista non se enruga ante o apoio institu
cional e as veces mesmB empresarial cara 
ás outras centrais, nen se amilana ante a sua 
superioridade económica, ante os seus privi
léxios nos médios .de comunicación, senón 
que se crece e mosfra todo aquelo do que é 

capaz. O sindicalismo nacionalista amasa a 
sua pluralidade, en contraste co medoñento 
pechar filas eleitoral de carrillistas e mem
bros de EU, decote enfrentados en CCOO. 

Tampouco ven ao caso lamentarse do· de
terioro de relacións, dos maos humores, que 
esta - enxebre competición pode producir 
cara ao füturo proceso de unidade orgánica 
entre a CXTG e a INTG. Por unha parte, am:
bas centrais teñen moito callo nisto das lior
tas internas como para que unha máis vaia 
facer mella e, pola outra, o argumento pode
ria ser que, ao cabo, máis pesan dous sindi-
catos grandes que un pegueno. · 

E, por último, está a grácia. A grácia de 
apresentarse pola CIG (dados os favores cos 
que conta do poder establecido) e por enriba 
definirse pola CXTG ou pala INTG (ainda que 
o delegado pode ser eleito tamén como in
dependente, dentro da CIG). Fáltalles pedir 
que digan a sua cór preferida e que sinalen 9 
seu número da sorte. Aqui, coma no circo, é 
o máis difícil ainda. 

Ai! Como quedemos de primeiros e inda 
por riba gañen os meus! D 

En días pasados apareceu na 
maioria dos xomais, con grandes 
titulares, ·como un fato de coñe
cidas persoas declaraban ante-o 
xuíz que Carlos Goyanes non es
taba implicado no tráfico de co
caína. 

É lóxico ·que os amigos loiten 
por ~xculpar ao per5onaxé da jet 
set,- pero non _ se entenden t~n 
ben o alarde tipográfico de pri- -
meira plana que alguns meios lle 
deron á notícia. 

A clave está en Alfredo Fraile, 
sócio do presunto narcotrafican
te detido, un dos principais ase
sores de imaxe do estado, con 
contactos a todos os níveis, prin
cipalmente os meios de comuni
cación, que foi quen promoveu a 
declaración. 

A · maioria dos meios prestá
ronse a seguir o xogo e facer 
dela a gran notícia de portada. 
Tratarflento que non ten paran
gón cando se trata de exculpar 
a outros supostos delincuentes. 

Tamén a família de Terito, co-
.-ñecido persoaxe ourousán que 
escapou á redada da Operación 
Nécora, puxo en marcha a sua 
estrataxema consistente en 
anunciar unha e outra vez que se 
ia entregar porque non tiña nada 
que temer, pois non estaba im
plicado en nada segundo o su
mário, que non podia facelo por
que estaba enfermo, que dada a 
sua situación non poderia supor-
tar o cárcere ... , pero o xuíz Gar
zón, non fixo caso a tanto choro
miqueo e intentos de pacto, afir
mando que ·se se entregaba en
traría en prisión. As datas sinala-
das foron pasando e Terito ainda 
non se entregou. · 

os· meios, uns conscientemen
te e outros sen darse conta, se
guiron o xogo sen cuestionarse 
as intencións finais. D 

• · Retrásase a chegada 
das TVs privadas á Galiza_. 
Os cidadáns de Vigo e a Coruña, 

_ aos que lles anunciaran que ian 
poder sintonizar as nov~s canles 

. privadas na terceira semana de 
Setembro, terán que agardar, 
polo menos, até Outubro, pois, 
nestes momentos, nen tan se
qÚer os -máximos responsábeis 
das canles_ privadas saben con 
certeza -cando o sinal chegará a 
Vigo e A Coruña, que van ser as 
duas cidades nas que se pode
rán captar as respectivas emiso
ras privadas. 

A emisión para o noso ·país. 
está pendente de que Retevísión 
envie o sinal por satélite. D 
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

Recoñece" que non ,,se dispón 8inda do estudo prévio de- ·nen un metro 

A Xunta descoñece o marco xur;ídico legal .para Ql.Je 
o MOPU cumpra os compromisos sobre as autovias 
• A.E. -

O acordo Fraga
Cosculluela sobre a 
construción das autovias 
pode ser papel mollado 
pois, uns dias antes de 
asinarse, ainda non se 
sabe o marco xurídico 
legara aplicar para que 
este teña valor, segund6-
recoñeceu o Cónselleiro 
Guiña na suá 
comparacéncia 
parlamentária para explicar 
os termos deste acordo. 
Pola sua banda a 
Plataforma Cívica mantén 
a sua reivindicación das 
<;1.utovias para 1993 
anunciando unha campaña 
de sensibilización que 
pode rematar coa 
convocatória de · 
mobilizacións. 

.e a ruptura do- pacto entre o PP 
e nacionalistas propiciado por X. 
Cuiña non fose abando, o conse
lleiro afirmou desde a tribuna do 
Parlamento que "o- governo non 
se sinte comprometido cos acor
dos parlamentários", o que foi 
calificado pola oposición como 
unha "burla á Cámara" 

Por se isto fose pouco X. Gui
ña afirmou descoñecerse o mar
co xurídico legal _qoe abrigará ªº 
MOPU a cumprir os acordos asi
nados, e para tentar xustificar o 
cámbio de posición de Manuel 
Fraga, pois PP e a maioria dos 
Conselleiros non estaban inteira
dos, relatou que ainda non se ten 
realizado o estudo dun só metro 
sobre as autovías galegas, co 
que se recoñece tamén que se 
van- incumprir as . realizacións 
comprometidas no primeiro Plan 
de Autovías: A Coruña-Lugo, Ou-
rense-Vigo. • 

Por outra banda deu a coñecer 
o trazado das autovias: de A Co
ruña a Benavente e de Vigo a 
Benavente. . _ 

Os empresários ·decidir.on seguir 
reivindicando o remate das auto
vías para 1993 e manterse na 
Plataforma Cívica, pésie ás pre
sjóns exercidas pola Xunta, que 
pretende desactivar as protestas 
poló pactq PP-PSOE. sobre co
. municacións. Manuel Fraga, cun-

seguen partidos políticos, em
presários, ós sindicatos operá
rios, incJuindo a UGT, .e-a Univer
sidade de Compostela. 

Comparacéncia 

xuRX_o s._LOBATO/ARauivo 

lleiro de Ordenación do Território 
afirmara que "se o asinou o pre
sidente teño que estar de acor
do", por toda convincente expli
cación . 

Se o cámbio de posturas da 
Xunta foi criticado pola oposi
ción, incluído o PSOE, máis o foi 
o próprio X. Cuiña, a quen che
gou a acusar o deputado do 
BNG, Francisco Trigo, de cam
biar de postura froito das "ambi
ción persoais", retándoo a que 
se non está de acordo teña o va
lor de manifestalo. 

. ha chamada telefqnica requerin
do a Xosé Cuiña en Raxoi, impe
diu que este acudise á reunión 
. da Plataforma, segundo anuncia
ra-· á mañá nunha rolda de pren
sa, · e o PP, como era lóxico 
abandonou a Plataforma na que 

. parlamentária 
Se Manuel Fraga impediu que 
Cuiña estivese na reunión da 
Plataforma, non fixo o mesmo no , · 
Parlamento, utilizándoo para ex
plicar un acordo do cal o Conse-

O Presidente da Xunta, máis 
unha vez, refugou os temas espi
ñentos e ¡;>uxo ao seu pretendido 
golfiño aos pés dunha oposición 
que seria tan dura co acordo 
comO-Go Duque do Deza. 

Agora a Xunta raiba por asinar 
o acordo canto antes, pero o 
MOPU afirma descoñecer cal
quer tipo de negociacións, como 
pregoa o Govemo galega. O Se a sinatura .do acordo en si 

·AS AUTOVIAS NUN PLAN GLOBAL 
ROSARIO REGUEIRA 

Hai máis de vinte anos, con outros ventas Fraga formaba parte destac'ada, votou a fa
políticos no Estado español, escoitamos talar vor, ainda governando Albor en Galiza, dei
do Plan de Accesos a Galiza. Un ambicioso xando as autovías para o Segundo Plan. Da
plan para aquel~ época que pretendia comu- · . quela xa se sabia o que ~upuña o 1993 e a 
nicarnos coa Meseta -através dun acceso entrada en vigor da Acta Unica Europea. 
Norte por Lugo e Coruña, un acceso Sur, por O PP colleu a bandeira das autovías des
Ourense e Vigo e un acceso Ceritro polo que pois xa da cacarexada felonía que rematou 
seria- a estrada do Sil. Non irnos talar da fina- con González Laxe na Presidéncia da Xunta. 
lidade política que este podía ter ou non pero A partir de aqui todo o mundo lembrara o 
en sustáncia era igual qu,e o actual plan de proceso que se seguiu até as novas eleicións 
autovías, só que aquel talaba d~ estradas. autonómicas, no que o PP apresentaba a ob
Posto así non $e pode esquecer que á hora tención das autovías para o 93 como estrela 
de talar de autovías non se pode esquencer do seu programa eleitoral, prometendo inclu
que inda~ sen rematar o seu trazado ·vai coin- so o adianto dGs cartas para a sua financia
cidir coas futuras autovías, polo que se vai dón se o govemo central non o facia. 
aproveitar o seu curso. para reconvertilo en Tanto do ponto de vista económico-indus-
autovias, como se está a facer xa na Meseta. trial como o social a finalización no 93 era 

Cando se foco o Plan de Acce$6s expro- ·fundamental~ pero máis !,Jnha v_ez esto que
priáronse cando menos 1 O metros lineais de dou en promesa eleitoral, e galegas/as per
terreo por cada. beira da carretera, e mesmo daremos un.ha nova oportunidade. 
estas tiñan vias lentas nünha porcenta>ce mol 

Sabemos que na construción de calquer 
obra pública existen motivacións económi
cas e políticas, mesmo militares. Facer a 
destempo ou non facer unha autovía sempre 
ten un senso. Se ademais ollamos o tipo de 
producións que hai na Galiza topamos na 
área costeira a pesca e os seus derivados, 
excedentes en Europa e no interior os secto
res leiteiro e cárnico, qye irnos decir! Aos po
deres fácticos non parecen interesarlle estas 
producións, pero si os eucaliptos, e p~ra as 
indústrias derivadas desta produción si creo 
que as autovías han chegar a tempo. No 95, 
no 97 ou cando sexa. 

UN PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓNS 
Estabelecér só o cabalo de batalla nas auto
vias é un erro. As comunicacións non só 
consisten nisto, tamén os ferrocarrís, as re
des primária e secundária de estradas, por
tos e aeroportos forman parte dun tramado 
viário e deben estar formando parte, coas alta do seu percorrido. lsto supón que o an- · 

cho ~ctual, nos tramos de via lenta, ven sen-:
do dé ~ 3 metros. Se lle engadimos os metros 
expropriados por cada beira e lembrando 
que unha autovia con dous carrís en cada 
sentido, con illa central divisória dun metro, 
ten un ancho total de 18 metros, adeéuar és
tes trazados á velocidade máxima permitida 
na Europa supón o aumento dos rádios dal-· 
gunhas curvas e ampliación de obras de fá
brica no seu caso· (túneis e viaductos). 

, A. •·s·.·A-_U-T•O·V-IA_S _____ autovías, dun Plan Integral de Comunica-
/-'\ cións dun país. 

CONSTRUIRANSE SOBRE As As autovías teñen a función de unir pontos 

Para reconvertir as actuais estradas do 
Plan .de Accesos a Galiza en autovías, que 
ao meu modo de entender non é nen tan difí
cil nen tan custosa.de realizar habeñdo von
tade política, o orzamento non debera supe
rar os 200.000 millón's de pesetas e -non os 
350.000 millóns dos que se tala. 

Pero a realización das autovias non só é 
unha cuestión técnica. Compre lembrar que 
cando ·no Parlamento español se debateu e 
votou o Primeiro Plan de Estrapas que non 

· incluía as autovias para Galiza, o Grupo Par
lamentário de AP (actua~ PP) do que Manuel 

. . neurálxicos pero ninguén reclamou a inclu-
ACTUAIS ESTRADAS DOS sión das nosas cidades no Plan Felipe de ac-

ACCESO A GAL/ZA. XA ceso ás grandes urbes. Pero isto debe co-

SE EXPROPRIARON nectarse cunha boa rede de estradas que 
·DAQUELA · garantan unha boa distribución e transporte 

A MAIORES 1 O METROS DE dos nosos proétuctos aos centros de coñsu·-
TERREO A CADA BEIRA DO mo. En Galiza hai máis portas que Vigo e A 

ACTUAL. TRAZADO, DABONDO Coruña, Vilagarcia e Viveiro, con Larsa e Alu
mina quedan aillados e iso agudiza os dese-

PARA AS AUTOVIAS QUE SE quilíbrios económicos, máxime cando as co-

QU EREN FAGER' municacións pola cornisa cantábrica quedan .. 

A existéncia dunhas boas vías de comuni
cación influen en máis dun 30 na industriali
zación -dun país. Ninguén vai esperar até o 
95 no mellor dos casos, pois con toda segu
ridade "as dificuldades técnicas pola orogra
fía . do terreo" non deixarán que se rematen 
-antes do 97, para estabelecer un ha'" indústria. 

interrompidas. Tampouco están previstas as 
comunicacións da zona Sur de Lugo por Ve
rin con Portugal. E todo isto porque os plans 
feítos en Madrid, aceitados mimeticamente e 
non contemplan a noSa. realidac;te. . 

Se está previsto investir 230.000 millóns 
(con IVA e sen inflación?) non será posíbel 
completar as autovías .cos complementos 
viários necesários do noso país? o · 

Q .MELLOR DOS· MUNDOS .~ 

VMmos no mellar 
dos mundos posíbeis 

Felipe González 

Fin das vacaclóns. Os que 
viaxaron a· Portugal, Marro
cos ou Exipto padeceron o 
acoso de mendigos e de es
pecialistas na sustración de 
bens aos turistas. Os que fo
ron a Fráncia ou Alemaña so
freron esa forma de roubo le
galizado que se realiza atra
vés dos précios caros. 

Inicio de curso. Fontes do 
Governo Civil de Ponteve
dra, que preferiron quedar no 
anonimato, anúncian a con
vocatória de prazas de ase
sor. Favorábel ser ensinante 
e de esquerdas. Salário triple 
do que oferece a Consellaria 
de Educación. 

A série Crl tal reune cada 
dia a sete millóns de persoas 
diante do televisor. Un éxito 
que supera aos que no seu 
día tiveron Dallas e Fa/con 
Crest, ambas, ao igoal que 
Cristal, recargadas de senti
mentos, infidelidades, tillos 
de pai dubidoso etc. 

O éxito de Cristal está nos 
seus motivos máis nimios, 
menos millonários e polo tan
to máis próximos. Un aspec
to positivo, á manee doutras 
valoracións. . 

Se os Estados Unidos peden 
cartas aos outros paises de 
Ocidente para sufragar os 
gastos das suas tropas, é de 
esperar que os paises de 
Ocidente dispoñan proxima
mente, á sua vez, dunha ca
deira nas reunións do Alto 
Estado Maior norteamerica
no. 

Lois Pena na cadea Cope: 
"a verdade é que a xestora 
de Cangas non o está a facer 
tan mal como eu pensaba". 

O Partido Popular ven de de
clarar o 17 de Maio, Día das 
Letras Galegas, xornada fes
tiva. A cercanía dunhas elel
cl6ns sempre adoita a ter 
efectos galeguizadores. 

Cuiña ven de desbancar ao 
Opus dunha das suas anti-

. gas arelas: obter a alcaldía de 
Santiago, unha das capitais 
da cristiandade. O seu en
frentamento con Romai pro
vocou o desprazamento de 
Conde Roa como, candidato 
(ambos membros da Obra), 
substituíndoo por Maria Xe
sús Sainz. 

Butano-Repsol gasta moito 
en publlcldade pero pouco 
en renovar os teléfonos. Os 
que anúncia en Vigo para os 
avisos de revisións levan 

. máis de catro meses cambia-
do& · o 

' . . . . . . . . . . . . ~ . . . .. . .. . .. 
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O Centro lntersjndical de Estuqos da INTG propón medidas para a recuperación do sector 
• ~ ' ~¡ ~ . 

'A -Participación galega . 
nos· acordos pesqueiros _poderia cambiar o --sino da crise 
A realización de acordes 
bilaterais para a 
reintegración de barcos 
aos seus caladoiros, a 
representación galega e.n 
acordes de pesca e nos 
foros comunitários, e a 
flexibilización da política 
de cupos son algunhas 
das medidas que propón 
o Centro lntersindical de 
· Estudos da 1 NTG no seu 
traballo A Pesca en Galiza: 
unha Crise Prolongada que 
ven de facer público. 

Desde 1962 a t'listória da pesca 
escrébesé en clave de crece
mento e de desfeita se como 
considera o estudo do CIE o 
sector supuxo un factor de cre
cemento económico até o ano 
1977 e entrou en crise a partir do 
establecemento das 200 rQillas e 
da fixación de cupos de captu.:. 
ras. 

MONCHO RAMA 

1986 coa asinatu'ra do ingreso 
español na CEE O único papel 
que xogou o governo central du
rante a apárición · e posterior de
senvolvemento da crise foi o de 
promodonar ofertando , avanta
xes . arancelárias as sodedades 

. pesqueras·conxuntas. 
Sentadas as bases da crise, ·a 

pesca galega é relegada a unha 
situación marxinal xa -que, como 
diagnostica o estudo do CIE, a . 
pól ítica económica comunitária 
aplicada ao naso país non fixo . 
máis q1;1e des~ruir o principal por
to, a maior" frota de longo alcan
ce e o principal' país exportador 
de produto mariños da Europa 
comunitária. O abandono a .que 

· se ve someUda a nasa pesca, 
. que é a·maior da CEE na relación 

frota/povoación, ten o seu expo
nente nas recentes negociacións · 
con Marrocos Por mor da impo
sición do seu regulamento ou na 
Leí .áa · Mariña Mercante Britání
ca. 

A expulsión dé __ Namíbia 
A crise consolídase coa expul
sión dos barcos que faenaban en 
Namíbia e que ven coroar unha 
lista de expulsións da riosa-frota · 
dos seus caladoiros históricos 

verno español á ·política econó
mica da CEE e a falla de capaci
dade dunhas institucións gale
gas para , sairen en defesa do 
naso aparello produtivo. 

O estudo expón unha relación 
de medidas. ·políticas, económi
cas é spciais para facer frente a 
situación. Amais do recoñece
mento ·dun interese específico 
galega nas negociación, a INTG 
esixe a particiación real da Galiza 
nos acordos pesqueiros, a refor~ . 
ma dos regulamentos de merca
do, a aplicaQión de cláusulas de 
salvagar:da, a flexibilización das 
cuotas de cautela impostas pola 
·CEE e a realización . de acordos 
bilaterais. O ordenamento da fro-
ta en base a critérios de mante
ñemento de buques e posto_s de 
traballo, o desenvolvemento 
dunha industria transformadora , 
propria, as exenci_óns fiscais e a : 
institución de un programa de . 

