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Máis do 20 por- canto dos cab~ceira _de lista mudaron de partido 
• 1 · · Alcal~ábeis para todo 

A confección das listas eleitorais reflexa a imaxe dun país desartellado políticamente. O 22 por cento -dos 
cabeceira de lista mudaron de partido e máis do 1 O por cento apresentáronse en cada confrontación 

baixo siglas diferentes. PP e PSOE ded!cáronse a fichar alcaldábeis, sen que a traxectória, 
a ideoloxia ou o programa a defender se teña para ·nada en canta. Trátase de 

Vitorino 
Núñez · 
ameaza con 
chamar á policia 
para que entre no 
Parlamento 

O Presidente do Parlamento· 
ameazou con chamar- a forza 
p~blica para expulsar da sá de 
plenos ao parla·mentário do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, nun 
inusual e grave comportamento 

-dun Presidente parlamentário 
que esquece a inviolabi'lidade 
da sede parlamentária e dos 
próprios parlamentários. 6 

arrecadar votos e de apre~entar candidaturas. 

As empresas · 
.-lácteas -
españolas din 
que o PSOE 
vende o sector 
aos-franceses 

As lácteas españolas critícar-rlle 
nunha carta enviada a F. Gon
zález que lles estexa entregan
do o sector aos franceses, a re
conversión leiteira, a imposición 
da cuota_ láctea vaise facer pota 
via das multinacionais. ntes do 
mes de Agosto as factorias lác
teas da Galiza poden quedar re
ducidas nun 50 por cento. 6 

Aznar 
presidiu o 
congreso 
nacionalista 
do Partido 
Popular . 
O secretário xeral do Partido, 
Xosé Cuiña, proclama a inten- -
ción do seµ partido de articular 
as formacións de centro arre
dor dun galeguismo pragmáti
co .. En preséncia de José Ma
ria .Aznar e do próprio Fraga 
oPartido Popular de Galiza 
pronunciousenos lindes da au
todeterminación. 5 

Fernando Gomes, 
alcalde do Porto: 
'Galiza debe 
-axudarnos 
a presionar 
en Europa' 
Fernando Gomes, ex-parla
mentário europeo polo Partido 

_Socialista Portugués· e presi
dente da Cámara municipal da 
cidade do Porto. Economista e 
home de gran prestíxio en Por- -
tugal, asistiu estes dias aos 
actos de irmandade entre a 
principal cidade do norte luso 
e Vigo. 12-13 - i 

'-r 



Máis do 1 O por cento· dos candidatos mudaron de siglas en cad.a eleición 

A confeción das listas eleitorais 
. ~ ~ -

converteuse nunha feira 
ALFONSO EIRÉ 

Rematado o prazo .de apresentación de candidaturas o PP logro.u apresentarse nos 313 concellos, o PSOE non logrou facer 
listas en Mondariz-Balneário e Brión; o BNG apresentouse_en 170 concellos, (116 hai catro anos) apoiando outras 30 

candi.daturas rnáis; o PSG-EG logrou confecionar 72 candidaturas.(86 en 1987), apoiando a 12 de lndependentes,.e CNG 
apresentou, nas suas diversas· variantes, 185 listas. PSOE é PP entr~ron nunha guerra di fichaxes que levou a que máis de 70 

alcaldábeis mudaran de lista con relación aos comícios de hai catro anos. 

ALCALDE 

A confección das candidaturas 
para· os comícios municipais foi 
toda untía carreira de persecu
ción: os partidos atrás dos candi
datos; os candidatos detrás dun-

. has siglas; ambos detrás dos vo
tos e dunha cadeira de muníci
pe. Houbo quen se colocou cedo 
_e quen agardou até as últimas 
horas do dia 22 de Abril para 
aparecer na saída. eleitoral. 

Moitos dos principais candidatos 
son uns· auténticos corredores 
de fondo, ocupando os cargos 
desde a. época na que o alcalde 
posuia tamén a Jefatura Local 

del Movimiento. Os casos de 
Xosé Castro en Ponteareas e de 
Manuel Lamazares en Rodeiro 
son exemplos significativos con 
máis de duas décadas de per
tnanéne?ia na poltorona. Ainda 
asi, tanto o PP como o PSOE 
aproveitaron estes comícios pa
ra faceren unha auténtica reno
vación nos seus candidatos, o . 
que ll'es acarrexou nur:nerosos 
problemas cos seus militantes 
históricos. . 

Ambos e dous partidos puxeron 
en marcha unha política de fi
chaxes en busca do candidato 

idóneo. ldoneidade que viña da
d a pela sua capacidade de 
arrastaren votos, valorándose en 
primeiro lugar o tempo da sua 
estadía no cargo de alcalde, de 
concelleiro, primeiro de lista, e a 
rede caciquil á sua disposición. 
De non encontrar unha persoa 
con esas capacidades recorreu 
se a un candidato con imaxe. 

Como se se tratase dunha pre
tempada futbolística comezou o 
roubo de alcaldes. Primeiramen
te foi o goteo constante de rexe
dores de Coalición Galega que 
pasaban a integrarse en Centris-

DE AMPLO ESPECTRO 
POLíT!CO 

PEPE CARREIRO O alcalde de Carballo, Xosé Sánchez Vllas, foi un dos grandes fichaxes do PP, partido que rompeu en Bergantlflos ao presentar
se outra candidatura. XURXO S. LOBATO/ ARQUVO 

A IMAXE DUN PAÍS 
As listas eleitorais confeccionadas para 
os comícios municipais reflexan un país 
desartellado politicamente. A imaxe de 
Carlos Lázare en Guntin que despois de 
ser alcalde polo CDS, apoiar ao PSOE 
nas autonómicas, e sair eleito alcalde 
grácias a que o seu pai o nomeu sucesor 
no posto de primeiro tenente de alcalde, 
encabezando agora as listas da CNG; a 
de Vitor Arias en Chantada que mudou 
coma. cabeceira de lista en cada eleición 
como fai taméri Xosé Lis ·en Gondomar, 
ou uns caciques de Monterroso, 
Cambados ou Coristanco desprazando 
aós socialistas de sempre, son a . 
caricatura duns partidos políticos que non 
están configurados como tales. A direita, 
o centro e o PSOE son magmas locais 
cuxo nexo de unión é a fidelidade persoal 
a un poder, máis ~u menos lonxano, que 
os mantén na órbita partidária como 
cargos públicos. 

· Con estas premisas plantean as 
eleicións locais. Trátase de· conseguir o 
maior número de alcaldias, de 
concelleiros posíbeis. Os dirixentes 
rexionais necesitan os resultados, os· 

· apoios locais para manterse no cargo. 
Guiña, Vitorino e Antolin, sairian . 
malparados cun descalabro eleitoral. Os 
distintos baróns necesitan tamén os 
votos pa~a rilanteren o seu poder no 
partido: E por iso polo que Fernando 
Salgado inclue na candidatura de 
Monterroso .ao seu sogro, que se segue 
a afirmar como de "direitas de toda a 
vida"; que Seso Giráldez fiche a un 
coñecido franquista para enGabezar a 
candidatüra socialista en Cambados, 
que Cacharro se arroupou cos, noutrora, 

. seus inimigos máis acérrimos, ou que 
CNG, PP e PSOE se intercámbien 

· candid~tos como raparigos os cromos ás 
portas dun coléxio, só que, neste caso, é 
o eleitoral. 

Por este prisma hai que ollar tamén as 
distintas subversións habidas tanto no 

. PSOE cómo no PP, a quen se lle 
rebelaron, incluso, as bases en Vilalba. 
En Monterroso os militan'tes socialistas 

. non foron parar ao PSG-EG pola 
inclusión dun cacique na candidatura, 
senón polo enfrentamento existente ehtre 
.Gato Soengas e Fernando Salgado. 

. l 

Cociña non abandoná o Partido Popu'lar 
pqra apresentarse en Ribadeo polos 
converxentes por discrepáncias 
partidárias ca Partido Popular, senón 
porque leva tempo rifado con Cacharro 
Pardo e é, polo menos, tan galeguista 

· como Maurício Posada, o candidato de 
CNG na capital lugues?l. 

E;n Chantada o Partido Popular rachou ao 
.non poñerse de acordo na elaboración da 
lista. O alcalde Sérxio Vá.zquez declarabá 
que "tiña compromisos adquiridos" polo 
que non podia aceitar a lista que propuña 
Xosé Regal. No fondo da cuestión está a 
pertenza a dous grupos de presión 
distintos cuxos intereses non sempre se 
poden conxugar. 

Moitos rexedbres desprazados polo 
partido buscan acomodo neutras 
candidaturas nor:i só pala erótica do poder 
ou por beneficiárense do cargo, senón -
tamén porque necesitan pór cabo aes 
compromisos adquiridos. 

A campaña eleitoral convértese asi nunha 
paraférnália, cada vez máis americana, á 

procura dun voto cuxo anzó son aquelas 
ideas que, xa de antemán, saben que van 
callar no eleitorado. 

O programa para a maioria dos partidos é 
unha C\Jestión de marketing, uns papeis 
de "usar e tirar", que quedan invalidados 
odia das votacións. Cantos alcaldes dan 
conta da realización do seu programa ao 
rematar o mandato? Que dicer dos que 
se apresentaron en cada eleic;:ión por seu 
partido e CLin programa diferente que, por 
suposto, nunca cumpriron? Que dicer dos 
aspirantes que declaran impudicamente 
que, estexan nb partido que estexan, 
seguirán facendo o mesmo? 

Por se fose pouco hai alcaldes que toman 
decisións que nunca lle plantearon aos 
seuseleitores. Seria Manuel Soto capaz 
de concor(er a unhas eleicións 
propugnando a privatización de todos os 
servizos? . 

Ante esta situac;:ióA semella normal que 
alguns colectivos cidadáns pretendan que 
os candidatos asinen os compromisos. . . 

A!lOSATDIA 



tas de Galiza na demarcación.de 
Ourense. Eran tempos nos que . 
parecia que o transvase dunha a 
outra formación, por ocupar o 
mesmo abano ideolóxico, era al
go lóxico. Ao fin, ambas organi
zación comezarian un proceso. 
de fusión. 

. '· 
O PP polo espazo -
do centro galeguista 

Daquelas ainda Vitorino Núñez 
andaba a tirar croios desde a 
Ponte Vélla ao Miño mentres ca
vilaba a estratéxia a seguir. Ao fi
nal, conseguiu cunha lisca capar-
o rio, e decidiu comezar o cami
ño da sua ·expansión. Marchou á 
Festa da Pataca a Coristanco e 
contactou cos Manueles da 
CPG. Abria asi, oficialmente, o 
mer..cado de .alcaldes. Os centris
tas .deixaban de ser unh·a filial 
popular. O PP contaba cos edi
les da Coalición Progresista Ga
lega para recuperar a ·oeputa
ción coruñesa e decidiu entrar 
na puxa e desestabilizar o mer
cado. Cacharro anunciába a in
corporación dos alcaldes coagas 
·de Paradela, Samas e O Páramo 
e Pérez Vidal tendia as nasas na 
província de Ourense. 