_subvencións, son- a lgunhas -das 
medidas económicas que reco- . 
menda o traoallo. Tamén se con
templa a criac1óri dun fondo
de promoción de emprego espe-
cífico, a -modificación da idade 
de xubilacióñ, a ampliación da . 
consideración de enfermidades 
profisionais a todas aquelas rela
cionadas directa ou indirecta-

Estas duas medidas de coer
ción foron o móbil das primeiras 
negociacións do Estado coa Co
mun idade Económica Europea, 
que por uns cupos de captura 
conseguiu de Madrid a retirada 
de restriccións aduaneiras ás im
portacións de produtos mariños 
no Estado co que se abria un 
mercado de alto consumo- aos 
intereses do seitor da alimenta
ción da CEE. Na análise do Cen-

tro lntersindical de Estudos, esta galega que se manifestará n? su
medida deu pé ·a unha progresi:. peditación en matéria de pesca 
va e paseniña desfeita da pesca · que quedará consagrada- n9 ano . 

-, como foron os de Boston, Terra
nova, Groenláncia e Noruega. O 
que se presentou coma unha . 
consecuénciá inevitábel da inde
pen.déncia de Namíbia, é de feíto 
o trasfondo da sumisión do go-

- mente coas condicións de traba
llo na pesca e a apertura de dun-· 
ha negociación colectiva global 
no sector c·entrada en medias 
q_ue garanticen . o empr~o. D 

SE i m- SE.GUE ESTA CADEA PODELLE PAS&l. DE TODO. ============================================== 
Un executivo non a seguiu e perdeu .o .avi6n, 

porque non sabía o do atasco. 

Un emprega.do non a se6viu, saiu de casa 
sen gabardina, rnll:ose co:·.10 u.rDJ.a. sopa e o seu 
xefe pdxoo a caldo. 

Un.ha moza que non a seguiu, non se interou 
a tempo .. ·do concerto e ficou desconcertada. 

Un oficinista que non a seguiu, non soubo 
a not!cia política do d!a e non pudo fal~ 
de nada na oficina~ 

Sen embargo, ·outro oficinista que a ·s~guiu, 
comprobou que é a mellor política. 

Unha sefJ.ora que a seguiu, intirouse .de _ que 
-lle tocara a lotar!a. 

Un traballador interouse a tempo do tempo 
9~e ia -ir e prepa.rouse con tempo. -

E un ex~c:uti vo 1JLl.e a s .. ~,c .. :...i. ~)., non segu:iu 
·pola rUa. do atasco e chegou ao . aerop~rto 
en hora boa. 

E ~ que ouvir IWW..sER & neceslri~ pa:ra 
sair de ~asa sabendo o que pasa. 

Pase esta nota a un amigo para que siga 
a Cadea e se -- n9n, xa ver~·'.-'O que pasa. i1a....r.-i· 

INSTAURACIÓN MONÁRQUICA. 

A -VODA -DA-SOBRIÑA DO REI 
- · . -~.LAXE 

A voda de Simoneta Gómez cón·xosé Manuel.Fernández, foi conside
rada como principeSCC;i; ainda que non o son nen o noivo nen a noiva. 
Obtiveron tai- calificativo porque foi a Zarzuela quen, surprendente-: 
mente, ainda para os cronistas da jet, asumiu a organización, que o 
máis famoso periodista da pre·nsa amare/a, Jaime Peñafiel, calificou 
como loxístíca. · 

Foi, asimesmo, a Zarzuela -a que emitu un comunicado qá.Qdo canta 
da boda: "A sua Maxestade o Rei e a sua Alteza Real o Conde de 
Barcelona, geron o seu beneprácito ao próximo· enlace matrin:ionial 
de Sjmoneta Gómez- Acebo, ·filia dos Duques de Badajoz, con don 
Miguel Fernádez Sastróri". De resaltar tamén a aparición de D. Juan 

- xunto con Juan Carlos, dando un .beneprác'ito que a sobriña do rei 
non necesitaba, ·ao non entrar directamente na liña suces~ria. 

·Por se istó fose pouco o fotógrafo_ Norman Parkinson retratou ~ 
Simoneta no pátio de armas do Palácio R~al de ~adrid con _traxe de · 
corte e escoltada polos alabardeiros reais. · 

A vóda relixiosa, á que asistiron os -reis, -ofic_iouna o bispo na cate
dral de Palma, á que lle atribuen resonáncias mo".lárquicas ao ser 
mandada construir polo rei Xaime 1 en 1230. Aderriais, na participa
ción da boda a Simoheta dábaselle o tratamento de· excelentísima 
señora, tratamento. ao que n·on ten nengun direito, por mói filla dunha 
_princesa que sex~. · · 

Nen a tilla dos Duques de Badajoz (título regalado por D. Juan can
do _se casaron), nen o seu noivo, neto do fundador de G~lerias Precia-· 
dos, Pepín Fernández, sócio ee Carmen Polo de Franco, teñen nen
gun _tí~ulo n.obiliário, ai~da que agardan que o rei lles regalase un. 

ENTRONlzACiÓN POPULAR DA MONARQUIA 
Nen estes dislates, nen o" gran interese despertado nos ·meios"'de ccr. 

- municación, maior' canto máis ~chega9os á monarquia, como se pode 
apreciar palas portadas, son unha casualidade, senón que responde 
a un plan que se es~á -a pón~n marcha desde o 23-F para entronizar: 
a Monarquia a nivel popular. · · 

Esta·era a pritneira vodá que celebraba un membro da família real 
desde a restauración borbónica realizada por Franco. !{ última ceri
mónia . similar1 foi a do Rei Afonso XIII coa princesa británica Vitória : 
Euxénia de Battemberg, celebradtl o 31 de Maie de 1906. O despre
gue da jet e os millonário·s gastos cando Q Governo está chamando á 
austeridade ·fixeron que os reis non asistisen ao corivívio, temerosos 
de que as criticas podian ser contraproducentes.para a moná.rquia. D 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

• G~ LUCA DE·TENA 

Un premio· á iiormalizaci6n 
ten o incdmenente de que 
convirte en excepcional ao 
premiado.- Xosé Xoán 
Barreiro Prado, maxistrado 

Xosé.Xoan 
· BarTeiro. Prado, rTiaxis~rado 

1' 

·xuiz do Xulgado nümero 2 
do Social de Pontevedra, · 
preferiria que non fose a~i. 
Nos anaqueis do seu · 
despacho lucen oito tomos 

'Se a ·relación entre avogado e cliente se fai 
.<?On sentén~ia~,en galeQO ·en galega .isa facúltao para apresentar a que a _Asociac1on de Amigos . . , . . _ _ . · ~ , · . 

da _C~ttu~.ª .de po~t~vedra e . demand-a na· .. m· ·esma 1 <I ngua'-. os Premios da Critica - . , . - ·. 
consideraron un feito . . - · · · · · · 
meritório: Con 32. _anos, e . · ' 
despbis de oito vestirído a 
toga, -Barreiro mostrá , . 
diariamente co exemplo que. 
non po.de. haber nada máis 
normal que administrar · 

. xustícia na _ lín~uá do. p~ís. 

Como _·son as respostas arredor 
duo xulgado plenamente cQalegui-
zado :coma o seu?. · · · 
Para algúns ·dos me~s · compañei
ro~ o galego ainda segue· már:can
do . . Hai quen emprega directamen-

. -- te o gqlego e' haJ quen talará en 
funciqn do ·ambiente que vexa. Hai 
a qLJen se lle pode reprochar a falla 

. total de· reciprocidade que ten .eón 
este xulgado. Alguns av9gadqs 
que. saben que levamos dom~· anos 
facendo en galega absolutamente 
todo, cando se dirixen por escrito -

- coa -seguridade de que o asunto 
vaise traryiitar ,.aquí~ utilizan o caste-
1,án. Antes, . a· disculpa era: eu non · 
fago escritos en galego porque non 
sei como se vai tramitar e como 'hai 
xuices que non teñen unha atitude 
moi proclive á utilización do gale:- . 
go, o que fago é o escrito· en caste
lán e · despois, u,riha vez que sei a , 
que xulgado toc_ou; pois xa vere
mos. Con todo; son pocos os avo- . 
gados, agás os dos sindicatos, que 
dirixan _ escritos . en '. galega. Ao . 
sumo afgun usa a língua cando in
terroga ás testemuña$. E tamén é -

. bastante frecuente que o avogado 
> · cinco minutos antes do xuício es- · 

tea a fa.lar 00 seu cliente . no corre.:: 
· dor' en .galego, pero así que se pon 
a toga e entra na ' sá, automática
mente colócase dentro da litúrxia 
procédimental ·e·instáurase no ·que 
eles eren que é a língua do proce-

- so. O~ sexa, o .caste!~n: 

· . Concesión gratuita 
Niso. parécense. :aos empresários 
editores de ·diários que din o gale-

. go non vende. Hai avoga.dos para 
os que é indiscutíbel que o galega 
non gaña pleitor;. 
Pero isa f arma parte .dese comple
xo de que. ao ·mellor falandq en ga
·1ego .con alguén que non coñece
mos vaise molestar. Nen · a opción 
do bilinguismo de imprentar os li
bros a dobre columna, que s~ fai 
en Euskadi ou Cataluña, teria entre 
nós razón de ·ser. Ous dous idio- . 
·mas son · cooficiais, tanto .- o galeg_o- · 
coma o .castelán, e os pod~res pú
blicos teñen a abriga de fomentar 
-o uso da linguac de aqui. Nos pai-. 

,.ses con línguas ba$tante disímiles 
poderia entenderse, pero rio gale
ga .a gra(ia é bastanté semellante, 
e moitas 'verbas son práctiéamente 

·idénticas. · Se · a relación entre o 
avogado e o :cliente faise normal

." mente en galega, rso facúltao para 
. ·_presentar , a deman9a . na mesma 

língua e non . creo · que por eso 
poda · sofrer perxuício ·nengun. Os . 
bancos están agora a facer _unha 
campaña a: pral da líng1,.1~. E .evi- .. 
dente que facer unha transfüréncia 
ou . unha imposición CUh impreso . -
en galega non quere decit qúe non, 

.- vai a atender·o banco nasa deman-

'. 

·da. · Tamén hai · xuices que din 
· "pode vostede. talar en · galega". 
Eso é 'recoñecer realmente a mi
nusvalía, do idioma. ºÉ un tia conce- ' 
sión gratuita. En todo caso teria 
que propoñer que tale no que lle · 
dea a gana, con tal que. sexa un 
idio~a de aqui. ·. 

· Para que está convencido da ob
viedade do emprego da língua na 
administración de xustícia, o feito 
de recebar un Prémio da Crítica 

. pola notmaliZa:ción debe encerrar 
unha contradíción. 
Tremenda, si. ~a teño explicado 
que o que estabamos a facer neste 

· xulgado non é nada excepcional 
nen anormal. Precisamente o pré
mio é unha redundáncia (con todo 
o respeito para o xurado) porque 
se ensalza o que na realidade de
bería facerse a cotio en todos os 
xulgados do pafs. Prémian a nor
malidade. A única moralexa que se 
pode extraer de bon é que pode 
servar de espello para moitos ou
tros xulgados que non se atreveron 
ainda á normalización do uso da 
língua. 
Parece como se no ámbjto da 
xustícia fose especialmente dificil 
a superación deses dous níveis 
de uso da língua. 
Sen nengunha acritude, debo dicer 
<fue pasa incluso ao nível de sindi
catos, cos que ternos tanta rela
ción desde o xulgado do social. Os _ 
sindicatos estatais, de implanta
ción federal, ainda é hoxe o dia en 
que dirixan un só escrito en gaJego. 

·'SE A RELACION 
ENTRE O AVOGADO E 
O CLIENTE FÁISE 
NORMALMENTE EN 
GAL~GO. ISO 
FACULTAO PARA 
APRESENTAR A 
DEMANDA NA MESMA 
LÍNGUA' 

~esar de que moitas das federa
cións, recoñecen o uso do galega 
etc. Unicamente se expresa en ga
lego algun avogado á hora de inte
rrogar algunha testemuña. No ou
tro ámbito, o dos sindicatos nacio
nalistas, a verdade que até Marzal 
deste ano, de 1990, as demandas 
chegaban en castelán. E tañen 
cambiado por afeito de aguilloa
das, pero en Lugo e Ourense se
guen apresentando as demandas 
en castelán. A normalización avan
za, pero moi paseniñ.amente. Son 
moitos os que se deixan levar pala 
irércia e as actitudes son pasivas. 
E corrente amoldarse á linguaxe 
que ten un xulgado en concreto. 
Veñen aqui, saben que língua em
pregamos e poden facer algo en. 
galego pero a seguir entran noutra 
porta e cámbian de língua. Pero 
non o asumen como compromi.so 
persoal. 

Tradútores en Madrid · 
Nalgun caso arguméntase que 
existen dificuldades formais polo · 
emprego .do galego no á'mbito xu
dicial 
Non existe nengunha. Nos recur
sos pode haber algunhas actua-

. cións que poden exceder o ámbito 
oo país. e: trascender.por exemplo· 

. ao Tribunal Supremo de Madrid. A 
~ cuestión é quen teria que .faéer a 
§ tradución: ttai unha proposta dun 
~ ·senador . da minoria catalana ao . . 
~ Supremo que se . cqmprometeu a .. · 
<( designar un traductor de tal xeito 

1 .. ... • ~ • • • • 
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'/\INDA E HOXE O DIA 
EN QUE OS 
'SINDICATOS ESTATAIS 
DIRIXAN UN SÓ 
ESCRtTo· EN GALEGO, 

' contratar dous ou .. tres vixiantes 
, para o seu bairro. Pero como em.- Os. intermediários 

presa si que poden. Nestas opera-
cións que fai o ministério: do lnte..; 

que non sexamos nós aqui os que 
esteamos obrigados a .facer ese 
traballo. Hai outro atranco bastante 
choqueiro por parte da administra
ción periférica de ambito galego. 
Estamos recibindo de volta moitas 
senténcias coa indicáción de que. 
como tañen · que trascender, por 
exemplo ao Tribunal Supremo de APESAR DAS ____ _ 
Madri.d, d~ben sere~ traducidas. A DECLARACIÓNS 

rior, as que levaban os nomes de Aqui r-iótas.e moito sobre todo ·no 
Loro, Jaula etc. até hai pouco eran caso no trámite das pensións de 
cí.clicas e . coincidi~n coas épocas invalidez. O caciquismo opera so-. 
estivais. Habia que poñer a fl!ncio- . bre todo 'tomo exclusivista. da in
nar as sereas, facer barullo e deter formación. No ámbito 'rural, a lnfor
uns. cantos. Todos os meses de mación do que se pode cobrar (o 
setembro, o fiscal lócese .na· aper- demandante non lle da o nome de 
tura do ano xudicial talando da de- pensión, · nen segurídade ··social) 
tención de non sei cantos, pero ha- búséanse nos mecanismos de in
beria que . j:>erg~ntar cantos deses . formació!1 máis .próxjmos do que 

pofielo nas ...... mans dun avogado é · 
unha forma de caciquismo. Des
poiS non está só o que van pagar 
polo pleito senóri o que astes se--' 
ñores cobran por todo ese labor de 
ponte entre rüraf e urbano. Hai que 
ter conta que este .mundo da cida- · 
de cáelle en moitos casos derriba 
a un habitante_ do rurat Con rre
cuéncia chegan aqui cunh~ presa 
angudante, porque temen. que no 
temp_o que estean ausentes lles 
poudan roubar na atd_ea ó que ten. 

cuest1~n e q~en tena que facer . a , .PROGRAMA' T=-=--IC=-=A::;.._S_D_A-=S:-
traduc16n. Ha1 unha proposta dun , ..:....:...:...=..;....:..:=-~:-=-=-
senador da minoria catalana ao FEDERACIONS A PROL 
Supremo que se comprometeu a DA LÍNGUA' 
designar un traductor de tal xeito =:.--=--=:!..:· ~:=....::;_:__:.__.. ___ -'---__ resultaron con senténcia condena- ·se -considera poder. No xulgado A actividade dos triburiais do so

tória.- decatámonos que hai véces que· cial serve .de ~xpoñen~e da situa-que non sexarnos nós aqui os que 
fagamos a tradución. 
As relacións dos galegas coa xus
tfcia teñen recibido ben de refle
xións. E o prexurcio de que o ga
lega é pleiteante de seu amasa 
enonne resisténcia aos tempos. 

Tamén hai outras enteléquias que 
se retiren a cataláns, bascos ou an
daluces, e que persisten para a 
nosa sorpresa. Non creo que sexa
mos máis pleiteantes ca outros. O 
que pasa é que partimos da cren
cia de qúe sempre podemos ter ra
zón e de que é mellor que decidan 
terceiros antes de acodir a meca
nismos intermédios, como conci
liacións, arbitraxes e outros. Se 
algo disto hai, será palas condi
cións sociais e económicas nas 
que estarnos inmersos, e só por 
iso. Carmelo Lisón puña aquel 
exemplo do pleito da sombra da 
vaca sobre a leira do veciño para 
explicar os conflitos do minifundis
mo e as tensións entre pequenos 
propietários. 
Oue aconteceu co compromiso 
de institufr unha policia.xudiciaJ?. 
Na que aqui ternos, os funcionários 
son auténticos profesionais pero 
tañen o problema da sua mesma 
criación porque o seu mando é por 
asi decilo bi-fronte. Por ~quilo de 
que dependen do xuiz de garda, 
pero seguen mantendo o seu xefe 
natural que é o comisário. Teórica
mente, dunha investigación encar
gada pola autoridade xudicial non 
poden dar conta ao seu xefe natu
ral, pero hai momentos en que o 
roce é tan sutil que non saben a 
quen facerlle caso, por dicilo asi. 
Se ao que lle encarga a investiga
ción ou ao comisário ou ao gover
nador civil. Aparte de que como 
policia non está ben dotada. Outro 
tanto pasa co Ministério fiscal, que 
é unha institución moito máis in
cn,Jstada na xustícia ca mesma po
licfa. A fiscalía réxese polos princf
pios de unidade e xerarquia. Existe 
o fiscal xefe, o xeral do Estado e 
despois o fiscal xefe de cada au
diéncia provincial. Réxense por esa 
pirámide. Un fiscal pode non levar 
a investigación por ese ou esoutro 
lado, dacordo con ese principio de 
unidade mentres que ti senda xuiz, 
teórica ~ persoalr'nente es indepen
dente. Na tua actividade diária, non 
dependes . de que ninguén che 

' veña explicar o que tes que facer 
hoxe. E despois está o principio de 
oportunidade polo que ao mellar 
non compre apresentar hoxe unha 
querela pero si dentro dun mes. 
Por outra parte, é fácil interpoñer 
unha querela contra persoaxes que 
son practicamente asépticos. Ir 
contra Lola .Flores por delito fiscal, 
ainda recibe bastantes apoi.os. 
Pero outros que tamén existen no 
código penal 11unca ·ch.egan eririba 
da tua mesa. E o caso, por exem
plo,' dos delitos ecolóxicos: sabes 
que existen, que están ai, e cando 
vas paseando ves que hai untJa se
rie de indústrias ou establecemen
tos que notoriamente e.stán a inflin
xir unha ilegalicjade pero- ao mellar 
chega uri ·en todo o ano. · 

Policias privadas .· 
Pero de ·pa~ do non desenvolve-

. Aqui tense proposto a fórmula da incluso acompañandó alguns pai- ción económica. Como pode-defi
fiscalia de distrito. · sanos á porta ·ven sempre un -indi- nir o momento desde o x~lgado 

mento da policia xudicial, ternos Puidera servir tamén. 0 que a~on- víduo · dep~n9e_ndendo de · cada - do que, é t~ular? 
o aumento incesante de gardas, tece é - que mudaron bastante os zona. Ese . md1v1du.o ex~rce un I~- Antes as maxistraturas eran unha · 
xente armada e investigadores principios procesais. Antes era ha- . bor que ~a1 desde traelo no s.eu co- espéCie de ponla esgazada do res
privados incluso no ámbito labo- bitual que mQitos xuices. e fiscais che, decirlle o que ~n. que ~e?la-. to do ordenamento xurídico. Con
ral. fixesen as suas senténcias e pro- , rar, levalo a determinado medico, siderábase especializada, e non o.r:;-
É certo. Cando un traballador está. cesas ·prácticamente polo que ·re- dinária como a civil e-o penal. E 
en incapacidade laboral transitória flexaba o atestado. Hoxendia tro- certo que hai dous anos habia bas-
e existe a sospeita de que está a cause bastante, tamén por impera- t~ntes conflitos colectivos e despi- · 
traballar na sua chousa, é frecuen- tivo legal, e o que prima é o resul- dos, pero tamén no 88 o Etado es-
te que a empresa contrate detecti- tado das probas no acto de xuicio taba inmerso nunha situación de 
ves e constitua a persecusión e como tal. Non hai moito; nun acci- 'J!\ AD,· MINISTRACION crise económica na que até o de 
asexo nun elemento probatório no dente de tr~nsito, a -dilixéncia da P·E'""'IFERICA DO. . agora non se saiu-. . Utimamente, 
acto de xuizo. O que é alarmante é Garda Civil practicamente ia ser a n sobre todo no 90, hai unha eclo-
ter que a asociación de veciños de calificación do fiscal e- a senténcia. ESTADO ESTÁ A · sión de. petición de prestacións da 
tal rua ou barrio protesta porque no As intennediacións son outro as- DEVOLVER MOITAS: seguridade social social; máis que 
seu espácio non hai vixiáncia poli- pecto que toca ás relacións entre , de despidos. O que se procura é 
cial. O que normalmente fan as for- 0 que demanda xusticia e a Admi- SENTENCIAS COA . obter unha presta_ción a cargo do 
zas da poli9ia por mandado dos nistración. Refírome sobre todo .INDICACIÓN DE QUE . ~~~~~~i¿:~a~~ce~~~~t~·g:st~~c~ 
seus x~fes e presentarse no lu~ar as inteñeréncias, pr:esión e intro- DEBEN SER 
denu!1c1ado aos d?us o tres d1as . misións do aparato- caciquil, que - - anos queda un algo ~onxe e sobre- -
segumtes pero a1 queda todo. nunca se cita cando se faJa da TRADUCIDAS AO todo na seguridade social agrária 
Como veciños non teñen ,direito a xustícia. , · , , CASTELÁN' non está prevista a xubilación anti

cipada. A povoación do agro ató
pase con esa eiva de querer recibir

'O xurado é un· mandato constitucioraal 
' .·. . 