Pero a feira comezou verdadei
ramente cando o PSOE decidiu 
mandar aos. seus tratantes polas 
casas consistoriais. O regateo 
facf ase ás agachadas até que o 
alcalde de Paradela, Xosé Ma
nuel Mato, descobriu que antes 
de decidir integrarse no PP, rece
bara propostas e até presións 
pola banda do PSOE. 

Pero ainda asi os dous principais 
partidos andaban á desputa do 
"mercado" pero non interferian 
entre- si, quer dicer, respeitaban 
no chalaneo aos militantes de 
ambas formacións. 

' 

Pero na província de Lugo rema
touse moi pronto o mercado. Ca
charro copou toda a zona central 
da província, conseguiu Sárria, 
chegou até Ferreira de Pantón, 
asediou Monforte de Lemos, que 
resistiu numantinamente, como 
cidade amurada que é, e falto xa 
de terras de conquista, Cacharro 
Pardo decidiu facer unha incur
sión nos territórios do PSOE. 

O primeiro edil socialista en pa- .. 
sar ás fileiras populares frn o da 
Fonsagrada. Os dous partidos 
rachaban as regras tácitas de 
respeito mútu0 mentr~ facian a 
guerra en território coaga. Os so
cialistas laiánronse, alcumaron, 
fixeron actos de desagrávio ... 
"unha atitude intolerábel", dixo 
Fernando Salgado nun mitin na 
montaña luguesa. 

Mentres tanto Cacharro seguia 
coa sua incursión en território 
socialista e conseguia tamén a 
vasalaxe do alcalde de Navia e, 
seguindo o ria Eo, chegou a ten
tar · mesmo as portas de Eduardo 
Gutiérrez, alcalde nacionalista 
de. Ribadeo. · 

A guerra desatada 

Xa estaba desatada a guerra. 
Cachaáo tiña gañada a batalla 
luguesa. Facíase fórte no Pazo 
de San Marcos, sede da Deputa
ción, asegurándose moitos máis 
escanos que repartir na corpora
ció.n provincial, para ter conte~
tos aos distintos xefes comar
cais. Imposibilitaba a8i calqaer 
levantisca que pudese pór en 
perigo a sua supremacía como 
Conde de Lugo. 

A seguinte confrontación formou
se na província. da Coruña. Foi, 
sen dúbida, a máis encarnizada, 
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., distingue, precisamente •. poi~ 
s·eu galeguismo acompañarano 
Xúlio Ulloa Vence -e Eduardo Nú- , 
ñez· Torrón, dqus pesos pe?ados 
da política local luguesa. 

-
Os converxentes tamén ficharon 
en Ribadeo ao éxparlamentário 
popular Ramón CoCiña, un ami
go de Fraga, enfrentado cqn Ca
charro que xa ocupara a alcaldia 
ribadense. · 

En Ourense o actual alcalde X. 
L. Mondelo, acoJlíase.'ás siglas 
do Partido Galeguista para con
feccionar unha .candidatura, des
pois de que os converxentes non 
o inclu.isen na sua, con Manuel 
Rois, militante do PP e Isidoro 
Rojo de CG, como acompañan- . 
tes máis destacados. . 

Xosé Manuel Barros e o seu sindicato de alcaldes non deron opció~ a q~ en P~ntevedra se despistasen os candidatos populares · 
. . - . . ' ' - . ANXO IGLESIAS 

Pola sua banda .o PSG-EG; que 
xa levaba en ·Compostela ao ex 
concelleiro socialista Vítor Ferrei
ra como cabeceira, e que des
prazaba a un dos promotores 
dos altercados de Malpica, o 
concelleiro Abella Chouciño, á 
candidatura de Ponteceso, ficha
ba aos pesof stas descontentos 
de Monterroso e de Bardabás, 
ainda que, neste último caso, ó 

TANTO o pp COMO 
O PSOE PUXERON -
EN MARCHA UNHA 
POLITICA 
DE Fl.CHAXE$ 
EN BUSCA 
DO CANDIDATO 
/DONE O. 
IDONEIDADE QUE 
VINA DADA POLA 
SUA CAPACIDADE 
DE ARAASTAREN 
VOTOS, 
VALORANDOSE EN 
PRIMEIRO LUGAR 
O TEMPO DA SUA · 
ESTADIA NO CARGO 
DE ALCALDE 

por ser o resultado incerto. 
PSOE e PP buscan a Presidén
cia da Deputación. Os Centristas 
de Galiza comezaran a expan
sión neste território. Semellaba 
que os alcaldes da CPG, sobre
todo poias declaracións de M8:
nuel Arufe, se integrarian no pro
xecto converxente. 

O PSOE, primeiramente dirixfl!se 
aos alcaldes de Ferrolterra. In
tento fichar ao de Narón, o único 
do PSG,.EG. Cando xa parecia 
. pechado o trato, C~milo Noguei
ra, cunha rápida visita, conse
guiu que Xoán Gato nen se fose 
ao PSOE nen abandonase a po-

' lítica. · 

Se en Narón fracasou· o PSOE, 
non asi en Neda, onde o alcalde, 
independente-filocomu.nista, Xo
sé Carlos. Píta~ deixouse encan-

. tar polas promesas socialistas cte 
·investimentos desde a Deputa
ción e pasou a depender de An
tolín Sánchez Pres~do. 

M. Euxé'nio Fariña, alcalde de 
Mugardos polos carrillis~as prefe
·ri u o seu antigo partido PCG 
que a casé# comun dos socialis~ 
tas, aos que xa lles quedaba mo1 
pouco espazo na esquerda o~d~ 
conseguir apoio;--polo que dec1d1-

. ro·n facer tratos coa direita. A co
marca de• Bergantiños ·tiña alcal-

. des ainda non comprometidos 
p'artidariamente. Unha Conver
xéncia Nacion'alista Galega que 
non· callaba deixaba un portelo 

· PSOE lograba recupera_n a unha 
parte da militáncia. Tamén,con-

. seguia a Sabino Pereiro, un co
ñecido socialista en Bóveda. 

Cacharro Pardo ~on tií'ía reparos á hoJa de fichar alcaldes. Eduardo Gutlérrez 
(BNG), preskt~nte da corporación de Rlbadeo foi un dos tocados.. 

Nas candidaturas do BNG o 
máis novi-doso é a preséncia de -
militantes do PNG co seu Secre
tário Xer.al, Rodríguez Peña en
cabezando a de Ourense. Dentro 
do que se poderia del'}ominar li
ña continuísta, pois repiten. a 
maioriá dos· primeiros de lista, a 
inclusión- de membros do PNG · 
causou problemas en certas lo
calidades para· encontrarlles aco
modo nos primeiros lug~res. 

aberto polo que sacar ~ máis contra.lado o feudo popular. s~ 
dun alcalde. - en Tuj e nos concellos do Val M1-

O primeiro en entrar foi o PP, 
conseguindo. é;i incorporación ás 
suas fileiras de Xosé Sánchez 

· Vitas, alcalde de Carballo. Era un 
sinal de que ainda moitos tratos 
non estaban pechados e que al
guns preferian perder a fianza e 
desfacer o trato. 

O PSOE non perdeu tempo e de
cidiu comprar por xunto. Case 
nun mesmo trato conseguiu que 
os rexedores de Zas, Dumbria, 
Muxia, A Cabaña e Coristanco 
se apresenten co cachete e rosa. 

' Rachaba deste xeito o triunvirato 
dos Manueles na Deputáción co
ruñesa e os que, nestes últimos 

-catro anos, gardaron celosamen
te a chave da corporación pro- · 
vincial, abríndolla a PP ou a 
PSOE, segundo andase a des.: 
pensa, agora terán que desputar 
os escanos entre si. 

Pontevedra 
a máis estábel 

A província de Poritevedra foi 
sen dúbida amáis estábel, ainda 
qúe houbo a_ccións significativas. 
Xosé Cuiña e o seu Sindicato de 
Alcaldes, tiñan perfei.tamente 

Un exemplo dos cámbios de 
candidatos nestes comícios po

Na capital, coa decisión de Rivas .dia selo o concello de tui: dos 17 
Fontán, de abandonar a política, .· concelleiros repiten 14 e 9 apre
só qüedaban dou.s ou tres con- ,. · séntanse por formacións distin
cellais para "merec~('. Pero o . tas as que representaron no ac-
PSOE tiña sérias dificuldades tual mandato. · 

ñor houbo movimentos telúricos 
nas candidaturas .. 

para formar candidatura en 
Cambados. Seso Giráldez resol
veuno adquirindo os servizos de 
Xoaquin Fóle, alcalde franquista. 
En Cangas os problemas dos 
socialistas eran manifestos e ti
veron que recorrer a9 militante . 
do PNG, César López Freire. 
Para acompañalo despr~zaron . . 
desde Vigo á. crítica Carme 
Avendaño. · ·· 

As surpresas 
de última hora 

. Pero á. medi<;la qu~ · se ia rema
tando a confección das listas 
surdian os problemas e aumen
taban as surpresas. En Lugo a 
CNG fichaba a última hora a 
Maurício Posada, Presidente da 
Cámara de Comércio, inimigo de· · 

· Cacharro Pardo, que contab~ na 
reunión · dos populares cos 
apoios do alcalde Vicente Qui'.o
ga. A ,M. Posada, . que non se 

Como afirmaba Rueda Crespo, o 
militante coaga expedientado "a 
miña obriga é buscarlle aco!Jlodo 
aos militantes, non se podei:i deí-

. xar tirados!.'. - · • 

V1TORINO NUÑEZ 
DECIDILi COMEZAH 
o CAMIÑO DA SUA 
EXPANSION . 
MARCHOU A FESrA 
DA PATACA A 
CORISTANCO E 
CONTACTOU-COS 
MANUELES DA .CPG. 
ABRIAASI, · 
OFICiALMENTE, 

, O MERCADO DE -· 
ALCALDES PERO 
A FEIRA COMEZOU 
VERDADEIRAMENTE 
CANDO O PSOE 
DECIDIU MANDAR 
AOSSEUS 
TRATANTES POLAS 
.CASAS 
CONS.ISTORIAIS · 

,·, 
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O SISTEMAÚNICO DE PARTIDOS 

A máquina propagandística da Trilateral 
, lanza t.:mha·e outra vez · machaconamente 

sobre · os lavados cerebelos das presunta-. 
· mente superiores mentes dos habitantes 
do mundo capitalista e sobre os outr<;>s ta
méh a trabucada idea ·de que nos países 
do socialismo real se está pasando do sis
tema de partido unico ao sistema pluralis
ta. A gr.ande ignoráncia de Ocidehte ao 
respeito esqúeqe que nos países capita
listas, ou naqueles dependentes da sua · 
órbita é totalmente imposíbel pela vía da 
"participación democrática" chegar a pro
duir cámbios profun9os na estrutura da 
sociedade, como se está producindo nos 
países socialistas. · 

Vexamos Nicarágua, Sul~frica, ou mesmo 
o problema nacional palestino 01,.1 Irlandés, 
se non queremos de. talar das nacións do 
Estado español. 