·e como tal haberá que ·curríprilo' 
Outro recurso para a indepen
déncia do mecanismo xudiciaJ é 
o do xurado. 

Contra mais mecanismos fara do 
corporativismo xudicial instaure
mos, máis se podará salvagardar 

.. 

- a independéncia da xustícia. O 
do xurado é un mandado consti
tucional e como tal haberá de se 
cumprir. Pero o que estamos a 
ver é que non hai vontade políti
ca para crealo como tal. Previa
mente haberla de se barruntar a 
forma de xurado que se quere 
instaurar. Dentro do proceso civil 
non existe , pero no penal habe
ria que ver en que élase de xuí
cios deberia intervir: se en asun
tos menores como algúns acci
dentes de circulación, ou en ca
sos de violación, asasinato ... ou 
para aqueloutros nos que p'ode 
saltar como un resorte automáti
co o corporativismo xudicial. No 
caso dun desacato a un · xuiz, 
quen mellar que un xurado total
mente alleo á corporación para 
xulgalo?. Cando un desacato a temor para dar a cara p~rante os Esta institución teria importan-
un compañeiro. vai xulgalo outro acusados dunha mafia?. cia de cara a outros aspec~os 
comj:>añeiro, queiras que non os como a asunción· normal do ga-· 
mecanismos do supconciente lego· nos xuicios. 
poden fl!ncionar non para favo- Haberia· .que ver como funciona-
recer ao teu compañeiro seríón ban certos resortes .. Non é raro 
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algunha prestación porque !en di-
reito a ela pero ao mesmo tempo 
non pode esperar á xubilación por
que ·ainda Jle quedan moitos anos 
por diante. Hai un tramo no que es-

- tán bastantés desprotexidos. 
. O xulgado ·é· un recurso que se 
_identifica· ainda como· ·castigo. 
Nas relacións-de traballo, levar a 
alguén a: Maxistatura é como 
anunciar que yai botar man dun 
instrur(lento ·de castigo. 
lso é asi cando unha das partes 
adopta unha postura preferente ou 
prevalente. Normalmente non é o 
trabállador. Polo xeral é o empre
sário porque .sabe que ten os me
canismos directos de acceso á 
níaxistratura, ou porque dispón de
certo asesoramento. -E nori semen
tes se·.ameaza coa lei, senón coas 
conseéuéncias .da execución da lei. 
Ainda que o tráballador obtéña 
unha senténcia ao seu favor, des
pois comeza o que é a execución 
da senténcia. Non somentes o xul
gado do social. Porque-o resto da 
xustícia segue a verse como algo 
alleo; ritual. A isto tamén inflúe a Ji..: 
túrxia do rito, a formalidade do 
acto forense, a toga, o trato, etc. 
Vese incluso en persoas que van 
recoller unha pensión _de invalidez · 
e apreséntanse vestidos de domin- -
go. o 

pensando que a ti o mellar o dia que _ unha persoa estea a. falar 
de mañá vaiche ocorrer o mes- contigo en galega, a nada_que se ' N 
mo. Tamén haberia que pregun-. vexa investido dunha potestas ON É RARO QUE 
tar ao poder político que clase 'CONTRA MAIS ou auctoritas, automáticamente UNHA PERSOA ESTEA 
de xurado quera instaurar, se vaise instalar de xeitó espontá- , 
misto, excabinado ou lego. 'E, MECANISMOS FÓRA · ·, neo .nun · idioma que considera A FALAR CONTIGO EN ' 
por último, que mecanismos de -00 moito níáis accesíbel para a ad- GALEGO, A NADA QUE 
coercibilidade teria . para toda ministración de xustícia. Hai ·m<k · - SE VEXA INVESTIDO DE 
aquela xente que non quixese CORPORATIVISMO · temáticos e hai médicos que es-
formar parte do xurado. Ha1 que XUDICIAL tán constantemente afirmando AUTORIDADE SE 
pensar que ·é fácil formar parte INSTAUREMOS que o galega non' serve para ex-· INSTALE DE·XEITO 
del en delitos-merament-e asépti- ' .presar os termos do seu oficio~ ES-PONTA, NEO NUN. 

· ·cos como poden ser un acciden-. CQMO O XURADP~ Cando na mesma .céncia .xurídi-
te . de circulación, por exemplo. MAIS SE PODERA ca e médica e matemáti.ca tes to- [DIOMA QUE 
Pero se os acusados fosen ban- SALVAGARDAR A . dos os vocablos que se precisan CONSIDERA MOITO 
das ·. eriminais ó~ganizadas, qué , para explicar, ·por exémplo; que M_A, IS ACCESl,BEL· PARA 
mecanismos haberia para obri- ·INDEPENDENCIA DA a artrosis é de feito unha artrose . 
gar a un xurado éscollido ao aia- XUSTÍCIA' e que a crise anquilo-poyética é · ·· A ADMINISTRACIÓN DE "' 
ro a se semar ali a pesar· do seu de feíto a crise anq'uilo-poxética. : XUSTÍCIA' , . 
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- LIGA DE BALONCESTO ' . . 

A decisión final ·darase o -r3 de.Outubro en BarcelOna 

O deporte galego paralisárase . 
esta fiffde samaria en solidari0dade co Obradóiro 
• VICTOR MIGUEZ 

Tal como ·anundabamos a 
·semana pasaoa a · crise do 
Clube de Amigos do · 

.. Baloncesto Obradoiro, 
poderia acadar sérias· 
· repercusións políticq
·deportivas a nível ña9ional. . 
Oeste xeito, o pasado ·1uns 
ó deporte galega reunido 
en asamblea no Coléxio . 
Peleteiro, acordou .· 
paral_isar a sua activiqade 
no decúrso desta fin de · 
semana, no. que supón un 

. erguerse en masa do no5o .. na 1 División Estatal de balonces
to, viña ~estándose nas últimas 
semanas entre os -Eliri~entes do deporte, frente aq 

despot,smo, non .. 
precisamente ilustrado, 
que governa desde_ . 
Madrid. · · · 

- ' 
A · Ásambleia, <.;UXO obxectivo é 
recuperar a· praza do Obradoiro 

· · Obradoiro e ,o Secretário Galega 
para "o Deporte,· Augusto César. 

.- Lendoiro, a quen· se lle está co-· · 
mezando· a coñecer· como · "Se
cretárió de Estado para o Depor
te". A reunión, que·:xa viñera pre- . 
cedida por várias roldas de pren-

sa e diferentes d~núnC@s, reuniu 
no Coléxio santiagués a repre

. sentantes de 32 federacións de
portivas galegas e a numerosos 
clubes. 
· Lendoiro analisou a situación 

do Qbradoiro resaltando que "o 
deporte gafego debe estar arre
dor do clube santiagués éoma un 
só home, para demo~trar qúe ~s-

tamos unidos, .para que o que 
pretenden facer co Obradoiro, . 
que non podarán realizar, non se 
valva· repetir con nengun clube 
da Galiza". A esta intervención 
de Lendoiro, seguida , dunha 
grandiosa ovación, seguiu a do 
presidente . do clube afectado, 
-António Besada,· quen despois 
de recoñecer publicamente a so
lidariedade dos c0ruñeses na pa
sada Copa Príncipe de Asturias, 
na cal estivera presente unha 
grande pancarta reclamando 
unha solución para o tema, criti
cou duramente a Pere Sust, cali
ficándoo de "mintireiro", esixindo 
a· restitución da categori.a perdi
da na asamblea da FEB, que se 
celebrará o 13 de Outubro de 
Barcelona. Acordouse tamén en
viar un dossier aos asambleístas 
o próximo dia 13, no cal se espe
cifiquen as irregularidades leva
das a cabo co club~ santiagués. 
Tamén se decidiu manter unha 
reunión co Secretário do Deporte 

I • 

Unha escolma d()S ~ellores traballos . 
: xornalístko~ de MaiíúelMaría realizada por 
M. Pilar G3rcia Negro e MiguelMato Fondo 

español, Javier Gómez Navarro, 
con Augusto César Lendoiro, 
Paco Garcia, António Besada e 
Xoán Femández; así como reunir 
en Compostela aos membros da 
Comisión Federativa lnterterrito
rial da FEB, que está composta 
polos 17 presidentes das Fede
racións Autonómicas. 

. Por outra banda, Lendoiro ma
nifestou o seu -interese en asistir 
á Asamblea do dia 13 en Barce
lona, pois segundo dixo "o com
promiso de Sust co Obradoiro 
parte dunha conversa telefónica 
que mantivo comigo o dia. 2 de 
Agosto. 

Finalmente cor:npre salientar a 
intervención de Xoán Femández, 
presidente do Clesa-Ferrol, quen 
calificou a Pere Sust como "o 
home máis inútil do baloncesto 
nos últimos seta arios", desta
cando a calificación de "mintirei
ro" , asi como a sua afirmación 
de "entre todos los galleguiño~ 
vamos a echarlo del baloncesto'O 

somos eoñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en Iíbros 
galegos 
e portugueses 
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• Cese dun militar ame
ricano. O anúncio de que po
seia un plan para asesinar a Sa
dan Hussein foi motivo do cese 
do xefe da Forza· Aerea nortea.:. 
mericana no Golfo, Michael Du-
gan. - · 

Tras o coñecemento desta no
ticia, _a maioria dos médios sina
laron, como cobertura do feíto, 
que o motivo fora a proposta, 
por parte do xe11.er-ªI, de bombar
dear B~gdad. O 

• A crise económica nor-

ALGUNS ASPECTOS. DA GRISE DO GOLFO (I} 
teamericana ven de produ
cir novos efectos na esfe
ra militar. O primeiro foi o de 
solicitar axuda económica a Eu
ropa Ocidental e a Xapón ·par~ . 
sufragar os custos da estáncia -
das suas tropas no Golfo. Agora 
o governo norteamericano ariún
cia o peche ou redución de ope
racións en 151 instalacións mili
tares situadas en 1 O paises, en
tre elas a de Torrejón, cercana a 
Madrid. · 

1. O Golfo Pérsico coma pulmón de Iraq. 
Todos os reinos e impérios xurdidos en Me
sopotámia desde Sargón de Ahad no Tercei
ro Milénio a.c. até Nab1.t-Hudurri-Usor na 
sexta centúria a.e, pasando polos babilónios 
e neo-asirios mantiveron o control e loitaron 
por telo, do golfo que constituía unha via co
mercial de importáncia estratéxica pala que 
chegaban, entre outras causas, espécies, 
metais e a pedra dioritanegra. As fontes talan 
do comércio con Dilmun (Bahrein), Magan 
(Omán) e Melukha e das correspondentes 
loitas. Entre os productos exportados por 
Mesopotámia figuraban xa en tempos tan re
cuados os petrolíferos coma o betun e non 
esquenzamos que a palabra nafta vén do 
acadio naptu, para un poder mesopotámico 
unha saída ao mar polo golfo, o control deste 
e o mantemento do tráfego comercial polas 
suas augas é unha esixéncia permanente. 

-'IRAQ PUIDO O PRIMEIRO 
DIA DA INVASIÓN OCUPAR 
OS POZOS PETROLÍFEROS 

SAUDÍS E MAJLOS DE 
QUATAR. NON O FIXO. O QUE 

CECAIS FOI UN ERRO 
ESTRATÉXICO' 

CÉSAR CUNQUEIRO 

· Este plan de redución, do que 
se informou o pasado dia 18, co
mezará erí 1991 e está xustifica- -
do no "clima de distensión Les
te-Oeste e na necesidade peren- · 
tória de disminuir o actual deficit 
orzamentário que poderia acadar 
este ano a cantidade de 160.000 
millóns de pesetas. O 

- • Estados ·unidos repite 
. de novo este mes con no
vos_ dat~s negativos na sua 

, economia. Segundo datos do 
Departamento de Traballo, o ín
dice de _précios áo por menor au
menfou en Agosto nun 0,8%, o 
doble que no mes de Xullo. Ao 
mesmo tempo o deficit comer~ial 
en Xullo sofreo un incremento do 
75% con relacións ás cifras de 
Xuño. O deficit acumulado nos 
últimos 12 meses é de 95.000 
millóns de dólares, o que indica -

3. As saídas da crise a guerra xeneralizada. de ataque ten que proceder dos. árabes sau- que non se corrixe, senón que se 
Non é provável un ataque USA en grande es- dís se parte do seu território: mas Arábia non acentua o desequilíbrio alcanza-
cala contra o Iraq: a) incapacidade ou impo- ten interese nun Iraq débil, desfeité> pola gue- do nos doce meses anteriores 
sibilidade de transformar a acción militar nor- . rra que deixaría a Arabia Saudí e mailos Emi- que foi de 109.000 millóns. 
teamericana nunha intervención colectiva ou rat_os, sen protección intermeia, frente ao O incremento ao IPC colocou 
das Na1.,;ións Unidas. A postura da unión So- Irán. b) un ataque por bombardeo desde os a tasa de inflación nun 6,2%%, 

2. Sobre a ameaza iraquí á Arabia Saudita. viética de renúncia a forza, aínda condenan- barcos americanos por masivo que ·sexa non ·supedor aos 4,8 pontos acada-
Funciona coma xustificación da preséncia ar- do a anexión de Kuwait, ten unha importán- será suficiente. A segunda guerra mundial e dos durante o mesmo periodo do 
mada americana na zona. Iraq puido o pri- cia decisiva; tampouco é imaxinavel unha in- a guerra do Vietnam amosan nidiamente que ano pasado. 
meiro día da invasión ocupar os pozos petra- tervención militar síria ou exípcia contra o o dominio do ar e os bombardeos non abon- Segundo a maioria dos analis-
Hferos saudís e mailos de Qatar. Non o fixo. Iraq no proceso de intervención americano. dan para acadar unha victória decisiva. e) A tas os Estados Unidos están á 
O que cecais foi un erro estratéxico pois iso A agresión seria puramente USA ou canto variada capacidade de resposta iraquí dá lu- beira da recesión, cuxas posibili-
perrnitiria-lle negociar logo en posición de máis, anglosaxona. Por outra banda a orde gar a situacións que non poden seren con- dades de producirse vironse au-
forza coa ameaza do minado e destrucción troladas por adiantado: guerra química, in- mentadas cos sucesos do Golfo. 
dos pozos. Non vai facelo agora co exército céndio dos pozos de petróleo e suba catas- Con -todo, para o secretário do 
americano diante. Notemos que endexamais 'A• POLITICA ·EXTERIOR DE trófica do précio do crudos, desestabiliza- Tesouro norteamericano, Nicho-
os exércitos de Mesopotámia atacaron ou in- /""\ ción de rexímenes árabes moderados, exten- las Brady, .a economía non está ..._ 
vadiron Arábia. Os emperadores neoasirios e SADDAM HUSSEIN TEN UNHA sión da guerra a Israel, sen esquecermos o en fase recesiva e, manterá ún-
os reís neobabilónios procuraron somentes ENORME PROFUNDIDADE problema dos reféns e do custe da interven- .crecimento positivo ainda que 
controlar aos nómadas árabes do borde do HISTO' RICA NO SENTIDO DE . ción en vidas americanas coñ relación a unha débil. Basea as suas esperanzas 
deserto para aseguraren o tráfago comercial opinión pública USA moi variábel. el) A mes- no plan, patrocinado por Bush, 
polas rotas das caravanas e o subministro de QUE TENTA RESPONDER, ma preséncia no golfo de barcos de tantas para reducir o deficit orzamentá-
camelos. CON MAIOR OU MENOR nacións e o progresivo aumento no chan ara- rio. Este plan supón un recorte 

En troques o "Drang Nach Western", o be saudí de fom~s. paradoxi~mente son tac- en sanidade, educación e in-
pulo cara o Mediterraneo, é unha constante ACERTO, A ESIXÉNCIAS tores que obran contra un ataque militar a fraestruturas, xa moi afectados 
xeopoHtica dos reís mesopotámicos, estes XEOESTRA TÉXICAS · Iraq: a finalidade das tropas sírias ou exíp- pola política de Reagan durante 
semitas do deserto, sempre fascinados polas cias non é atacar a Iraq, as opinións públicas oito anos. D · 
augas do "Grande mar" nas que bañaban ri- PERMANENTES' dos respectivo·s paises non aceitarian velos • Gastámos 25 mil mi-
tualmente as suas armás, guerrearon incan- involucrados cos americanos nunha guerra llóns de pesetas en medi-
savelmente polo domfnio das cidades sírias, contra un país árabe. A imposibilidade dunha camentos. A povoación galega 
da Palestina e do Ubano onde se atopaban Quer isto dicer que os análises baseados dirección militar unificada das frotas presen- gastou máis de 25 mil millóns de 
as cidades fenicias enriquecidas polo comér- na "Tola ambición e megalomanía do líder tes no golfo, enviadas a meirande parte delas pesetas en produtos farmacéuti-
cio. Esta constante traduce-se hoxe no soño iraquí" son totalmente insuficientes. A políti- sen a mínima intención de intervención mili- cos durante 1989, citaron fontes 
da Grande Siria, na contraposición sirio-ira- ca exterior de Saddam Hussein ten unha tare sen meios de acción eficaz sobre o te- da Consellaria de Sanidade. 
quí, nos problemas que plantexa hoxe o es- enorme profundidade histórica no sentido rritório de Iraq e que na maioria dos casos Segundo o citado informe o 40 
tado de Israel, lembremos que foron poderes que tenta de responder con maior ou menor constituen un simple xesto. e) Outra coisa é por cento dos galegos pratican a 
mesopotámicos (asírios no século VIII a.c., acerto (iso é outr:a cuestión) a esixéncias a posibilidade dun encontro militar limitado á automedicación habitualmente. 
neobabilónios no século VI a.c.) os que ani- xeo-estratéxicas permanentes. A folclórica solución negociada, lembremos a guerra do No Estado español existen 1 O 
quilaron os reinos de Israel e de Judá. Com- "reconstrucción" de Babilónia (Bab-llum, a Kippur no deserto do Sinai no 1973 que posi- mil fármacos, frente aos 2.500 de 
pre engadir, en dirección norde, control do porta- dos Deuses), por Saddam Hussein, a bilitou a paz entre Exipto e Israel. O Su~cia e a 250 que a Organiza-
país montañoso que separa da Meseta Ana- propaganda omnipresente· en Iraq que pre- . . . , ción Mundial da Saúde considera 
tólia, comércio non obstaculizado coa mes- senta a Hammurapi entregando (ou pouco César Cunq~eiro.é membro da Fundación Gatrza de Estu- realmente indispensábeis. 