· O cásc) da invasión dos países árabes me
(ece unha análise máis ·profunda, xa que 
se trata dunhél invasión imperialista clásica 
con cartas semellanzas nos aspectos eco
nómico-políticos, á feita polp 111 Reich. A fi- · 

. losofia ·e a propaganda do Pentágono t~n 
parecidos dabondo coa do Sr. Hitler. 

Os sistemas de prop~ganda q-ue. utiliza 
este sistema únioo,.- e invariábel de domi
,naeión social (o. capitalismo imperial) te~· 
ñen a capacidade de ocultarnos os verda
deiros grupos de presión que detentan o 
poder. A propaganda oficial non pon nen 

. poñerá en claro as razóns da 1:1ueima dos 
montes na Galiza, e menos ainda un plan 
coerente para rematar con eles. 

Os políticos, que 'Se poden cambiar para 
que todo siga igual, (vexamos a substitu
ción de M. Thatcher, ou do Ministro de 

~MILIO LÓPEZ PÉREZ 

-:-As DIFERENCIAS . , . · 
DE PLANTEXAMENTOS 

QUE PODAN TER ENTRE 
SI OS TRABALLADORES · 
DA CANA EN CUBAOU ; 

. Chomsky nos esplica o poUco que .canta 
nas eleicións americanas os partidos e o 
gran peso; por exemplo, nas decisións po
líticas dos tru~ts armamentísticos. 

AS TENDENCIAS DO-PCP ._ . 

. Por poñer un éxemplo, podemos dicer que 
as diferéncias de plantexamentos (non de 
interese) que podan ter entre ~i , os traba
lladores da cana en Cuba ou as tendén
cias ·do PCP portugués, son máis relevan
tes que as que tañen o PSOE e_ mais o PP PORTUGUES, SON MAIS 

RELEVANTES QUE AS QUE . 
TEÑEN.O PSOE 

E MAIS OPP 

~air menos 'n~ pantalla. 

, aqúi na Galiza. A Lei de Iniciativa Popular 
·do Património Forestal era tomada en 
consideración polo PP cando governaba o 
PSO_E _e rechazada polos de' Laxe. 

Apresentada hai pouco pasou totalmente 
o contrário. Conctusión: O sistema único 

. de partidos rechaza a reforestación do 
País, as celulosas mandan. 

· Teríamos que voltar_a Noam Chomsky pa.: 
ra analisar con detmento os distintos sis
temas de control social que impeden que 
nos países do capitalismo imperial se po
da dar anha democrácia real. 

· A utilización da informática como instru-
Para -definir esta .situación ~ºs politólogos mento de dominación e control social per-
inventaron unha verba moi precisa "A cla- mite dar como falso ou verdadeiro e vice-
se política;'. versa. A sociedade ocidental está conver-

tida nunha sociedade totalmente fanática 
Os políticos non aparecen como repre- onde a posibilidade de cuestionar calque-
sentantes de nengun grupo de inter_ese ou ra dos dogmas existentes é moi relativa. · 
de .clase, ñen interesa, son os ''sacerdo- Cuestionen vostedees a Monarquía, asa-
tes" do que Noam Chomsky chama "reli- ... grada unidade da Pátria, ou que os podan 
xión de Estado". Ninguén se ·estrañe pois - encausar como presuntos pecadores con-
de que neste sistema Victorirío Núñez· le- tra a bandeira do idioma (e..se non que lto 
ve consigo cregos que oficiaron na capela pergunten ~Paco Rodríguez ... ) 
de tan diversos santos. 

Calquer man1Jal serio de politic? nos_expH
ca ·o reaccionário e antidemocrático de 
sistemas eleitorais como o Americano. ou 
o Inglés, que, · deixando aparte á manipu
lación do eleitorado através do múltiples 

- Agricultura do Estado Español) _non son 
máis que funcionários ao servizo do siste
ma único, que poden estar en primeira fila 
(ou sexa governando) ou en segunda fila~ 

. agardando turno de Governo se entra o 
partido opositor; pero que incluso cando o 
séu partido perde as eleicións, o que· tan 

. moitas veces é baixar de graduación, e 

- formas ·de control social, poden cair na -
contradicción de que estexa no gov~rno o 
partido con menos votos; que o Xorxe 
Bush ·estaxa no Governo con menos do 
20% dos. votos 'do eleitorado. O próprio 

Este mesmo artigo seríame censurado en 
moitos periódicos, e se queren. fago a proba. 
A intoxicación informativa, con solucións 
falsas, parciais, sempre tendenciosas, 
contraditórias; a selección de información, 
e por se far pouco o control ríxido e fé
rreo. Máis do oitenta por cento da infor
mación da Guerra do Golto · pasou polo 
Pentágono. lsto díxose despois do cha
mado "alto ao fogo". Os rriortos da revota 
de Roménia foron 700 e nn 70.000. Os 'da 

• 1)' 

invasión· de Panamá sobre 4.000; está in
formación nori a ten o 2 por mil da povoa
ción galega, e non é que eu sexa un privi
lexiado, é que a máquina da intoxicación 
non lle permite a xente mirar para atr~, e 

· as mentiras dinse milleiros de veces e en 
milleiros de meios, . as verdades moi pou
cas veces e distorsionadas. 

Pero o exemplo anterior amosou unha . 
cbusa. O control da información conqueriu 
os seus obxectivos. A sociedade no seu 
conxunto pansa sobre dises dous conflitos 
o que realmente lle interesa ao capitalis
mo imperial· que pense. · 

Que acontece pois coas minorias que non 
aceitan como válido este sistema? 

Os sociólogos clásicos do funcionalismo 
americano explicano _moi ben. Trátase de 
disfuncións do sistema, condutas indivi
duais que por razóns personais, físicas ou 
psíquicas, nunca sociais, non encaixan en 
nengun grupo social, e escapan dos roles 
ordinários da sociedade. Poden ser tolos, 
maniáticos, enfermos, ou tipos pitorescos. 
Estes son estes estereotipos que moitos 
quererian pendurarlle por exemplo ao de
putado Sr. Beiras, ou ao alcalde Pastor 
Alonso. 

CLASES MÉDIAS 

O empeño da maioria dos sociólogos oci
dentais en pór como aspiración e modelo 
de sociedade aquela sociedade "euro
pea", constituía fundamentalmente por 
clases médias, chega tarde á G.aliza. Son 
os yuppies, certos cargos oficiais, alguns 
aprendices de ricos e certos presumidos e 
planchados os que se empeñan en consti
tuir aqui na Galiza unha clase social que 
xa non dará nacido. As chamadas clases 
médias estanse desfacendo ao ritmo do 
"nova arde internacional". Os grupos mar
xinais (mocidade, velllos, parados, etc.) 
son trinzados pela máquina de facer car
tas das multinacionais. Os grandes gran
xeiros de Holanda nunca nacerán na 
Galiza, mália a taima de certos ráncios 

tecnócratas e paspáns que pen-
. san que os labregos galegas 
son má~s burros ca os france
ses; os ditas tecnócratas non se 
queren inteirar de que o proble
ma da agricultura galega é políti-
co e comercial, e non técnico e 
produtivo. 

Estas chamadas clases médias, 
foi un invento para criar competi
tividade e máis insolidariedade 
entre os traballadores dos paí
ses ricos de Ocidente. Se os pa
íses do Leste empregaran este 
mesmo invento, non terian hüxe 
as protestas que teñen. 

TERRORISMO DE 
ESTADO: 

·o MÉTODO DO RELOXIO 

Pero cando os mefanismos nor
mais de control son incapaces 
de manter o sistema recórrese 
ao método máis irracional e bru
tal qµe riunca coñece a história 
das civilizacións. · 

Como se, fas~ un relóxio, co(Tle
zan a darlle ás agulJas do tempo 
para atrás. A mensaxe daquel . 
presidente am.ericano: Fagamos 
volver ao Vietnam á idade d~ pe
dra", pasa a ser un dos métodos 
habituais: Chile, Per.u, Arxentina, 
Iraq. Destruir ~s bases humanas, 
os recures (Africa) e a ·cultura 
através do TerrorismQ de Estado, 
se for ·preciso, convértese nun 
dos métodos máis habituais do 
sistema único de Partidos. • 

Emilio l:..ópez Pérez 
é sociologo é memb~o da dirección do 

. . S.L.G . 
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VI CONGRESO DO PARTIDO POPULAR DE GALIZA 

Os poderes provinciais, 
establecidos arredor das 
deputacións, reforzan a 
sua capacidade superior 
de decisión dentro da 
executiva do Partido 

Popular d~señada 
no último congreso en 
Compostela. ' 
Esta tendéncia caciquil, 
disgregadora e _ 
anti-autonomista por 

excelénéia, que define aos 
partidos conservadores 
galegas desde tempos da 
Restauración, contrasta 
cun discurso que reclama 
os referentes de Antolín 

Faraldo, Risco, Otero, 
Murguia, Brañas, Piñeiro 
e Castelao para un · 
proxecto de definición 
autonomista. O secretário 
xeral do Partido, 

'(__ 

Xosé Cuíña, proclama 
a intención do seu partido 
de articular as formacións 
de centro arredor 
dun ga_leguismo 
pragmático. 

Os poderes provinciais dominan unha executiva que defende o desenvolvemento do-Estatuto 

O PP _galego fai unha arreitadá defensa 
da autonomia pero mantén a sua_ obediéncia a Madrid 
• G. LUCA DE TENA 

O discurso autonomista dos fra
guistas é moito menos mirado, 
nesta última convocatória, cun
ha militáncia sentimentalmente 
adscrita ao franquismo duro, 
que segue os desvarios da gai
vota azul celeste con non pouca 
perplexidade. O rumor dos 
aplausos no auditório de Santia
go tiña o eco dun tabaleo de 
cortesia cando Guiña facia xura
mentos de defender a cultura e 
o ser nacional ; pola contra, con
verti ase nun estrondo a pouco 
que calquera orador Guiña, Ca
charro, Fraga, Raxoi, Aznar
apelasen á vocación, ráiz ou 
obediéncia hispánica do PP, que 
hai só cinco anos facia campaña 
na Galiza coa devisa España lo 
único importante. 