. , . , dos fntemac1ona1s 
ma (hoxe 'livre ~irculación do petróleo polos menos) o testigo ó lider 1raqu1, extremos tan · · Como factores máis importan-
oleoductos turcos) ameaza dos encoros tur- ridiculizados en occidente, son expresión tes que inciden negativamente 
cos ás augas do Eufrates e do Tigris). En di- desa conciencia e desa necesidade de pro- no uso irracional dos medica-
rección deste complexas relacións históricas fundidade histórica nun momento de cons- 'Ji PRESENCIA DE BARCOS mentos están a caréncia de in-
coa meseta iraní, unha ambivaléncia que · trucción do estado de Iraq polo Baas. E xus- formación e formación do per-
hoxe continua. Se hoxe o derradeiro grande toé dicelo: que Sadam, despois do longo in- DE TANTAS NACIÓNS E DE soal sanitário, unha certa impro- ~ 
emperador asírio, Asurbanipal (s. VU a.c.) vol- terregno, de domfnio turco e inglés está a fa- FORZAS ÁRABES. visación dos diagnósticos extra-
tase a Mesopotámia atoparia que a situación cer de Iraq un estado· Moderno, afacéndoo PARADO. XICAMENTE SON hospitalários, . a presión dos 
xeoestrátexica ·do Iraq de Saddam Hussein ao uso da rriáis moderna tecnoloxia, iso sí, usuários para conseguir receitas 
non estaba moi alonxada da sua época: daria coa mesma teima e (por que non dicelo) FACTORES QUE OBRAN e unha escasa preséncia de pro-
homes diferentes á xeografia dunha estrutura crueldade que os seus devanceiios os reis CONTRA UN ATAQUE MILITAR' fisionais farm~céut~co~ .nas equi-
permanente. · asírios. ---------------. -- pas de atención pnmac1a~ . O 
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CARTAS 

IMPÉRIO 
O .inevitábel .. visitante yankee 
-entenden xa de que estou ta
lando?-cara a cara coa verdade 
abafante das verbas das televi
sións CBS e da CNN, dixo que 
nestes días acedos do fin de sé
culo o seu pesar máis grande era 

GONZALO 

a saúde moral americana. Re
collendo esas verbas, sen coñe
cer ben se a dor venlle das novas 
da far'nília -ao xenro góstalle 
moito a coca, ao tillo o '1ráfice de 
influéncias", e me·ntres o xefe per
seguía ao coco en.Panamá o xen-
ro metia pó branca no corpo; ao 
final o mozo está en prisión, loxi
camente sen muller e sen sogro; 
o outro xenro é mexicano para 
botar ainda máis palla ao lume 
da desgrácia interna- o da súa 
responsabilidade histórica nos 
cortellos ao sul do rio Grande.
agora que os marines atoparon . 
Panamá a forza do agarimo, tan 
traballoso de atapar no fogar. Tal \ 
copla é a mesma: para este pre- -
sidente con nome de árbore 
-bush en galega quer dicer brei-
xo, bauza- o persoal e o de fara 
sempre son a mesma cousa: e 
xa que na casiña as corses an~ 
dan máis cincentas que brancas, 

. bó entrar na história con pés ,de 
ferro. · o 

INCÉNDIOS 

CARLOS AMARO 
(Madrid) 

Perguntándonos o porqué dos 
incéndios -na Galiza ternos que 
buscar a raíz do problema como 

-causa principal complementada 
e ampliada por multitude de 
erros, actuacións, fallos... que 
provocan, neste país, unha grave 
desfeita ecolóxica e social que 
nos pode conducir á perda da 
nosa identidade cultural e anular 
parte do futuro do noso povo. 

. eremos que o problema radica 
na falla ou nula conciéncia meio
ambiental (e non só da Galiza) da 
nosa sociedade, que debido ao 
capitalismo feroz que a invade 
através dos meios de comunica
ción, a educación, as institu
cióris, etc., e q'ue a fai cair na 
procura do beneficio e curto pra
zo, do individualismo; consumis
mo ... perdendo"'esa raigame cul
tural que desde séculas lle ensi
nou a coidar o bosque e a árbore 
como signo de vida e de futuro 
-a maior parte dos nasos a~ós 
plantaban árbores sabendo que 
na sua vida non obterian un be
neficio (económico) deles, pero 
coa certeza de que estaban a 
traballar por un ben social, por 
unha riqueza económica e cultu
ral invalorábel. 

Po'is ben, hoxe xa non nos de
catamos da importáncia a todos · 
os níveis que pode ter o bosque, 
como regulador da temperatura,= 
productor de oxíxeno e matérias 
primas, que evita a contamina
ción, atrae a chúvia, de · impor
_táncia paisaxístíca e cultural. 

Por outra banda a degradación 
meio-ambiental a todos os níveis 
é evidente e coñecida (efeito in-

. vernadeiro, destrución da capa 
de ozono, contaminación ... ) que 
hoxe xa é a causante de proble
mas como son as sequias produ
cida polo cámbio climático.( ... ) 

Unha -vez conducidos até esta 
situación, as nosas "democráti
cas" e "populares" administra-

cións queren, tamén elas, cola
borar a rematar con Galiza e fan
no de moi diversos e variados 
xeitos como pode ser: 

-Fomentando os monoculti
vos de espécies non autóctonas 
de crecimento rápido (e máis rá
pido beneficio). Eucaliptos, pi
ñeiros ... que contri buen á esterili
zación do terreo (beben moitísi
ma água), as sequías e a facilida
de de propagar os incéndios (un 
pino é coma un depósito de ga
solina no meio dun lume). Todo 
isto para converternos na reserva 
produtora de pasta de papel 
(através de celulosas altamente 
contaminantes que· ninguén quer 
en Europa) no máis puro estilo 
"república bananeira" tercermun
dista. 

-Un plan de extinción millo
nárlo e folclórico ("todos contra -

· o lume") á clara caza de votos ' 
que só se lembra do lu111e cando 
arde (o resto do ano non pasa 
nada). Cunhas patrullas de extin
ción sen preparación, eventuais, 
caciquilmente . contratadas, de 
elevada idade, que nalgun intre 
poden _ chegar a utilizar o incén
dio como xeito de aumentar os 
seus aforriños (canto máis arda, 
máis cobran -horas extras-). 
Unha falta de infraestrútura (fal
tan palas de goma para ap_agar, 
aperos de limpeza, equipamento 
nulo ... ), iso si, para eles o impor
tante son os avións · (cun custo 
económico elevadísimo, erran 
moitas veces, e debido á falta de 
água teñen que ir cargar ás 
rias ... ). Descoordenación total 
(centralizando en cidades en vez 
de dar prioridade ás comarcas) 
co que se tarda en chegar ao 
lume (algo primordial). Darlle 
moita importáncia ao cortalume 
que, sobretodo pala inexperién
cia, pode derivar nun novo in
céndio. Non considerar de im
pórtáncia o matorral e monte 
baixo, acudindo nélda máis que 
aos repovoados (xeralmente de 
piñeiros e eucaliptos). Caciquis
mo á hora de acudir a apagar (al
deas máis favorecidas poi a -sua 
opción política). _ 

-Outras posíbeis causas son 

os narcotraficantes para desviar 
a atención da garda civil, madei
reiros (ao noso xuízo en pequena 
medida debido á excesiva oferta 
no mercado), paisanos que, ao 
que' queimaren o rastroxo, escá
paselles o lume ou que queren 
facer noves pastizais, queimas 
en aldeas para evitar que che
guen de novo os lobos, xabarins 
(o ano pasado desvastaron.moi
tos cultivos en zonas perta das 
aldeas), e outros animais, des
coidos, pirómanos (enfermos), e 
moitas outras pequenas causas. 
( ... ) 

Haberia que empezar a renta
bilizar o monte, facer repovoa
cións axeitadas con árbores au
tóctonos e madeiras nobres (car
ballos, castiñeiros ... ), asi se,ria 
moito mais difícil que se propa
guen os lumes e das que existirá 
unha gran demanda no mercado. 
Subvencionar a limpeza e coida
do do monte. Criar un corpo de 
extinción e vixiáncia, profisional 
e preparado, que traballe duran
te todo o ano. Potenciar a reéi
claxe, fabricación e utilización do 
papel reciclado -entre o 40 e o 
60% da madeira procudida é 
para facer papel, o papel recicla
do tan só necesita papeis usa
dos e consume moita menos 
enerxia e água na sua fabrica
ción. 

Pero ante todo, a solución, evi
dentemente teria que ser o cám
bio total do modelo de socieda
de que nos impoñen e que esta
mos a vivar. Poderiamos con
querilo apostando pala educa
ción ambiental -entendendo 
por ela abordar tamén o proble
ma político, ecónómico e so
cial....:. en centros educativos, cul
turais, meios de comunicación, 
empresas, concellos, administra
cións, institucións e un longo et
cétera de posibilidades, tentando 
que este tipo _pe educación reno
vadora se actiegue a todos os 
estratos da sociedade e se· crie 

. por fin esa conciéncia meio-am
biental, social e cultural, que 
sexa o éamiño que solucione · 
non só este problema senón_ que 
evite toda a barbárie meio-am-

biental que está a acontecer (e 
non só aqui) que de seguir a este _ 
ritm'o veloz de destrución sen- · 
tenciaremos definitivamente a 
vida do ser humano neste plane
ta chamado terra. . O 

Colectivo Ecopaclflsta 
XEVALE 

(Monforte) 

DISCRIMINACIÓN 

que os reintegracionistas nom 
existimos? O 

JOSÉ-ANDRÉ PORTO 

"' Estrada) 
ELEICIÓNS SINDICAIS 
A auto-organización dos traballa
dores galegas e a unidade sindi
cal constituen os eixos da políti
ca sindical do naso partido. O 
PSG-Esquerda Galega defende a 

O semanário A NOSA TERRA re- auto-organización do movimento 
colheu mais de umha vez nas operário galega en centrais sindi
suas páginas a convocatória, por cais nacionalistas. A central sin
parte do Concelho da Estrada, dical que hoxe recolle as aspira
do 11 Prémio de Novela "Manuel cións de auto-organización, plu
Garcia Barros". No preámbulo ás rafismo democrático e indepen
bases, os organizadores qualifi- déncia poHtica é para nós a 
cam o concurso de "estimulo CXTG e, en consecuéncia, 
positivo" para a nossa literatura apoiamos e recomendamos aos 
e a normaliza<;om- cultural. Nom nasos militantes a sua afiliación 
tem dúvida que o milhom de pe- a ela. 
setas como que está dotado es- Desde o espfrito aberto e dina
timulará mais de quatro mas, mizador do PSG-EG, a prática 
embora .rnuitos sejam os chama- sindical que propugnamos s6 
dos, só quem tiver boas cunhas podará efectivizar-se plenamente 
para os sempiternos Casares, no seo dunha central sindical 
Freixanes e Alonso Montero, plural e integradora, democrática 
membros do júri, será o eleito. e respeitosa coas minorias, radi-

Numha reportagem que A calmante transformadora, onde 
Nosa Te"a publicava há uns me- teña cabida o conxunto das tra
ses a pr.opósito dos· concursos li- bailadoras e traballadores da Ga
terários na Galiza, incluía-se um liza. Avanzar decididamente na 
quadro e nele situava-se o "Gar- ·unidade sindical é elemento im
cia Barros" entre os que nom prescindíbel dese proxecto e asi, 
exigiam "normativa oficial". Na- desde o sincero respeito pala 
quela altura só se tinha realizado soberanía das organizacións sin
ª primeira ecfü~om do mesmo e, dicais, propugnamos como ob
com efeito, as suas bases nom xectivo de primeira orde para o 
patrocinavam injustiyas de tal imediato Muro a unificación da 
calibre. Se a presidenta da Cá- CXTG e a INTG. Porén, debemos 

· mara estradense, Elvira Femán- ter igualmente presente a necesi
dez, nom sabe por que se incluí dade de achegar os traballado
este ano a exigencia "normativa" res dos sindicatos españois, no
(acto de apresentayom do Pré- meadamente CC.00. e UGT, 
mio o 24/6/90) e o delegado mu- aos sindicalismo nacionalista. 
nicipal de Educa<;om, Cultura e A proposta unitária represen
Juventude, Manuel Somoza Car- tada pola Converxéncia Sindical 
bón, como organizador do con- Galega (CIG) está a abrir un hori
curso mesmo manifesta, com zonte esperanzador para os tra
muito bom critério, estar contra bailadores galegas, o proceso de 

· essa discrimana<;om (entrevista = unidade e semella estender a sua 
com representantes da S.C. influéncia a outros ámbitos de in
"Marcial Valadares" o 4n /90), tervención social e política, mes
quem se fai responsável do atro- mo atraindo sobre si o interese 
pelamento que significa a base de xentes que até o de agora 
primeira do concurso ("normativa mantiñan unha certa desconfian
oficial vixente en lingua galega")? za verbo da militáncia nacíonalis-

De momento a única pessoa ta e da nosa capacidade para 
que abriu a boca para tentar legi- superar a atomización organlzati
timar a sem-razom foi Paz Lame- - va que historicamente nos ten 
la Vilariño, directora geral de Cul- caracterizado. 
tura da Junta da Galiza, no acto A CIG nace co obxectivo e a 
de apresent~c;om do "Garcia Ba- posibilidade carta de disputar-lle 
rros". Mas quem quer que fosse , por primeira vez, a maioria sin
o responsável da redac;;om das dical aos sindicatos de ámbito 
bases deste 11 Prémio, cometeu estatal. Partindo da situación ac
polo menos tres deslizes. Um tual (UGT: 3.600 delegados sin
porque nom existe legalmente dicais, CC.00.: 2.800, CXTG
"normativa oficial" para o galega. INTG: 2.400) o obxectivo da CIG 
Outro porque ora o reitegracio- seria acadar a cifra de 3.500 del
nismo carece de peso neste gados sindicais. 
país, entom nom devia inquietá- Esta leitura cuantitativa do 
lo, ora o reintegracionismo é proxecto CIG ten un sentido que 
umha corrente cultural importan- debemos contemplar con toda a 
te na Galiza, entom cumpre re- sua amplitude; trata-se dun ob
conhece-lo a todos os níveis. E xectivo politico do nacionalismo , 
cometeu um ter~eiro desl~ze por- de esquerdas na perspectiva de 
gue umha assoc1ayom ~emtegra- situar ás suas organizacións 
cionista, a Sociedade Cultural (neste caso sindicais) nun primei
"Marcial Valadares", convidada ro plano de representatividade. 
oficialmente a9 a~to de· ~p.resen- O sindicalismo galega poderla 
tac;;o'!l do. Prer:ri10, dec1~1u . d~- atinxir un peso específico in
nunc1ar a 1legahdade da 1mpos1- cuestionábel nos organismos 
9om de umha "normativa" lin- institucionais tripartitos na Gali-

. güístico determinada nun .con- za, en Madrid e en Bruxelas. As 
curso organizado por umha insti- implicacións e consecuéncias 
tui<;om pública que se vale do sociais e políticas deste feito xe
dinheiro de todos nós. · rarian un clima redobrado de 

Neste mes de Setembro finali- confianza en nós mesmos para 
za o prazo para a apresenta<;om · autogovemar-nos. Avante coa 
deoriginais e o dia 8 de Novem- converxéncial o 
bro .º júri dará a conhecer a sua / x. AOOSTllfk> LOMBAAl.VAREZ 
dec1som no transcurso de um / =bro c1o eon.11o 
acto púQlico. Seguirám a fazer 1ona1 c1o PSQ..BG) 
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Federico · Martin. 
Hai qu~ educar aos nenas -~o · amor -aos libros' 
• XAN CARBALLA 

Federico Martin estivo 
presente ho IV Encontro 
de Ensinantes .do 
Morrazo, organizados 
pola AS..'.PG e Nova 
Escala Galega, para dar 
un curso sobre· 
animaci_ón á leitura na 
escala. Mestre, formado 
en Arte Dramática, 
cunha longa traxectória 
en diferentes 
movim.entos de 
renovación pedagóxica, 
Federico Martín é autor 
de libros como "Crear 
la escuela" ou "Dias de 
cantar y contar" e 
traballa con diferentes 
grupos de traballo en 
Vigo e A Coruña. Nesta 
conversa desenvolve 
algunhas ideas para 
lograr que os nenas 
amen os libros. 

"A escala poderta e de berta ser 
un lugar de encentro cos libros, 
non o único pois os prtrnerros 
animadores dos libros deben ser 
os país, a continuación unha bi
blioteca pública no bairro onde 
vivan os pequenos e 'logo a es
cala. O mestre acerca os libros 
aos nenas, e é unha persoa cua
lificada para facelo , ainda que 
os país tamén podertan selo. 
Penso nas Asociacións de País 
noutros paises da Europa que 
non se preocupan só de aspec
tos físicos da Escala e que ta
mén pasan boletins coas navi
dades bibliográficas acompaña
das dunha mínima análise sobre 
o que deben ler os rapaces. A 
escala é un lugar especifico e 
suponse que o mestre é un es
pecialista no acto de ler e ten 
que estar ao d.ia : le, anal.isa e 
aproxima libros aos nenos". 

'UN MESTRE NON 
DEBE SÓ TER O 
LIBRO DE TEXTO 
NAS MANS: NON 
TEN QUE MANDAR 
LER, SENÓN LER, 
DEBE DEIXAR HORAS 
PARA A LEITURA, 
PARA CANTAR E 
CONTAR HISTÓ_RIA_S_' 

Hai técnicas especificas 
para fomeutar ese intel'ese 
pola leltuia ou .. trátase de 
producir unha sorte de ena
moramento polos libros? 
Prrrneíro está ese estado mila
graso do enarnoramento, e ha
beria que pedir un rnestre que 
tarnén esté enca.htado no acto 
de ler. Un rnestre que non só ten 
o ·libro de textó nas mans, que . 
non manda ler senón que lee, 
que permite horas na escala 
para ler, -de contar histórias, de 

· fabular, · ese mestre que permite 
que os· neños leven cada d.ia un 
libro a casa: · 

Na casa tamén se debe per
guntar que estarnos lendo, sem
pre tendo en conta que a ler non 
se manda, ler fáise . Máis ad.ian
te, despois deste pertodo per
manente de suxestión e atrac
ción polo libro, hai tempo xa a 
. aplicars~ noutros traballos que 
permitan que o neno reinvente 
o libro. 

O prtrnerro é que vexan a país 
e mestres con libros nas mans é 
que lles permitan tempos e es
pácios para ler. O Ínestre c;iebe 
coñecer as claves· de contar : 
como se canta, corno se estivo 
contando sempre e - que libros 
serven para contar; corno a par
tir de calquer elemento cotián 
se poden inventar todo tipo de 
histórias. Hai unha série de li
bros moi suxerentes que por si 
mesmos facilitan o acto de rein
vención ou con personaxes sóli-

, dos que permanecen con nós. 
Hai técnicas, por exernplo de _-

. memorización de versos sen ne
cesidade de estar aborridos so
bre un}:la Ínesa, . sabendo 1que 
poemas van destinados á ine
mória ou ao olio ou aó tacto; · hai 
tamén formas de educar.. á escri
ta, pero antes de chegai aí des
de pequeno .tense qu~ ' ll en- -

. XAN CARBALLA 

chendo o carpo do neno de his- . 
tórias que el despois reealabora
rá .... O neno ten que estar fami- · 
liarizado coa palabra, sentila sua 
e ver ao seu arredor a ID!3Sma 
curiosid~de pala leitura. 

Leitura por idades 
"Hai idades . moi específicas· 
pero non faria divisións moi res
trinxidas porque non todos os 
nenos son iguaís. Falaria de ne
nas de O a 3 anos, onde si hai 
un universo moi singular; falaria 
dunha segunda etapa preleitora, 
de 3 a 5/6 anos; despois até os . 
9 e finalmente dos 9 aos 14. 
Pero estas d.iviSións han ser rnoi 
laxas e débese estar atento · ao 

'H.Af RAPACES QUE 
VEN A .TELEVISIÓN 
E ·OUTROS. QUE LEN. 
A TELEVISIÓN HAI 
QUE VELA, PERO ... 
COMO TODOS-OS 
APARATOS CON _ Bc5Tó:N TAMÉ_N_S....,..._E_,___ 

DEBEN APAGAR' 

: I 

xénero que existe dirixido a es
tas idades, ler o rnoito material · 
ed.itado e ser moi críticos, anali
sai moito, quitar o 70% do que 
hai e elexer unha sérte cfu libros 
-'<Illedarian sempre máiS de 
cincu-enta titulas en todas esas 
idaaes leitoras que d.ixen- qlie 
reafumen o acto de leitura. Ho
xendia estase producindo un 

· exceso de material falsamente 
· literário, que o único que teñen 
é que un pode discurrir co filfa
beto por ·eles,· hai moita produ
ci~n e pouca selección . 
Pódese considerar á televi- · 

_ sión enemiga da teitlira ne
sas.idades? 
Hai rapaces que yen a televisión 
e outros que len. HQ.berta qlie 
favorecer o hábito de ler. Eu non ,, 
vexo televisión apenas, porque 
non estbu educada nela, pero as 

· miñas filias unha óllaa e outra 
non. Coido que . son referentes 
de cada cal. A televisión hai 
que vela,· pero todos os aparatos 
con botón tanién son pata apa
gar e os nenas deben yer aos 
país con libros na man e que lles 
deixen momentos ·para a pala
-bra e -o corazón. Debe haber li
bros cerca, na casa, na escola, 
no baliro, e debe haber tempos 
para ler Os país van moito á vi
deoteca e pouco á biblioteca._ 
·Que opinión lle merecen as 
campañas de animación á 
leitura? ' 
Están de moda en certo sentido,' 
e haínas boa5 (por exemplo' o ' 
Salón do 14bro de A Coruña) e 
haµIas malas ou enfocadas a ou- · 
tro tipo de animacións (teatraís 
incitas· veces) que teñen pouQo 
a ver co libro, a quietude, o si
léncio ~ - o entrar eh contacto 
cunha memória ausente, que é 
o acto de ler. 

'Os PAIS VAN MOITO Á_;,__;.__ __ 

VIDEOTEC.;;;_;;,;A~E __ _ 
POUCOÁ 
BIBLIOTECA' 

Neste rto revolto din que cabe 
de. todo.' Sen -ánimo de alarmar 
podía dicer que eri Galiza, · .de 
cada cen libros que se fan no
venta están facendo língua ou 
fala : Ben é certo·que se sae dun
ha situación de agresión á lín
gua e hai qlÍe illcar o idioi:n~ . 
pero son libros rnoi difíceis de 

- animar' serven para ind.icar' 
para seguir, · para reter; pero a 
literatura é estar un instante pa
raIIBado antes de se-·lanzar ·a 
·voar, ·a transformar, a buscar o 
utópico. Os grupos de anima
ción deben buscar textos que 
animar e moitas veces proceden 
c~n técnicas máis parateatrais 
qlie leito:ras e faíse -moita difu
sión bibliográfica e non do acto 
de ler'. , 

o aceeso ab libro convértese 
por via do précio -_case ~un 
artigo~~ luxo. ' 
Estarnos, de momento, nunha 
socieda,dé óapitalista e é Unha 
verdadeira láStrrna: · Dentro da 
sua humildade e o seu-decoro 
son un entusiasta .de Cuba onde 
os libros son o pan seu de cada 
d.ia. Aquí a cultura é un luxo 
rriáis. é os libros son uri artigo 
_de consumo seri máis. O 
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• Rexeitan suhven
cións. Ao anunciado rexeita
rnento de Maximino Keyzán 
dunha sUbvención da· ConseÚe
ria ·de . Cu}tura para unha monta
xe, liniuse a de Marcelino de 
Santiago, ·Kukas, quen rexeito 

· as 500.00 . pesetas aterecidas 
para a stia obra "Canonxo". 

< • 

_ Kukas, na sua carta á ·conse
llerta, razona a ·sua atitude: 
"caeitar dita· subvención, sen re
'nundar ao proxecto inicial obri- . · 
gariame a afrontar . o 95% dos 
custes· de . produción. frente ao 
5% aportado polq Conselleria de 
Cultúra, o qu~me resulta impo
síbel. Por outra banda, c-0ido 
que aceitar dita cantidad.e frus
taria a realización da idea inicial · 
do . espe.ctáculo, sacrificando 
unha gran montaxe que consi
déro fundamental ·en prol da 
dignilicaéi©n e asentaffiento do 
esquecido e menospreciado tea
tro de marionetas de Galiza. (. .. ) 
Prégolle que teña a ben repartir 
esta pequena axuda que eu re
xeito -á cantidade recibida comó . · 
subvención por outra compáfüa 
de teatro de marionetas, e que 
desta Ihanerra lle permitá máis 
axeitadaínenter levar a cabo a 
rnontaxe dun espectáculo do 
que nos sintamos · orgullosos to-

- dos os que ,traballamos pola clli- - · 
tura da nosa terra". · 

As críticas de Kukas e Keyzán 
incidiron tamén no descoriecii 
mento dos critérios de ·avalla-

. ción da -comisión encarregada 
de calificar os proxectos, e mes-. 
mo o carácter anónimo da mes
ma, deitando a sospeita de-ha
ber nestas concesións un.impor
tante grau de favoritismo. O 

• A polémica criación 
do IGAE;M. _A sesión parla
mentária que ia debater a. refor
ma do IGAEM (Instituto Galego 
das Artes Escénicas e Musi
caís), acabou esluíndose como a 
escuma, pando o Consellerro, 
Daniel Barata, anunciou que 
tora un desliz tipográfico a orixe 
dun mar de ' confusións. Despois -
de dezasete _meses, a lei que 

. cría o IGAEM segue _sen se apli
car. Detrás de todo está a nece.
sidade. de fiar fino no ·reparto de 
pastos no Consello Rectar.· A 
preséncia dun xerente "plenipo
tenciário", un reparto dos vocais 
que .permite que entre .a desig
nación dilecta e a de profisio
nais de "recoñecido prestíxio" 
persegueria · o control político 
dun ente-chamado a xogaf _un 
'rrnportante papel na anlinación 

-· Cl~ltural; 0 
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Nun SeteÍnbro · como este de· -
1932 Prácido Ramón Castro del 
Río, -secretári9 de relacións in
ternacionais do Partido Gale
guista, primeiro en galego e 
despois en alemán, a un exten
s·o inform~ que xustificaba ante 

--o mundo a condición · naciónal 
da Galiza e a sua vontaqe d,e in
corporación á comunidade uni
VE)rsal, das nacións e dos povos 

.. ceíbes. Por primeira vez Galiza 
· declaraba ante un organismo in~ 
ternacional dotado de lexitirna- · 
ción insiituciom¡.l . amplamerite -
recoñecida que eramos unha , 
nación e que polo me.smo recla
mabamos _o .noso diréito .ao au
togoverno. 

O relatório de Prácidd R. Cas
tro, rédactado por Vicente Ris
co, apresenta a situación actual 
da Galiza antecedida dun breve 
resumo de significativos feítos · 
.históricos, insistindo en-. dous 
pontos esenciais: o carácter di~ 
ferencial da nosa reaiidade por 
unha banda, e a discriminación . 
e-os perxuícios 'que se .lle-infrin
x~n á Galiza ao non permitírse
lle dispor libremente do seu des
tino, autogovernándose en fun
ción das suas necesidades e in
tereses, por outra. Oferece final- . 
mente unha clara panorámica 
dos movirnentos sócio-políticos 
existentes no País, reivindica
dores .da nosa persoalidade. 

A notícia da pa,rticipación ga
lega naque! Congreso foi ampla
rnente recollida na prensa euro
pea, con inciusión' de extractos 
do informe . apresentado polo 
digno representante galega. 

A figura 
de ·Prácido R. Castro 
Prácido R Castro, · que faleceu 
en .. Cambados en 1967, dornin.a
ba á p_erfección' o • inglés pois 
desde os seis anos .residira en 
Inglaterra até uÍls anos aiites ·aa 
proclamación da· República:. En
tón voltou ,á.Galiza participando 
activamente na campaña. a fa
vor do Estatuto. Home ·profun
damente culto e xeneroso .era 
des2..s persoas indiscutibelrrien
te idóneas . pára a función que 

. desempeñaba, por outra banda 
e segundo toda8 as testemuñas 
recollidas, extraordillártamente 
ben. -En palabras· de D. Luis Tó
bío, "tiña espírito internacional 
alén 'de s~r . un galeg'uista . de 
lei". Que trato serrón o de coló
nia é o que recebeu Galiza? per
guntába8e dende as éolunas de 
A Nasa Terra' o primeiro de Dé-

. ce:rhbro dé 1930. Tra<;iuciu ao 
galégo numerosas composicións 

Rosalia de Castro 
nunha foto 
~ue gardaba 
Eduardo Pondal 

GAIJZA NA .SOCIEDADE DAS NACIÓNS 

'No MOVIMENTO 
NACIONAIJSTA DE 
·- PRilvffiIROS DE 
~CÚLO. HOUBO 

UNHAFONDA 
PREOCUPACION POR 

._ VINCULAR A · 
.RECUPERACION DA 

DIGNIDADE E A 
. CONCIENCIA 

NACIONAL DO PAÍS 
CO FOMENTO DO 

SENTIMENTO 
PATRIÓTICO, A 

SOLIDARIEDADE E O · 
IN1ERNACIONALISMO' 

o 

poéticas inglesas, irlandesas e 
gaélicas, expresión dun sinceiro 
amor polo celtl.srno. Surprendido 
pola guerra civil foi detido, in
gresadq en priSión e uns meses 

-rnáis tarde de:p9rtado. Con pos
terioridade xa en Londres foi lo

.. cutor da BBC · nas seccións do 
programa español, · redactor-lo- . 
cutor do proqrama galega e por- · 

XÚLIO R(OS PAREDES 

· tugués, ·e crítico teatral en lín
_gua inglesá. 

Acercarnento á · 
sociedade das nacións 
O Congreso das Nacionalidades 
Europeas, organismo adxunto á 
Socü~dade das Nacións, víñapse 
·xuntando anualmente desde · 
f925. No_ 31, unha delegación 

· presidida polo próprio Secretá
. rio )foral visit?ba Galiza para co

ñ_ecer in situ a nósá realidade e 
informar a solicitude de partici-

. pación no ·Congreso dpnha re- · 
.presentación galega, petición 
Gursada polo Partido Galegms
·ta, O informe resultou natural
mente positivo .. o- Congieso 
acolleu cunha especial simpatía 
a delegación da nasa terra pro-

. -kndamente descoñecida para 
moitos dos 45 grupos perten
·centes· a µn to~ de 15 riaciona
lidad~s. , presentes naquela IX 
edición. Boa mostra diso é a in
clusión do representante · gale
go ,-Prácido R. Castro, na corniti-

. va· que, composta pqr Josif Wil
fran e -os Q.emais rnembrÓs do 
comité' permanente do Congre
so, cumprimentou a M. Mowru
·chel, · Presidente daquela do 
Consello da Sociedade das Na-
cións. . 
· Os prirrÍeiros. contactos coa 

Sociedade das Nacións, funda~ 

I : 

Arriba mitin na campafta do Eetatu
to, no que lnterv6n Su6rez ~llo. 
O galegulamo bUKOU tal'Mn lexltl
mldade lntemaclonal para u aun 
relvlncllcaclóns naclonal-. Abalxo 
Rodñguez castro por Maalde. 

da en 1919 na -Conferéncia de 
Paz de París, remóntanse ao ano 
1922 cando a Irmandade da Fala 
de Coruña enviou un telegrama 
ao seu Presidente dando conta 
da existéncia en España de 'pe
quenas nacionalidades someti
das ao Estado · Centra'lista" . Fo
rnn contactos frustrados dado 
que en Madrid o Govemo ínter-

t 

osa a . ; . 

Pespois de cinco anos e celebro-Use o Congreso 
reeditamos o esgotado · · ln1emacionál cando 

· primeiro núínero da série . o .centenárlO da morte 
A Nosa ·Cultura, , da poeta de Padrón. 
· ampliando a nómina de-
. autores e as perspectivas. 

Durante ese tempo 
· iricqrporouse nova 

· bibli~grafia sobre 
a n,osa poeta. 

ceptou o telegrama irnpedindo 
que chegase ao seu destino. Un 
ano antes en Vigo, a ill Asam
blea Nacionalista, adoptaba o 
acordo de dirixirse ao Bureao .In
ternacional para a defensa dos 
direitos dos pavos, con sede en 
Xenevra. 

Houbo en toda esta xeración, 
no rnovirnento nacionalista de 
comezos de século, unha fonda 
preocupación por vincular a re
cuperación d.a dignidade e · a 
conciéncia nacional do País, o 
fomento do sentirnento patrióti
co, a solidariedade e o interna
cionalismo_ Através das páxinas · . 
·de A Nasa Terra podernos ata
par múltiples referéncias non 
semente a outros pavos do Esta
do español (Cataluña e o País 
Basca) ou os virtculados a nós 
polo ·celtismo (Bretaña, Gales e 
sobretodo Irlanda) senón tamén 
a loitas emancipadoras de gran 
transcendéncia no conxunto eu
ropeu e mundial como as leva
das a cabo na Índia ou en Poló
nia. 

Parellamente constátase o im
portante estarzo político e teóri
co por desmenuzar e clarificar 
conceitos, irnprescindíbel entón 
(e ainda hoxe a xulgar por moi
tas declaracións µiesmo de 
quen se ubican no progresismo 
cando o nacionalismo volta a 
desempeñar un papel político 
de prirneira arde) para neutrali
zar os inumerábeis prexuizos 
que en certos sectores sociais 
fomentaba o sentirnento e a prá
tica política nacionalista. A pa
ciéncia e a lucidez son dous ele
mentos inseparábeis neste la
bor. Universalismo, internacio
nalismo, cosmopolitismo, paci
fismo, anti-imperialismo, fede
rálisrno, spn substantivos de 
continuada análise para con
querir ese acercamento da Gali
za ao mundo através do profun
do coñecimento de si mesma. 
Galiza, célula de universalidade 
é un dos catro principios ou si
nais de identidade do Partido 
Galeguista . 

En definitiva o recoñecimento 
internacional da condición na
cional da Galiza é un feito de 
primeira arde na nasa História 
e as suas repercusións perduran 
ainda hoxe. Resulta ilustrativo 
que somos efectivamente unha 
nación, advirte previamente da 
sua obviedade porque "como tal 
fgi recoñecida en Berna polo IX 
Congreso de Minorías Nacio
nais Europeas, adscrito á Socie
dade das Nacións". O 

Xúlio Rios é mernbro da Fundación Galiza 
de_ Estudos Internacionais. 
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Un poemário. 
algo hermético 

A cámara da névoa 
de Vitar ·vaqueiro 

Poucos livros téñe·n a sorte ·de 
contar nas suas prirneiras· páxi
nas cun prólogo dunn outro au-

. tor que nos achegue dtinha ma
neira certeira e mesmo fermosa 
á obra que imos ler deseguida. 
Acontece neste poemário de Ví
tor Vaqueiro, intitulado A cá
mara de névoa<1

> que ternos 
entre mans, o mestre de cerirnó
nia chama-se Xosé Mª Álvarez 
Cáccamo e através da concen
ziuda análise que fai· do texto 
podernos comezar a leitura 
como unha viaxe na que as no
sas alfoncas van ben provistas. 
E ainda mais, podemos estar 
dobremente satisfeitos porque 
por se non foran vituallas da
bondo tamén se engade unha 
apresentación do volume, da si
natura do profesor Basilio Losa
da como adoita a suceder en 
cada livro da prestixiosa colec
ción "Leliadoura". 

Cáccamo analisa o perfil de 
persoa e o contorno da sua obra 
criativa, e di-nos "Vítor Vaquei
ro non deixou nunca de escre
ver poesía de intencionalidade
política, mas nunca praticou a 
fala esquemática da poesía so
cial" e tamén antecipa a impre
sión que lle causaron os versos 
contidos neste poemário: "En A 
cáma.i:a de névoa entrega-se
rios o roteiro dunha viaxe sim
bólica, un percorrido polo espa
zo colectivo e polo tempo da 
história mais recente da nosa 
terra" . Apreciación coa que con
corda tarnén o profesor Losada 
cando stibliña que este livro "é 
a memória dunha viaxe ( ... ) Or
dea-se en 'Se.ida', 'Roteiro' e 
'Arribada' , como cómpre a toda 
viaxe" 

Lonxe de ser ousados e sabe
dores da mestria de ambos e 
dous pronunciamentos. irnos fa
zer unha oucra aproximación á 
palavra poética de Vaqueiro que 
se fundamenta nas múltiples lei
turas que todos os versos ofere
cen . 

. . . De imediato tropezamos 
cunha explicación científica do 
que é "unha cámara de névoa", 
onde se acrescenta a posibilida
de de observación de acontecí-, 
mentas . Con todo hai outra defi
niciC'.>n lirica no undécimo texto 
que satisfai sobradamente a 
nasa curiosidade, secadra pou -
oo técnica, pouco científica sen 
dúvida pero mais perta da in
tencionalidade expresiva do au
tor. .. 
«Na cámara de névoa fan-se ni
dias / todas as traxectórias I 
de todas as partículas, I qlle ti e 
mais eu pensaramos hai tem
po». 