Sen ninguén á sua dereita que 
lle faga sombra, no congreso do 
PP fálase de superar a uniformi
dade centralista, do proceso irre
versíbel de consolidación das 
nacionalidades, da esfera com
petencia! expansiva das autono
mías (Vázquez Portomeñe), de 
non se deixar superar por nen
gunha outra organización na de
fensa dos ideais gijleguistas, tra
los pasos dos precursores (Gui
ña), do compromiso permanente 
e sagrado coa Galiza á que a 
formación conservadora xura de
fender no mapa das culturas, as 
lfnguas e os pavos (Fraga) ou de 
que son chegados os tempos 
dos nacio"nalismos en sérío, non 
arredistas pero ·radicais na de
fensa da cultura e a identidade 
(Fernández Albor) . 

Os límites do cámbio 

Falar con acento nacionalista xa 
non ten para os conservadores 
as cancelas que lle impuñan de 
a pouco unhas bases na que a 
maioria· de nostálxicos do nacio
nal-sindical~smo era unha reali
dade inobxectábel. Repárese por 
exeniplo na ponéncia apresenta
da no congreso galega de Alian
za Popular, celebrado en Vigo 
no ano 1981, que reclamaba un 
pronunciamento radical contra o 
Estado das autonomías e a pral 
dunll_a moderada descentraliza
cíón administrativa. Só a autori
dade de Fraga e o precário nivel 
político dos ponentes derrotarian 
a proposta. Abondaba con recla
mar outravolta un mellar servizo 
ao Estado des<;fe a fómula a9to
nómica. Nas sesións abertas de 

O ex-presidente da XUnta, Fernández Albor, ve na C<?nstrucclón de Europa das rexións, unha oportunidade para Galiza. O seu 
compaflelro en Estrasburgo Plo Cabanlllas, slnte saudades da preséncla de Espaf'la en Gante e Bruggen. 

Compostela, advírtese que os 
debates teñen ,cada vez menos 
as oracións subordinadas de 
obediéncia estatal. Esas fórmu
las precautórias coas que Fraga 
e os seus acompañaban as pala
bras língua, identídade, nación 
ou mesmo autonomía, coma un
antibiótico contra a infección per
versa do nacionalismo. Guiña 
marca os lindeiros deste cámbio 
de estratéxia na sua ponéncia 
sobre política autonómica ao en
gadir o nome .de Castelao aos 
tradicionalmente tolerados Vi
cente Risco, Manuel Murguia ou 
Brañas, O se'cretário xeral abar-

da con seguridade as inevitábeis 
perguntas que se lle fan na roda 

· de Prensa sobre que diría Caste
lao se levantase a cabeza e vise 
o seu nome utilizado como ban
deira nun congreso do PP, "a 
Castelao parecería/le ben, por
que foi un político pluralista, mo
derado e católico". 

Pero compre recoñecer que nes-. 
·ta parcial renovación da táctica 
autonomista dos conservadores · 
o ideólogo máis citado é o pró
prio Fraga. As xerarquias do po
der do PP prenden _neste con
greso (que definen coma o VI.) 

Fraga delegou en Cuif'la os seus poderes en Madrid. 

algunhas luces novas para que o 
avión da auto-identificación peí
da pausar na pista da política 
galega, Esta praposta ven ser en 
palabras de Guiña auto-governo 
cunha elevada capacidade deci
sóría, pero nunha independéncia 
total (sic) . O partido revela nesta 
histórica xuntanza en Composte
la que dentro _do princípio de au
to-identificación hai que com
prender os conceitos de auto-go
verno, solidariedade e participa
ción. O primeiro remJtese ao 
princípio autonómico desenvolvi
do polos británicos desde 1860 
coma delegación plena de pode
res con mecanismos que eviten · 
o centralismo sub-seguinte den- , 
tra do território ao que se realiza 
a transferéncia. A solidariedade 
e participación remiten a un me
llor funcionamento do Fondo de 
Compensación lnter-territorial e -
á reforma do senado español co
ma cámara de representación 
das aütonomias. Prever a consti
ft.Jción dunha Europa das rexións 
é outra das razóns máis repetida 
no congreso para avanzar na de
finición autonómica. Ainda que 
nengun dos oradores adiante 
con que vímbios s~ poderá en
sarillar este cesto, suxírese -un ha 
traslación ao plan continental da 
doutrina da auto-identificación. 

Advírtese entre os pretorianos. 

de Fraga unha tensión cara ao 
líder que se expresa en fórmulas 
de cortesia, cando non de lou
vanzá ponto menos que ditirám
bica para o xefe, no comezo dos 
parlamentos. A un Xosé Guiña 
seguro de si, convincente e rela
xado na roda· de Prensa, parece 
que se lle perden os papeis can
do. promete que loitará con to
das as suas forzas pala obra po
lítica maxistral e o praxecto polí
tico de Fraga; de fjar das gaban
zas retóric¡;¡s de Raxoi para Fra
ga, o partido non existiría sen o 
de Vilalba; Vazquez Portoi:neñe 
di que Manuel Fraga fixo máis 
ca ninguén por defender en Bru
xelas o papel político das re
xións europeas; Fernández Al
bor xulga clarividente a decisión 
de Fraga de se relacionar co 
Partido Popular europeo e mes
mo Aznar cita, para gran agasa
llo do presidente da Xunta, que. 
na sua família son máis fraguis
tas que aznarístas. 

Pero tan só unha referéncia se fi
xo en Santiago á necesidade de 
organizar sobre bases autóno
mas ao próprio PP, dentro da in
tervención de Vazquez Portome
ñe sobre Desenvolvemento dos 

-Estatutos. A pesar das suas pro
testas nacionalistas, a formación 

- política de Fraga retr?sase na 
constitución dun partido federado 
como ven de facer os -navarros. 