Dende o prirneiro dos ven=¡ps 
da 'Saída', aquel que di "naci
ches morte e sirnuitánea vida" · 
o poeta comeza unha viaxe na. 
que estas dous conceitos están 
a pontos equidistantes dun . es
pazo central onde se ubica e si-

. túa tamén o lugar de partida. 
_. A seguir veñen sete poemas 
que xuntan un 'Tetritório', Vítor 

· Vaqueiro, · como profesional da 
"fotografía que é, fai unha repor
taxe griilica da nosá nacíón que · 
desta vez non se ampara en 

' irnaxes eje la}¿óratório senón nas 
suxeréncia da palavra- poética . e 

constrúe un canto de exaltación 
áo rostro da Terra, maneira dfil · 
trobar con · · antecedentes na 
nosa tradictón lírica, · con mati
zes ·diferenciados segundo a 
peisonalidade de cada autor, 
Fernán ·vello, Novoneira e Pi
mentel e Manuel-António e Pon
dal e moitas outras vozes que se 
mergullaron no corazón. da .nosa 
pátria. · 

Para Vaqueiro o corpo femini
no simboliza ese território, refú
xio. común. 
<<Vino teu' rostro mácio I nas ro- · 
·chas de Ortegal ... · · 
Esculquei os teus seos I en cada · 
un dos perfís de Corrubedo .. . 
O teu alento quente I nos vága
dos da ondaxe na Lru¡izadq ... » 

· - Os pregues antigos do Para
ño, a· Deve~a de Rogueira (que 
xá aparece no primeiro canto de 
"Os eidos" de Novoneira), o Sil 
encaixonado, as fumas de Es- . 

.. 
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torde, os Aneares,· instantáneas 
tódas qÚe .• se expoñen , neste 

. poemátj:o. . 
o poeta sente-se' como ullha 

dorna no meio do oéeáno loitan- .. 
do · co maremóto e s$e _que 
"longo é o · soño que· adiantá. 
panso", viaxe nocturna nunha 
escuridade ·.absoluta onde late
xan retrincos de vida e que ; ve- . · 

. ñen a romper. .. -. ' 
«de luz I que entran ao subaixo, 
ás apalp~das .J> 

E após da. trevoada virá a cal
ma qú.e se representa na mistu
ra de fragárléias -e luzes, nimha 
banda de música de corés, ¡;¡on 
os filtros que Vaqueiro interpón 
entíe o texto e nós para que fa.
gamos unha BSColla do que se 
quere ver. 

No,-apartadó intitulado 'Rotei
ro" acontece 'unha mutación a 
respeito dos poemas que precé7 
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den, d~nde ·a descrición µe vá~ 
· riél$ modalidades de-viaxe até a 

aparición dup. narrador en. pri- · 
. rÍleira . pérsoa que dialoga coás 
persohaxes, mesmo ás vezes 

.'chega.Íldo a se .. confundir eón 
ela:s. cerno candó afirma "Eu·era 

. naquel tempo Herón de· Foix". 
(protagonista dun filmé de Johri 
Houston). · A multiplicidade de 
viaxes princípia nunha referén
cia a unha travesía maritirna: · 
«No pregue· do horizonte sempte. 
o mar/sempte o mar arola.nctb · 

· aos arroacés» 
· Reflectindo p~nsamentos de 
culturas lo~anas qµe tarnen te- : 
ñen accu-ón sua un mar povoadÓ 
de aves · que non son extrañas ·. 

· pa'ra nós e que · serven para sa
ber duriha otitra filosofi.á de v.ida 
que desta volta pouco se distán~ 
Cía .da ·nosa. 
{<Ao voares non sigas ao martiño 

peixeiro/ -di a cantiga chine
sa- ( ... )» 
As su_a.S con;is poderáil de soca
to dar-che a morte.11 

. O perecedoiro do tempo, a 
terminacion da vida son teste:.. 
.muña dunha viaxe ·m~. Q.un ·ro- · 
, teiro distinto, moito mais se non 
é precipício natural · .das horas 
como cando ocmre por própria 

. vontade, eís os versos que .ence- . 
tan- o ·poema XlII 
<;E:riste en Alg~ Secó / un lugar 

. éiXeitado .para ·a morte;/ 
· para a marte en· acougo, /para 

· a morte suicida, (.)» : . . 

Outra ·das viaxes que atopa
mos no 'Roteiro' é aquela-de se
. gull Wl.CamiñO retro_spectiVO; OS. 

tecor~os que nos transportán a 
doces ou ~gres moradias do pa-

. sado, en ese rnirpr cara atrás 
'qÜe a persoa pode contrastar co 

· tempo de hoxe tarnén está ná 
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,_palavr9 ·poética de Vítor Vaquei
ro ... 

«Lernbra o tempo das vellas des-
- cobertás I (ti que xa han me es- . 

coitas)/ · 
lembra-te de Camoes, I lembra
te dos canteiros, ·dos- xai:drns 
( ... )» . . ' 

E o feíto de ter acordanza do 
pretérito non só se restrinxe á 
situación persoal que nos mar-

. coµ dunha maneira oµ doµtra, 
tarnén atinxe á Ínemória históri
ca dqs sucesos c9lectivos, que 
influiron con posterioridade en 
nós. próprios como ·a violéncia 
fascista ·ca fotogra.r;na dunha 
"swástica" e qtie o poeta recolle 
con dureza corno sinónimo dá 
bfl!talidade que se asañou en 
rnoita xente. 

«Un~. poucos ósos son a teste
muña / -daquel . tempo. Inda . 
ecoan I · 

\ ' 
os disp~os no vale.( ... ) Aqueles 
ósos / choran entre os noctur
nos». -

E chegamos ao derradeiro dos 
aparta9-0s que posúe un dobre 

. ' enc8bezamento: 'Singradura: 
· Arribada', onde ·se artellan · os 
I)~S argumentais do 1ivro des
pois de percorrer os itinerários 
antesditos. Aqui os versos non 
agachan certas intencionalida-

. des políticas, o exilico, o regreso 
dos cornbatentes ... 

«Seguen ali chantaoas as ban
deiras /. verrnellas e a -mensaxe 
que esparexen / é ·divalente 
como a vosa presenza>r. 

Xurden poemas' de ·imensa 
fermosura como o ~exto XX no· 
que escoitamos zoar · pornbas · 

· mecánicas .ou a trevoada do ba
zoka e sabe.mas corno «aterraba 
na Piazza I un vento. azul. de 
frente sandinista» . Os versos µ1-
timos deste texto rompen co 

· ecoar dos estralos e forman un 
contraponto. que . é delicioso e 
sorrínte: 
«Na PontEf Vecchio o vello Leo-

. nardo/ sarria esperanzado. Teri
Cionata I ir pondo en marcha 
un a par ello acuático». -

- As páxinas do livro de Vítor 
Vaqueíro contínuan levando-nos 
por soños éoas.vjaxes indescriR
tíveis na ' noite, talan do. trunfo 
do corpóreo porque non Vivirán 
eternamente os deuses. A corn
p0siéión XXIII, que calle a forma 
debelo soneto, incide na derro
ta dos sentidos ·despois dunha 
Viaxe pola orografía. dun corpo 
espido de rnuller amada, unha 
mitrara singradu'ra posível. 

O traslado qos martes ao 
mundo do .Alén serve· de argu
mentación nun texto longo que 
interpreta que qÚedará de nós 
fogo da desaparición física e 
onde a ironía iaméri acude po:ts 
non hai mellar· inaneira de s~ 
enfrm:1tar coa marte. 
«Un ·dia talarán dos nasos nemes 
( ... ) I Seremos eses dias cente
nares I de vermes baixo un ceu 
en trevoacfa». 

As . viaiés polo tempo, as · 
mfus daz vezes indefinido, apa
recen e reaparecen, mudando li
xeiros atributos dos 1-µgates que 
se habitaron e sobreviven ... 
«A casa fica ali. Inernovibelrnen
te . I As paredes, ao· cabo, pen
duradas:do tempo» . 

Conceito, este último, co qu!3 
Vítor Vaqueiro pretende provo
car unha pausada meditación 
de cada leitor/a,. para lembrar 
que "se cadra Samuel Becket 

- cuñara para nós I aquel tempo -
de espera" . O escritor dublinés, 
prémio' Nobel de Literatura no 
1969 que rexeit0u, quiso demos-
. trar ó absurdo da existéncia hu-
mana norneadamente na obra 
que lle dou rnais sona "Agar
dandg a· Godot" ._ Cismar . en 
agardar algo que· sabernos _de. 

·_ so_?~?-S que non ~od_e~os acada: 

J~Jtor Va9uelr0 

é "absurdo". Ler este poema do. 
aujor vigués fará @e matine
mos derredor deste razoamento. 

. Pero tamén hai outra sorté de 
viaxes moito mais prazenteiros 
e se cadra con sernellante pro
fundidade na análise, o texto 
XXX é o per.corrido atrevido, 

. identificado de vez .. coa terra, 
poló carpo dunha rnuller ama-
da... ' 

i<K eras inconfundíbel corno 
uÍlha illa soa I no centro do 
océáno,. ( ... )» . 

_Seixos, vulcáns, rnont~s. crá-· 
teres, rnanantiaiS, · fragas, 
praias, espécias botánicas mis.:. 
turan-se nesta des<;:rición, de ín- · 
tima penetración no seó da te
rra, de singradura pala fernini-
dade do carpo desexado. ,.,.. 

Na polaridade mais distancia
da: destes vesos están ·aqueles · 
outros que a rnernória: história 
da .represión fascista tingue de 
escura cor, acontece súpeto no 
poema qUe segue, cando se 
descreve a barbaridade dos de
rradeiros fusilamentos que o di-

. tador Franco ordeou no setem
bro de hái tres lustros: «( .. :) E 
nós, na béiramar, · apercebendo 
l o son atróz ,. a atroz . temerida
de, a atroz, a incornprensíbel, I 
a xorda, a atroz tombada daque- . 
les cinco córpos fusilados». 

'Airibada' é o poema derra-· 
cl'eiro deste' livro e tarnén o de 
rnaior longura, personaxes corno 
Don Sebastiao', Heron de Foix, 
Perzeval, Xenebra, John Silver 

. "o: pirata" ou Arthur Gordorn 
Pyrn . aparecen e · desapareéen 
nesto denso texto .. Os viaxeiros 
atopan aos sentidos todos : ouvi
do, olfacto, tacto .- gasto e vista 
e s.aben que "a viaxe é un rne.io 
para acadar un obxectivo" con
tradieindo a Cavafís . "A cámara 
·de névoa" é un poernário sobexo 
hermético ·e que isto asina non 
comparte· a visión do profesor 
Losada de que sexa virtude non 
ser claro dernais. Con todo paga 
a pena de ler sen_ ter sorribra de ' 
arrepenternento . O 

MIRO VILLAF\. 

(1) .Colección "Leliadoura poesia", voluÍx)e 
nº 19. Edici9ns Sotelo-Blanco. 
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Jacque~ 
·Prévert, C'est 
~~uné chansorí. 

·qu~ nous 
ressemble. 

\. . 

Con motivo da publicación da _ 
pfimeira biografía do poeta Jac
ques· Prévert, Jacques Prévert 
·des mots et merveilles, de René 
Gilson, '!Le Fígaro Littéraire" 
pUblicou unh,a pequena enquisa 
entre vários poetas actuais gau-

. leses. As Íespostas foron diver
sas. Asi para Henri Thomas (un 

\ . 

ex'celente p0eta e novelista des~ · 
coñecido fora de Franza) Prévert 
é o Beranger do século XX. Se-

. gundo Thornas ~o autor de Paro-
, les · é un letrista de . cancións, 

non un poeta. No poderia _:: 
di- ler'-os seus poemas. Para 
Alain· Bosquet ·Prévert é o Jean 
Gañin da poesia francesa, quer 
dicer, un poeta populista san e 
grave, o que non está mal, en-

. gade . De • momento., nengunha 
adesión plena. A de Robert Sa
batier -crítico, novelista e poe
ta- é case plena, a ·adhesión : é 
un grande poeta popular que 
sabe unir a . poesía auténtica ao 
dardo rnáis· punxinte e cun hu
mor ben particular. Para Claude 
Michel Clw1y a poesía de Pré
vert é unha ·"franca jmpostura" : 
todo Prévert '-€ngade- é la
rnentável. Agás duas ou tres 
~ancións , todo .o demais, na 
poesía pervertiana, é logorrea 
penosa. En troques Jean Orizet 
pensa que é o único poeta po
pular francés do século XX, no 
rnellor sentido da palabra. Para 
este Prévert, en contra de certos 
puristas , é uñ poeta auténtico; 
e árnao polo -que é . 

Corno poeta auténtico, contra 
todos os dogmas , é o poeta de 
Histoires para Jean-Claude Re
nard, que engade •que a· sua 
poesia é clara, simples, chea de 
humor e de amor; é un leitor fiel 
de Prevert apesar de os seus 

. pontos- de vista, estéticos e es
piritua.is, seren diferentes en 
todo. Charle Juliet coñeceu a 
poesía de Prévert durante o ser
vizo Militar, e ama no letrista de 
"Les feuilles martes", o don raro 
de captar a vida dos cafés, das 
ruas, etc .' É, éngade, uri anti
Saint-John Perse . Tamén para 
Guillevic é un poeta verdadeiro 
Jacques Prévert. E Jacques 
Réda advirte na poesía perver-

;. tiana un ton único e perfeito, e 
ainda que non saiba (Réda) o 
que é un grande poeta, el ·ama 
ao autor de "Barbara" e o relé 
sernpre co mesmo pracer. Co 
mesrI}o pracer que cando escoi
tarnos, na voz -daquelas ami
ga- de Yves Montand, por vez 
primeira aqueles versos: 
Oh Barbara 
Quelle connerie la guerre 
Qu'est tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 
De feu d'acier de sang 

, Et celui que te serrait dans ses bras 
Amomesement 
Est-il mort disparo ou bien encore vivan 
Oh Barbara O 

xoo 

Unha 
comédia a 
meio camiño 

Amareite até que 
te mate, de 
La.Wrence Kasdan 

Lawrence Kasdan é coñecido, 
sobretodo, por "Fago no carpo", 
un competente thriller no que 
opoñia a unha tórrida Kathleen 
Tumer un sóbrio William Hurt; 
tamén este protagonizaba a 
máis recente "O turista acciden
tal". outra compacta narración 
na que a construción de perso
naxes e atmósferas acadaba 
unha sutileza certarnente rara 
no cine ianqui comerciál de hai 
xa bastante tempo. 

Con esta Amarelte até que 
te mate Kasdan aborda unha 
cornédia pura, na que as suas 
observacións sobre a loita (con 
frecuéncia violenta) de sexos se 
acerca con frecuéncia ao trerreo 
do disparate. Pésie ao aviso pré
vio de que a história está basa
da nun caso real. A tendéncia, 
case sempre eficaz, á utilización 
do sal gordo, xa ven indicada 
polo neme do protagonista, Joey 
Pizza, un italo-.americano ligón e 
extrovertido, para quen o enga
no continuado á sua muller non 
supón un cargo de conciéncia 
que non arranxe unha periódica 
visita ao confesor. 
- O actor Kevin Keytel, aquel 
pistoleiro - memorábel de "Un 
peixe chamado Wanda". atópa
se plenamente a gasto nun pa
pel deste tipo, senda un apoio 
fundamental para o bon funcio
namento cómico da película. 
Pero arredor del hai un grupo de 
actores rnoi aplicado, desde a 
arquetipica sogra do tal Joey, 
pasando poloa estrela xuvenil 
River Phoertix, todos semellan 
moverse con suma facilidade 
nos seus papeis. Mesmo o pró
prio William Hurt, nun secundá
rio rol de yonki despistado meti
do a asesiño trapalleiro, despa
cha corno quer a sua personaxe, 
nunha aportación breve, case 
de "artista convidado". mais 
chea de cornicidade. 

O mao é que a pelicula, que 
contén abondosos intres de 
chispa cómica, carece dunha 
carpintaria argumental que a fi
xese rnáis sólida e complexa. Se 
o comezo é vigoroso, e cun rit
mo que semella prometer unha 
rneirande complexidade na tra
ma, cando a muller do inmode
rado Joey se decata da infideli- · 
dade deste e urde os seus plans 
para liquidalo, · en estreita cola
boración coa sua mañosa naí, a· 
película G.ae nunha tediosa fase 
na que ao humor se chega por 
unha vía demasiado fácil, ainda 
que aceitábel e brilante por in-, 
tres. E nesa tónica- segue até o 
remate: un final quizais dema
siado froi.ixo para o que se podia 
esperar. 

En todo caso, ·e a talla dun 
guión dunha meirande brilém
tez, a boa dirección e 9 rnagnifi-

. co traballo dos actores, apoiado 
na frecuente chispa e axilidade 
dos diálogos, tan deste filme 
unha entretida e fresca corné
dia, que desperta a risa con fa-
9ilidade, ainda 'deixando ·a írn- • 
presión de poder ter sido unha 
tita máis ambiciosa. · O 

. Q. VIL.AS 



• Subvencións ao teatro. · 
45 millóns son os cóncedidos 
por Cultura ,aos diferentes gru
pos de teatro do país, dos que 
haberá que descontar os dous 
míllóns aos que renunciaron 
Keyzán e Kukas . As compañías 
que receberon axuda son Uvega 
Teatro, Viravolta, producións do 
Noroeste) Producións Máxicas, 
Teatro da Lúa, Malbarate, Tran
vía Teatro, Proconcierto, Tréco
la. Producións Librescena, Ché
vere, Os Ouinquílláns. Grupo de 

. Teatro de Húa, Cachirulo, Tea
tro de Ningures, Sapoconcho, 
Xalgarete, Ollomol teatro Sub
marino , 0 -Moucho Clerc, Sara
bela, Escala Dramática Galega, 
Ballet Druida, teatro do Atlánti
co, Falcatrua. Danthea. Máscara 
,17, Teatro 002, Compañia Ma
nuel Manquiña e Vagalume·. D 

• O debate da autode
terminación en Berlin. 
Margarita Ledo Andión foi ex
presamente convidada a partici-

, par nos Encontros Intemacio
nais do Grupo Europeu de Prác
ticas Políticas, que reune a es
tudosos de vários paises. Ostra
ballós da presente edición, que 
teñen como eixo central as rela
cións entre Nacións sen Estado 
e Centros políticos, terán lugar-
na Universidade de Berlin entre 
os días 11 e 14 de Outubro. 
Unha das sesións desenvolvera
se na Universidade Humboldt 
de Berlín-Este. 

A ponéncia da escritora gale
ga, "Direito de Autodetermina
ción: un exemplo dos limites 
democráticos do Estado español 
verbo das nacionalidades". ana
lisa o debate recente que susci
tou a proclamación de Parla
ment catalán tocante a non re
nunciar ao devandito direito co
lectivo, o comportarnento cfos 
Meios de Comunicación diante 
dese feito e a radicalización da 
estratéxia do medo por parte do 
poder central. A defensa da po
néncia e a participación nos de-
bates farase conxuntamente por 
Margarita ledo e máis o historia
dor catalán Solé Sabaté. O 
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Josep Felgueres 
· 'ó ·conservadurismo é" a pior lacra ~ocial' 

• M. CARBALLIDO 

Girona. 37 anos. Escultor 
autodidacta. A sua obra 
céntrase, sobretodo, na . 
reabilitación dos espazos 
a piques de sucumbir 
recompondo nunha 
mistura estética unha 
vital visualización 
cósmica. É un traballador 
da pedra, da que forma 
parte. E pensa que ainda 
é posíbel achar "outros 'O' 

mundos neste mesmó 
mundo con, sinxelarnente, 
pór atención e escoitar o·s 
sons cos sinais que 
emiten as colleitas máis 
antigas". É unha frase 
lúdica, testemuñal, 
confirma a sua definitiva 
estética humana, cando 
asegura que "sempre que 
podo descanso, sempre 
que non sexa en 
detrimento do cansáncio 
alleo". 

"Cando cheguei a Compostela 
vin de seguida que esta é outra 
galáxia", di, inquedo. "Viñen 
porque tiña ganas de coñecer a 
rota e entender, o paso, a lin
guaxe deste entramado históri-

11co que sobrecolle e cativa. E 
esta tranquilidade suprendeu
me. Aquí hai paz. E as causas 
fanse paseniño, sen presas. Fai
me pensar en ficar, quedar para 
sempre". 

A sua vida transcorreu entre 
pitos e flautas . De aquí para alá , 
segundo el mesmo confesa. · 
Ainda que advirte, asemade 
que non a trocaria. "Porque vi
vin. E fixen que a vida fose algo 
para convencer cun estado no 
outro estado. E todo está en 
función do que un desexe para 
si mesmo. Daquela, penso que 
as exploracións son só unha co
nxunción do que desexa o ser 
até conquerir a formalidade in
terior. O límite. Ainda que sem
pre é complicado localizalo. 
Mais a realidade fixa con fre
cuéncía eses baremos que, polo 
xeral, identifican a existéncia 
doméstica". 

A liberdade, engaiolada 
Sen embargo, Josep é conscien
te da dinámica social que fai 
que o ser sexa un elemento 
máis da lóxica alienante do sis
tema. dese sistema tan falado, 
trillado, tap obviado. e pesado. 

"porque hoxe xa non se quer fa
lar de nada. Polo visto todo está 
dito. E parece que case que 
todo conquerido. Mais non é 
certo. Todo está por facer. Mes
mo a revolución. O que pasa -
afirma- é que a sutileza do in
tocábel sistema é tal que non 
hai, aparentemente, modo de 
ceibarse del. E neste µiundo de 
relevos e contrastes, transorma
do en ruinas desde o prirrleiro 
ciclo histórico. destrúese siste
maticamente todo afán armóni
co e positivo. E ségue-se a en
_gaiolar a liberdade de expresión, 

DICCIONARIO XERAIS 

CASTELÁN 
GALEGO 
DE USOS.- FRASES E SINONIMOS 

'NESTE MUNDO DE 
RELEVOS E -

CONTRASTES, 
TRANSFORMADO 

~N RUINAS DESDE O 
PRIMEIRO CICLO 

HISTÓRICO; 
DESTRÚE=-s-=-=E----

SISTEMATICMAENTE. 
TODO AFÁN 

ARMÓNICO E 
POSITIVO' 

enchendo os embrións de deu
ses,: castigos e fantasmas. É a 
saída ponse cada vez máis difí
cil. Senón, aí está o caso con
creto ·dos EE.UU. O pai das pá
trias. Non tiveron reparo algún 
en invadir Panamá, Granada, 
Puerto Rico, . Santo Domingo, 
Cuba, etc. --e agora Arábia 
Saudi. E os govemantes satéli
·tes salvadores da civilización 
ocide:qtal, títeres, porque todo 
hai que dicilo, embárcannos 
nunha película que xa Víramos 

. moítas veces e que, ademais de 
nefasta, abórrenos". 

Escultura de Josep Felgueres 

Galiza é unha nación 
"Apesar. dos pesares", resposta 
á pergurita de como ve as posí- -
cións das Comunidades- do Es
tado. "O mesmo que Catalunya. 
Son duas 11acións que han de 
buscar as suas identidades 
para poderen viver con-digñ{Cia
de e en pé de igualdade co resto 
dos países do planeta. O mesmo 
--subliña- que un ser co outro. 

Non se pode viver sen liberdade 
individual, se falamos de huma- , 
nos. Un ten que ser libre para 
poder . satisfacer e comprender 
ao outro. Sucede o mesmo cos 
·paises. Se non hai liberdadúion 
hai futuro nen progreso, nen 
hlStória . . Ñon se-adíanta: Nese. 
sentido é asi. E o vexo aquí, na 
Galiza, a xente é diferente_ á .dos 
demais pavos, fala outra lingua
xe e teñen unha cultma própria. 

Que é o que se necesita, .daque
la, para sobreviver? Rachar coas 
fórmulas tradicionais. Non está 
pasando na URSS? Por que non. 
entón, aquí? O conservadurismo 
é a pior lacra que ten unha so~ · 
ciedade, porque, non deixa c.a
rniñar e desenvolverse a esa so
ciedade. Nese sentido, penso 

· que hai que combatelo". mais de 
xeito intelixente. cunha dinámi
ca própria e tratando de iiifluir 
cunha estratéxia séria sobre os 
mecanismos de control d0 po
der" . O 
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Este mes de Setembro cum
pren-se cincuenta anos da mor- _ 
te de Aurélio Ribalta, nado a 1 
de Abril de 1864 en Ferrol. Con 
ésta ocasión examinaremos 
aquí alglinhas das suas ideias· 
sobre a gheada, formuladas no 
Libro de KonsagÍación. Feixe de 
poesías gallegas, publicado en 
Madrid en 1910. Na última parte 
deste livro, subtitulada "Nota 
sobre reforma da Ortogr~fía ga
llega", Ribalta formula várias 
ideias_ ortográficas e linguísticas 
sobre o galega. / 

Para mais 'tnf ormadón sobre 
Ribalta, autor de óutras obras de -
poesía (Os meus votos; Altariño 
de Amare), de prosa literária 
(Ferruxe; O Pastor · de Dona , Sil-

, via; O derradeiio amare), etc., o 
leitor poderá ·consultar Luis 
González Blpsco ( Granr Enciclo-

--pedia Gallega, tomo 26) e sobre
todo Carballo Calero (Historia da 
Literatura Galega Contemporá
nea), de quen son estas pala
vras: "No campo da 'prosa e o · 
verso traballou con entusiasmo 
e tenacidade Aurelio Ribalta e 
Copete, que ainda se preocupou 
da reforma .ortográfica, e, frente 
á etimolóxica, propuxo a orto
grafia fonética. Na porta da sua 
casa de Chozos. de la Sierra, 
província de Madrid, puxera -
Unha inscripción que rezaba Pe
take kas kotelos, o cíue fixera 
crer a alguns que un diplomáti
co grego tiña ali o seu domici
lio" (p. ·486). 
· No que di a respeito da repre

sentación gráfica do galega, de-
-fende unha ortografía -fonética 
estremada. En resumo . propón 
substituir c por k ou z segundo 
o seu valor fonético, qu (''.pra 
nada sirbe, komo non sea 'pra 
poñere konfusión nos _ ke de
prenden esas rechamantes sila
bas que, qui, ... " por k, v por b, 
suprimir o h ("una añadizión dos 
eruditos ke non sirbe mais ke 
destorbo"}, etc. 

As ideias ortográficas de Ri
balta só se poderían xustificar 
se o galega fara unha língua 
exótica e sen tradición escrita. 
Despois de todo. os alfabetos 
que usamos denominan-se fo
néticos precisamente_ porque na 
ori>cen cada unha das suas le-

-tras representaba, ou pretendia 
representar, un son (ou fonema) 
diferente. Porén, ca evolución 
das línguas, entre outras cau
sas, a relación entre as letras 
dos alfabetos e os fonemas das 
línguas modific~m-s~ de tal xeito 
que a partir dun certo momento 
difícilmente se lles pode aplicar 
o calificativo de fonéticos ou de 
fonemáticos- se non é nun 
senttdo figurado. 

Despois desta pequena digre
sión sobré as ideias ortográficas 
de Ribalta; irnos centrar a aten
ción no tema que aqui nos ocu
pa, a sua concepción da ghea:
da, que aparece tamén expresa
da na última parte da obra men
cionada, nomeadamente no pa
rágrafo titulado "O son do g ga
llego'". Aqui come-za Ribalta im
pugnando a concepción que. 

. deste fenómeno presentara M. 
Valladares Núñez no prólogo do 
seu_ Diccionario gallego-castella
no (1884): 

«Las geadas son uri defecto 
de la gente idiota: consisten en 
hacer fuerte lag suave, como en 
gaita, guerra, guinda, gozo, 
gusto: y, siendo un defecto, un 
abuso de simple pronunciación, 
lo mismo que el decir berse, Vi
sente, sentro, siudá,etc., por 
berce, Vicente, centro y ciudá; 
y nabisa, _ sapato, sarrapicar, 
~oca, etc. ; en ninguna grarnáti-

-ca, en ningún vocabulario pue-

RIBALTA E A GHEADA 
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A gheada na província ·de Lugo contra o ano 1965 

_, ~ POSICION DE 
VALLADARES SOBRE 
A GHEADA ILUSTRA 

UNHA CERTA 
TRADICIÓN ERUDITA 

GALEGA QUE 
FACENDO CASO 

OMISO DOS DADOS 
CONCRETOS DA 

LÍNGUA DESPRÉCIA 
' OU IGNORA 

SISTEMATICAMENTE 
CALOUER 

MANIFESTACIÓN 
POPULAR' 

den hallar cabida y de.slustran 
la, por otra parte, interesante 
obra del Sr. Mirás». -

A defensa que fai Ribalta <les
te fenómeno contra a opinión 
anticientífica -de Valladares xá 
anuncia algunhas das ideas que 
poucos despois ia popularizar a 
Lingüística Moderna: 

«Kan perdón do siñor Vallada- ' -
r~s (ke t~n feíto grandes sirbi- 1-

z1os aa lingoa rexional) paréze
me ke non meditou o párrafo ko-

piado. Eu, xa fai tempo, kixen 
estudiare eso das geadas; pala 
parte dos literatos tratei deterar
me preguntándolles a eles: pola 
parte do pobo perkurei fazere 
ouserbaziós. O detalle desas de
mandas e (sic) kurioso, pro non 
kabe nesta nota. O seu resulta
do foi (koma en tantas outras 
kosas) arredáreme dos eruditos 
e pasáreme ao partido popular, 
ao da xente, anke o siñor Valla
dares lle chame idiota. Eu kreo 
kas geadas non son "un defecto, 

_un simple abuso de pronuncia
_ción"» (p. 150-151). 

Con efeito, a Linguística Mo
derna ia centrar a sua atención 
nos feítos propriamente linguís
ticos que. no caso- do galega, 
emanan da boca do povo, facen
do abstracción de todo tipo de 
prexuícios por mui ilustres que 
foran os seus defensores. Isto é 
o que Ribalta fai ca gheada 
como nos di explícitamente: 

«Bourne koo feito filolóxico, 
pa,uko estudiado ainda, e .ben 
mfils mefecente destudio ke dos 
kalificativos "défecto de gente 
idiota", "abuso de simple pro
nunciación"· e outros polo esti-
lan. (p. 153). ' 

A posición de Valladares so
bre a ghea,da ilustra infelizmen
te ben unha certa tradución eru
dita galega que facendo caso 
omiso dos dados concretos da 
língua desprecia ou ignora sis
tematicamente cualquer mani
festación popular. Ainda non fai 

muito tempo Alonso Montero 
quei>cava-se do pouco aprécio 
que os escritores galegas mos
travan por fenómenos lingüísti
cos tan típicos do galega como 
son a gheada e o seseio, e Fran
cisco Fernandez Rei citava a 
Mirás e Ribalta entre os poucos 
defensores da gheada frente aos 
numerosos detractores. Claro 
que o feíto cle reresentar a ghea
da por rneio de g non ten por 
qµe significar rechazo deste' fe
nómeno, como nos mostra o 
próprio Ribalta. Neste caso o g 
representa simplemente a ghea
da ·por convención do mesmo 

. xeito que este mesmo grafema 
representa /g/. Esta solución se
mella mais léxica que a pratica
da por Miras, o ilustre predece
sor de Ribalta na defensa deste 
fenómeno, que representou na 
sua Gramática a gheada por 
meio do j, o que non deixaba de 
ser unha influéncia gráfica do 
castelán. 

Obviamente as ideais de Ri
balta sobre este fenómeno anti
cipan tarnén algunhas das 
ideias da Sociolingüística relati
vas á variación lingüística, aos 
xuícios feítos sobre o comporta
mento verbal dos indivíduos, 
etc. 

Foneticamente Ribalta come
za observando o feíto hoxe en 
dia ben aceitado de a gheada 
posuir diferentes matices se
gundo os talantes e os contex
tos. Por outra parte, a definición 
fonética que este autor propón 
<leste fenómeno no seu conxun
to non ten nada que envexar a 
outras mais modernas: 

<<Kreo ken Galizia a prenuncia 
do g e igualmente baria e cheia 
de matizes, kon a,i,o ke kon, u. 
E penso ke o g gallego e unha 
letra fricatiba, bukalizada e be
lare; que ten moitas bariantes 
de tinbre, astra o punto de sere 
un son dos mais nobles da lin
goa galega, e ke a sua prenun
ziazión tipo, baria de glótika a 
non glótika, karauterizando a 
derradeira o doze son guturale 
ke lle dan os mais dos aldeas 
nas mais das komarkas de Gali
zia. A geada e un g no ke o én
fasis fai suprimire a boz glótika; 
un g sin bribazión das kordas 
bokás» (pp 151-152). 

"O doze son guturale ke lle 
dan os rnais aldeás" alude sen 
dúvida á gheada mais frecuen
te, mais típica e orixinal, ou 
'gheada epiglotofarínxea, que se 
produce por meio de unha re
tracción da raíz da língua de 
xeito que a epíglote se aproxima 
á parte posterior da farinxe ( cf. 
Cadfor (1968))_ 

A gheada mais usual non é 
propriamente xorda, corno afir
ma Ribalta, senón mais ben so
nora. Por outra parte, a defición 
desta como gutural, que signifi
ca á vez velar, uvular, farínxea 
e larínxea, aplica-se rnais pro
priamente á gheada en xeral 
que a unha só das suas realiza
cións como pode ser a epigloto
farínxea. 

Ribalta coñece o artigo do 
americano E.H. Tuttle (1906) so
bre a gheada, que cita. Este au
tor definira a gheada como fri
cativa xorda, similar ao j anda-

. luz, intermediária entre o j cas
telán e o h inglés. A Tutle sur
prende-lle o proceso da gheada 
que segundo el é contrario ás 
leis fonéticas das línguas romá
nicas e semellante ao proceso 
de mutación consonántica das 
oclusivas sonoras en fricativas 
xordas do alto alemán. 

Ribalta coñece tamen os Ele
mentos de Gramática Histórica 
de Garcia de' piego (1906), que 

critica polo pouco espácio con
cedido a este fenómeno : · 

«Na mais naba das gramáti
cas gallegas, a do siñor Garzía 
de Diego, fálase das geadas, re
xistrase o feíto, pro non se lladi
ca unh~ fala triste pra esprika-

. zión nin pra · kornentario» (p 
155). 

Alude finalmente Ribalta nes
te traballo á preséncia de fenó
menos semellantes á gheada 
noutras línguas coma o castelán 
popular de Madrid: 

«Xa ke falo das geadas, kero 
dizire ke non somentes aínas 
(sic) no gallego. Ainas tamen no 
castellano, prinzipalmente na 
sua modalidá popular madrile
ña. 

<<En Madri teño rekollido al
gunhas ouserbaziós ke proban a 
eisistencia das geadas no kaste
llano popular falado polos chu
los. Das rniñas notas resulta (sin 
perxuizo de rnaor estúdeo), ke 
as geadas fanse (sic) mais a 
miúdo . 

«Kando o g bai <liante das bo
kás u,o,a por este arde, ke e u 
(sic) arde da sua grabedá. En
xernpros : (ke ghuasa) (de ghori
la eres). Diante de a nótase moi
to mais kando o g bai tras dun 
s final, kon kaída deste s por 
asimilación regresiba; enxem
pros: (noseah ghansol) (no seas 
ganso); (no seah ghayina) (no 
seas gallina). 

«Unha geada moi kuriosa do 
kastellano. e a de g diante de r 
mais vokal no medeo de fala , 
koma por enxempro esta ke re
kollin e anotei inda fai pouko 
(trabajamos komo neghritos)» 
(pp 153-154). 

Concluí Ribalta este parágrafo 
cunha hipótese de explicación 
da gheada tanto galega como 
castelá. Segundo este autor, 
este fenómeno depende da én
fase da fala e pode ser explicado 
como un efeito rítmico: 

«Direi, en fin, ke as geadas, . 
tanto no gallego koma no kaste
llano, depende do énfasis da 
fala. Y e natural, senda koma 
son un efeuto rítmiko» (p 155). 

Esta explicación da gheada, 
ainda que actualmente está su
perada, representa unha certa 
inovación para o seu tempo. 
Con efeito, Ribalta, en contra da 
ideia rnais comun naquela épo
ca, considera a gheada como un 
fenómeno fonolóxico interno do 
galega e non como o resultado 
de influéncias do castelán. Por 
outra parte, Ribalta relaciona a 
gheada galega con outros fenó
menos doutras linguas como a 
asimilación de (g) a (h) que ten 
lugar nalguns contextos de cer
tos dialectos do castelán que, 
apesar de ser de natureza dife
rente, apresenta cartas rela
cións co aquela. Hoxe tamén sa
bemos que a gheada non de
pende directamente da énfase 
da fala nen pode ser explicada 
unicamente por efeitos rítmicos 
-a estrutura prosódica explica 
apenas certos aspectos secun
dários da gheada. Mais que o 
ritmo é marca fonolóxica, cuxas 
teorías son posteriores ao traba
llo de Ribalta, que pode explicar 
fundamentalmente a gheada. 

En resumo Ribalta reivindica 
o prestíxio social da gheada 
corno fenómeno fonolóxico do 
galega que outros autores lle ne
garan, e desenvolve un estudo 
lingüístico <leste fenómeno. En 
particular Ribalta oferece-nos 
unha definición fonética e unha 
explicación fonolóxica da ghea
da que, para a época en que 
apareceron, son dignas de ga
banza e merecen .o noso respei
to ·e a nasa consideración. D 
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EXPOSICIONS 

• Emilio Ortiz · 

Até o 2 de ó'utubro. Aguarelas 
na Sala' de ·Aite de _CaixavigÓ. 

• Alberto 
Schommer 

E'xposición das séries de retra-

NOVAS SENSUAIS · 

• MC/COMPOSTELA · 1 
O grupo bretón. Den (cun ele
pé no merca- qo que leva por ti
tulo "Just arounrl the win
dow", algo así como "Ao pé da 
fiestra"), fo1 a nova destacada 

1 

do casco vello compostelá na 
pasada semana. Os oito mem
bros que se xuntaron no sóta
no da Casa das Crechas, su
daron en solidariedade co pú
blico que, pel a pel. vibrou 
coas suas melodias. 

· ParticÜlannente, a destacar 
o último tema (que se conver
teu en penúltimo por mor da 
esLXéncia dos concorrentes), 
onde a finura e sensibilidade 
brillaron sobre cÚllllos moi au
tos , O recital achábase enca
drado n un ciclo de música 
celta iruciado precisamente 
co grupo Den, coa pretensión 
de "pór en contacto directo 
aos amantes dlstas expresións 
autóctonas nun marco alonxa
do dos circuitos comerciais 
tradicionais". segundo expü
cou Victor. orgaizador do de
vandito ciclo. 

Todos e cada un dos com
poñentes empeñaronse en de
mosttar que a música é un 

' tos no Museu do Povo Galego 
e na Casa da 'Farré\ de Santia
go. 

• Manuel Moldes 

Exposición do pintor ponteve
drés . co título "A cate
dr~ +Pinturas", na Casa da 
Parra en Compostela 

o 
'i .s:
() 
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ponto de partida cara a con
querir novas sensacións de 
entendemento. O violino de 
Jacky Mollard, xoguetón, sen
sibel e romántico, enéaixaba a 
perfeición coa frauta aéompa
sada de Jean Michel Veillóm, 
e coa marca do baixo arrisca
do conducido por Alain Genty 
(que pidia líquido para refres
carse}, xunto aos teclados que 
galvanizaban nos momentos 
máis fortes, apoiado pala bate
ría máxica (con só incluido) de 
Dominique Le Tennec, que 
chegaba ao frenesi cando a 
gaita do inmutable Patr:ick 
Molar infundia o seu prestixio 
e persoalidade, onde a ameni
dade da guitarra de Soig Sibe
ril puña o punto. Sen esque
cer, por suposto, ao número 
oito, Chris Mix, que na sua ac
tuación como técnico de són 
compaxinou un recital ·que, 
arique con moito calor, pode 
ser calificado, en xeral, de ex
plendido. 

A próxima actuación será a 
meados de Outubro. Será, 
nesta ocasión, Miro, que de
baterá outras alternativas na 
xa combativa Casa das Cre
chas. O 

- A ·xend·A~ 
. AcµLTU1:'A1:~. · 
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CONVOCATORIAS 

• Ólisbos· 

A revi~t~ "Óhsbos, os amantes · 
da Palabra", cqmunica -que 

, .está aberto o pr_ázo para a · 
recepción de orixinais para 
o seu próximo número ' nove' ' 
até o 31 de Outubro. Os traba
llos, de .crítica e criación lite
rária, investigación, traduc
Gión, lingüística, etc.. . asi 
corrlo ilustracións e traballos· 
de banda deseñada, deberán 
remitirse, antes da dat'a xa si
nalada, á seguinte dirección : 

Revista .óJisbos, os amantes 
. da Palabra 

Faculdade dé Filoloxia 
Praza de Mazarelos sin 
15703 - Santiago. de Compos-
tela · -

Ou. ben deixalos, a nome d'a 
Revista, na bedelaria da Fa
culdade de Filoloxia _ Non se 
admitirán traballos chegados 
unha vez rematado o prazo. 

• Escala de Música 

A escala de Música "Estudio" 
de Santiago ten aberta até o 
21 de Setembro o prazo de 
matricula para o trimestre fi
nal do ano. Ademais das cla
ses individuais de instrumen

• _·A volta . 
· do ·Compay' Grilo 

Novo libro de cantos da cuba
no-galega ·Arúsia Miranda 
ilustrada polo direc:tor . da re
vista infantil cubana "Zuñ 
·zun". Regreso da personaxe . 
que arios atrás támén editara 
Edic . do castro. Este libro vai 
ser erutado en Cuba prox:ima: 
mente . As primeiras aventu
ras de Compay Grilo teñen xa 
acumulada no país caribeño 
unha tirada ·de 400.000 exem
plares. 

• Festival · 
· .ll)tefoacional de 

Video "Cidade de 
Vigo" . -

. Organizado por .. .Alborada Pro
dución Audiovis1:1ale patroci-1 
nado polo concello vigués , ce-

. : lebrarase do. 22 ao 26 de Xa
neiro ' esta IÍ Edición dunha 
mostra do vídeo que comezara 
con gran éxitÓ ~ste pasado 
ano. O Festival organiza un 
concurso aberto a todos os · 
criadores de video , cuxo prazo 
finaliza o. 15 de Novembro, 
cu'n prémio de 500.000 pese
tas e dous accésits de 
250.000. O _primeiro prémio 
non pode ser declarado deser-

- to, pero si concedido ·ex-ae
quo: Pódese pedir máis iiúor
mación aos teléfonos (986) 29 
36 10 ou 47 38 _67. 

• - II Escala 
·- de Verao do -

Noroeste-O Bierzo 

Organizados polo Instituto Ga
lego de Socío-Pedagoxia terán 
lugar na Casa de Cultura de 
Vilafranca do Bierzo estas en
contros pedagÓxicos que in
cluirán-intervencións dé Pablo 
Rodtiguez "Oitabén", Antón 
Ca$tro Rodríguez, Antón Cas
tro . ·Anselmo López Carre irq. , 

Paco. Román e Francisco Car
ballo. Celebrarase unha mesa 
redonda 'sobre a situación do 
galego nas zonas fronteirizas 

, con representantes das Mesas . 
pala Normalización Lingüísti
ca, Defensa do Galega de As
turias, - O Bierzo e da AC. 
"Xente Nova" de Lubián (Za- . 
mora). Odia 28 p·echara'se crin 
recital poético él.e Manuel Ma- ' 
ria e Lois Diéguez. 
Máis información nos teléfo
nos (988) 21 60 28 e (987) 54 
20 97. 

• Encontros 
G'alicia-Portugal· 

Os dias 22 e 23 de Setembro 
terán' lugar e~es encontros or: " 
ganizados pala Cámara Murii
cipal, a Regiao de Turismo do 
Alto Minho , Xunta , Deputa- · 
ción e Confederación 'de Em
presários de Ourense·. Conce
lios de Lugo e Ourense e_ a 
Liga dé Concellos _ Limianos. 
l\Jo programa de actuacióÍls 
·participan diversos· grupos fol
clóricos e muSicais, haberá 
teatro (Aula Áben;a de Ourén
se), e están abertas exposi-
cións de Pintura e- Escultura 
(Artistas Ourensans), Fotogra-

-fi.a e Banda Deseñada, desde 
odia 22-a 29 deste' més . -Insta
larase tamén unha eX})osición
-ven<;l.~ de libro galega. 

ANUNCIOS DE BALDE . 

to haberá un curso de inicia
ciózi_á música para nenos a 
partir dos cillco arios. O sinte
resados poden dirixirse á Rua ... 
Harreo 16 en Santiago ou no -

A Asociación España~URSS 
ten ab~rta a matrjcula para as 
clases de idiomá ruso· que 
escomenzari o 1 de Outubro. 
Os/as interesados/as poden 

- dirixirse ao (986) 22 44 57. 

teléfono (981) 56 18 95. 

• Cursos de Galega 

A Agrupación Cultural Ale- · 
. xandre Bóveda convoca uns 

cursos de galega de iniciación 
e aperfeizoarnento que darán 
comenzo o próximo 3 de Ou
tubro en horário de 18.45 a 
21.15 h. os luns e mércores 
(iniciación) e martes e xoves 
(aperfeizoamento). As inscrip
cións pqderán formalizarse até . 
o dia 26 de Setembro nas Li
brarías Couceiro e Lume ou no 
loal social da Federación de 
Asociacións Culturais {Emilio 
Pardo Bazán : 25-1). Máis infor
mación no. teléfono 24 43- 55. 

-· O Berro Novo 

Segunda entrega da reVista 
que edita a Asociación Xuve
nil "Lagares" de Capral . En .32 
páxinas, entreVistas (Susi Pa
·checo, Maite Garrido e Román 
Raña), artigas, seccións (músi- . 
ca, ·deportes , refrariero, hu
mor, pasatempos, ... ). Digna
men~e editapa, a revista agru
pa na sua feitura a un bon fato 
de mozos e mozas, ciüe desta 
maneira .oferecen . ao bairro 
unha boa plataforma de infor
mación alternativa. 

Vendo Renault ~uper 5 GTt 
en perfecto es.tacto, seminovo 

. e · con extras. ·c ti,amar ao (981) 

Mónica Spencer , do Balet Po
pular de Recite (Brasil} dá cur
sos de bailes populares bra
sileños (samba, forró , ciran
da, xaxado, ... ). Interesados di-

1 

rixirse á Asociación Cultural · 
. de Vigo·(988) 22 27 87. O ciur= 
so terá lugar do 24 ao 28 de 
Setembro. . · · 

. '61 82 73.- . 

.Necesitam os duas .rapazas 
p~a complet ar piso en San
tiago . Habitacións exteriores . 
Zona de Santa Clara. 11.000 -
pesetas ao· mes. Chamar rudña 
(981) 61 82 73. 

Os grupos· de rock-pop gale
gas interesados en enViar 
unha maqueta através do ca
tálogo de Discos Raiados po- . 
den fac~lo ao seguillte endere
zo: · Discos Raiadós. Apartado 
1674. Vigo_ Teléfono (986) 22 
13 68. 

r - - --:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -:- - - - -- ~ - - - .... , ••••••••••••••••••ii;;;::::.. ...... 
!I ... ! €~ . ~D· ELE!\ZGADOUR . ~· 

Para dirlxir ao · 
1 Excmo. Sr. D. Xes'-'• Díaz Fornas. 1 
1 Congreso de los D~putados . Pláza de las Cortes, s/n. 28071 Madrid. I 
1 Señoria: 1 

.
. 
1
1 Quérolle facer chegar a mi.ña preocupación pola posibilldade de que a "Convención sobre a determinación do 1 

país responsabel do exame . das solicitudes de. asilo efectuadas nun dos Doce países membros da C.E." sexa · I · 
1 aprobada na sua actual versión. · . , · -· · ' · , _ 1 
1 Comparto plenam~nte as preocupacións publicamente expresadas por Arnnistia lntemaéionál sob.re a faltá de . 1 
1 garantias de libre acceso ao refúxio que isto Rode fraer consigo, en especial ao contemplarse. conxuntamente I 

.. coa política de visados da e.E. . 
1 Solicito ·que se estabelezca un debate p~blico · sobre á citada norma comunitáiia ant~s da sua ratificación polo .-1 
1 Parlamento Español. . . . 1 
· 1- Agardo de V?e., e do Parlamento Español, unha acción neste sentidÓ para oonseguir que· a t~paña sexa· un 1 
1 ponto de acollida para- tod~s a'quelas persoa~ que se ven forzadas a sair do seu paf s di ante do temor de 1 
-1 converterse en presos de conciéncia.:v.ítimas da tot.tura, da pena de morte, ou da "desaparición". 1 
I AsinadO : · 1· 

! ~~f;~'i~~:i •. :; •················ •• ·············: : ~;;;;¡~~~ ••. ••• :•·•••:·······•''.: :•••·: ::·· ••• ··•·• ·••·••·•.· ;: ·········· ·· l. . ' . . . 1 
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ENRIQUE MAGDALENA- VILA 
VELÁZQUEZ MORENO, 34-1ª - TEIB. (986)·21 54 98/12 · 

· SEAT-VW ' • FORO 
Fiesta 1.1..... ______ __ ____________ 37.600 
Fi8Sta 1.3, Esccrt, Tau~s-1 .600 ............. '43.600 

Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda. 124, 131 . 37.600 
VW Golf .. -. .: .................. : ....... ~ ........... ·: ..... - 43.600 
VW Polo.......... . .............. 37.600 Escort 1.6ÓO, Orión-Diesel, Siena ........... 43.600 

CITROEN . - PEUGEOT-TALBOT - : 
Peugeot-205. '404, Tab>t-150 ... ............. . 43.600 
Peugeot·309 ......... , ... ... ... . , ......... ..... : ........ 43.600 

AX TRE,BX-14. GS. Visa U-Super ....... .. 37.600 
CX,BX-19, ~sa Diesel.. ....... .. .......... ..... . .- 43.600. 

RENAULT 
- Peugeot-305 ........ , .......... ....... ......... : ........ 43:600 

-Super 5 .......................... .......... ........... : .. 37.600 OPEL . 
R-9, ~11 ........... ............ ........................ 43.600. · Coraa·TR, l<adett 1.3, Record 1.5 ........... '43.600 
R~1. R11GTD. R18 ..... : ... : ......... -- -- -- ~ --- 35'.100 Coraa-O._ l<adelt-0 ..................... - ...... ...... 43.600 

ASEGURE CON ÉSTES.PRECIOS O 'SEU AUTOMOBIL 
. COBERTURA: ._ -

•Seguro obrig~tórió •Seguro voluntário a terceiros -OCÚpantes •Asisténcia en . 
· ·viaxe •Rettrada do carnet. ~ 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA GALIZA 

' 4 
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IoEAs. 

Os Diplómáticos 
'Q~eremos · rhúsiGa ar~outadá, ·artesan·a, di~tinta a. esa, comerci~I, 
tan ~bo~lta · que ab9rre' . ·. 

MANUEL VEIGA 

--:-: Q s Diplomáticos é só unha 
. síntese -do auténtico nome · .. 

· do grupo: Rómulo Permui .e · 
·..os Diplomáticos de Monte 'Alto. · 
Monte Alto é ·un bairro coruñés, 
a_rrimado á Torre de Hércul~s, que 
deu riomes de tanta fama como · :. 
Lüis·Suárez ou a orqu~sta .Os 
Satélites. Rómulo Permui foi-o 
·home inspirador.que lle acla~ou as 
-ideas. · 
E o dos Diplomáticos_ de onde ven? , 
Ven, sinala Xurxo Squto, o vocalista, do 
sentidiño que recon:iendaba o meu abó. · 
-Oe saber avanzar -no maremagnun. A 
mensaxe máis ardorosa precisa de diplo-· 
mácia. · · 

A vosa música é mestiza, como i{ voso 
. bairro. Unha mistura de The Vogues, Os 
Satélites -e Los Chichos? 

"Queremos músi_ca arroutada, artesana, 

Rómulo Permui aprendeunos-a dicer: isto - · 
é repugnante. Por exemplo, é repugnante -
a música de The Cure. Os Satélites errcán- · 
tannos, son.da casa. Góstanos o tex- mex 
,dos Lobos, tocar as palmas, certos gru
pos irlandeses e, sobre todo, a· Charanga 
do Cuco de Ve/le, vinte vellos con voces 
hiperagudas, con aco~ón e percusión a 
base de _bombo: Todo o ·que cantan fano 

-engade Xurxo, a que cl:le sae polo que ti 
es,_ polo -que che gusta, diferente a esa 
que se vende, tan bonita .que aburre. o . 
que dá coerénc¡a a_ todas as · inflµéncias 

. enxébre. Galeguizan a guajira ou calquer 
ritmo tropical. · 

dias bonitas e ben tocadas. 
Vos cantades en galega. 
Si, pero o importante non é só cantar en 
galego, se o que se fai e traducir as letras 
do castelán. O importante. son as emo
cións que se expresan en galega, nu11 par
tido de futbol, nunha taberna ou nun mer
cante das Malvinas: En Monte Alto existe 
o q~e n,ós chamamos o heavi de cochi
queira. E un bairro moi duro e en moitos 
casas criaban porcos. ·Alguns grupos 
agardaban .a que pasara o San Martiño 
para encher o cortello de carteis de /ron 
Maiden e empezar a ensaiar. Hai moitas 
situaéións, moi intensas, moi subversivas, 
como a que relatamos na canción do pa
nadeiro heavi, que ternos diante e que ha
bitualmente non vemos. 

VbL VER AO REGO 

E ntre as ignoráncias ét!,Je sofre 
este país 'dos médios de comu
·nicación, próprios e extranos, 

destaca nos últimos meses a da re-
conversión do sector leiteiro: 
· Non existe en absoluto información 

sobre esta crise. Non se escoita a opi
nión dos afectados. · Non se fala das 
suas acións até que .son inminentes e 
entón faise para denostalas. Tan pron-

·to .se retiran os tracto.res como desa
parece a"notícia, máis preocupados os 

_directores dos médios por indiad~$. ca-
-seiras ou culebróns transmutados .de , 
Madrid. As reunións da Mesa do Leite 
merecen menos texto que a recepdón 
por un Qonselleiro· dos nenos dun co
léxio. · 

E iso que estamos talando do porvir
das nosas empresas, do futuro de 
case a metade dos nosos -cidadáns. 
Agora a nosa Clase 9irixinte non é,se
quer españolista, é paivamente afran
cesada. · O 

.. que ternos é a paixón"~ 
Os Diplomáticos teñen unha _ especial 

ql,leréncia polo acordeón, ún instr.umento 
que caracteriza ao grupo. ''Todos tivemos 
algun familiar acordeonista, sinala Xu~o 
Squto. Foi un instrumento que tivo moita 
forza aquí e que ·creou grandes mitos 
como Delfín Barral, · acordeonista dos 813- · 
télites. É un. instrume'ntq cori grandes po
sibilidades, transmite un sentimento que. 
non é posíbel nos teclado~"· 

, . . 
Forza e virtuosismo 

Entre o pop máis superficial e o heavi Sodes coruñesistas? 
máis duro, parece que hai espácio para Somos córuñeses cascarilleiros. Estase 
un· termo médio distinto? ~ .venciendo unha parte da Coruña, que pro-
NÓs ternos !JnS. princípios estéticos que babelmente exista, pero queda outra parte 
son: virtuosismo, cosmopolitismo, sentidi- marxinada, onde estamos _nós. 
ño, arroutada e paixón. O virtuosismo ven Que significa Antón Reixa? 
a ·conto de que actualménte en todos os Unha xenialidade que existe. Sen Os Re
ordes da·arte prii:na a chafallada, o super- sentidos non haberia grnpos coma o 
ficial~ unha música fráxil, de catro acor- naso, ainda que musicalmente sexamos·, 
des; ou unf)a pintúra moderna, · de catro en parte, diferentes. Se IJoxe saimos nós, 
brochazos. Onde está o virtuosismo, a Os Quenindiola, Os Verja/ludas, Os Piores, 
liña? . Queremos música con forza, con- Os Desertores dq Arado ... é grácias a que 
emoción, pero _que teña, ao tempo, n:ielo- . ~les empezaron. O 

MINU-TOS . DE ··SAN.TIAG·O . PRAIAS · 

TRES.EN RAIA 

-

.MANDO.A 
DISTÁNCIA 

G. LUCA DE TENA 

M omentos estelares de escuri
dade e xesuitismo, son os que 
nos anúncian Abel Caballero e 

Manuel Soto nun enfrontamento a 
marte por un primer pasto dunha lis
ta eleitoral. Só a política por mando 
a distáncia pode oferecer espectácu--
los de tan excelsa mediocridade 
como este cartel no que dous boxea
dores intranscendentes amagan con 
se devorar discretamente os figados 
nur;i combate coas luces apagadas. 

A direita do árbitro, un ex-ministro 
de Transportes que se corca coa glo
ria de ter cortado o mapa galego do 
plan das autovias, do plan do tren rá
pido e do plan do tren non tan rápido 
pero un pouco mais decente. Men
tres fai algo de sombra para aquecer 
musculatura eleitoral, di que ternos 
un crecemento aceptábel e que o fu
turo será principalmente de acuicul
tura e turismo culto. 

Á esquerda do árbitro, un alcalde 
no momento máis baixo das suas 
posibilidades de voto· despois de ter 
logrado con grande dispéndio eco
nómico e un esforzo de imaxinación, 
facer da sua cidade un inferno. Ex
votantes, amigos íntimos, correlixio
nários e adversários, forman xa unha 
comp~cta contraria que soña con 
Soto de agregado cultural na embai
xada de Bagdad. 

Os dous boxeadores teñen un 
mesmo manager en Madrid e por eso 
as lavazadas teñen que ser con pou
ca luz, ruidos amortecidos e sen ta
quígrafos. Un ten liña directa co xefe 
e pon sorriso de sacristán, como Wa
lesa cando di que non quer ser presi
dente; outro di que xa foi proclamado 
vencedor polo seu público local, ao 
tempo que governa con distáncia 
curta e rapañota de pequenos favo
res, na mellor tradición caciquil. Po
deroso cabaleiro contra cabaleiro de 
indústria, audaz cabaleiro contra ca
baleiro andante, contra cabaleiro au
daz, contra cabaleiro embozado. 

Dan unha foto-robot que nin diola 
dos partidos que aquí mangonean 
por mercede periférica, mentres pin
tan e despintan autovias na libreta e 
se rouban as gomas como nenos 

. baixo a mirada divertida do profesor. 

. PAISAXE i . 
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