Os centros pravinCiais de poder 
divídanse como xa é tradicional 

_ os postas clave da executiva. 
As vice-presidencias son para 
Romai, Cacharro Pardo, Pérez 
Vidal e Raxoi. As duas secreta
rias xerais ad)r;untas son para 
Maria Xesús Sainz a ·portome
ñe. Com·o vice-secretários da. 
nova executiva, ampliada de 17 
a 32 memoras, están Xosé An~ 
tonio Sanxil, Francisco Garcia 
Bobadilla, Francisco Cobián , e 
Xoán Casares. Os vogais son 
Fernando Rodríguez, César Me
ra, José Manuel Barros, Carlos 
Mantilla, Manuela López, Xosé 
Luis lraVedr_a, Mario Carreña, 
Miguelanxo Pérez, Conde Roa, 
García Pardo, Martinez Randul
fe, Roxelio Martínez, Xurxo Ber
mello e Lendoiro. Da anterior 
executiva só queda exd1:.1ido 
Valcarce Baiget. 

A única candidatura apresentada 
á executiva tivo 642 votos dos 
652 emitidos . Nove foron en 
branca. No Congreso acreditá
ronse mil compromisários. + 
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P.ARLAMENTO 

Para expulsar 
a X.M. Beiras -

_Vitorino 
Núñez ameaza 
con chamar 
á poli.Ciét 
O Presidente do Parlamento 
ameazou con chamar a forza 
pública para expulsar da sá de 
plenos ao parlamentário do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, nun 
inusual e grave comportamento 
dun Presidente parlamentário 
que esquece a inviolabilidade da 
sede parlamentária e dos pró
prios parlamentários. Nas sedes 
do F1arlamento non poden entrar 
as forzas policiais nen persoas 
con armas, algo que esqueceu 
Vitorino Núñez. -

A negativa do parlamentário do 
BNG a abandonar a sá de ple
nos tivo lugar cando se discutia 
unha proposición da sua compa
ñeira Pilar Garcia Negro sobre a 
violéncia contra das mulleres. 

Despois da delirante interven
ción da parlamentária popular, 
Manuela L. Besteiro, a deputada 
do PSOE Rosa Miguélez pediu 
a palabra por alusións, negán
dolla o Presidente do Parlamen
to. X. M. Beiras presentou unha 
custión de orden para explicarlle 
ao Presidente que era precepti
vo que lle concedese a palabra 
a Rosa Miguélez pero, en todo 
caso, que el lle cedia a sua (ia 
facer uso dela seguidamente, 
segun~o o regulamento). Vitori-

. no Núñez, contravenindc o re
gulamento negouse a este ex
tremo. Cando X. M. Beiras esta
ba no uso da palabra escoitouse 
un sonoro paiaso, que puderon 
ouvir todos os deputados e pú
blico asistente, procedente dos 
~scanos populares. 

O Presidente fixo ouvidos xor
dos a este insulto, que se está a 
repetir por parte dos mesmos 

. deputados pleno tras pleno, sen 
que até agora fosen chamaos 
ao orden por Vitorino Núñez, ati
de que incomodou a Beiras polo 
que o Presidente da Cámara 
ameazou con botalo en duas 
ocasión, expulsándoo a terceira 
(o regulamento afirma que teñen 
que ser tres os-apercibime'ntos). 

Os compañeiros de grupo pedí
ronlle a Beiras .que non abando
nase o escano, polo que Vitorino 
ameazou con chamar á Policia. 
Seguidamente suspendeu a se
sión, negándose os parlamentá
rios do BNG e os socialistas a 
abandonar a cámara. 

A seguir tivo 'lugar unha reunión 
dos portavoces na que Vitorino 
Núñez comunicou que Beiras só 
seria expulsado no seguinte 
ponto do arde do dia· e onde se 
acordou que os distintos Presi
dentes de Grupo farian un cha
mamento aos seus deputados · 
para que evitasen excesos ver
bais. • 

GALIZA E MUNoo· 

RECONVERSIÓN AGRARIA 

As indústrias lácteas españolas 
afirman que o PSOE está entregándolle_ á Fráncia o s_ector leiteiro 

_Antes do verál'l as factorias lácteas galegas 
_pod,en quedar reducidas·nun 50 por cento 
•A. J:IRÉ -

Antes do mes _de Agosto. 
as factorias lácteas, da 
Galiza poden quedar 
reduddas nun 50 por 
cento. Nestes últimos dias 

. pecharon dous centros de 
Puleva. As indústrias 
lácteas españolas 
critícanlle nunha carta 
enviada a Felipe González . 
que lles estexa entregando 
o sector lácteo aos 
franceses. A reconversión 
leiteira, a imposición da 
cuota láctea vaise facer 
pola viadas 
multinacionais. Mentres 
tanto criouse unha· 
macrocooperativa galega. 

As indústrias lácteas españolas 
pretendiai1 füildir as galegas e 
quedarse co mercado, pero vi
ñeron as multinacionais e fundí
ronas a todas. Agora a Asocia
ción de Empresas Lácteas de 
España critícalle nunhá carta 
enviada a Felipe González que 
lle "estexa entregando o sector 
aos franceses". 

Esta parece ser a realidade pois 
a Unión Leiteira Normanda ab
sorl;>eu ultimamente ~ empresa 
catalana Ato e chegou a un acor
do coas Cooperativas Bascas. 
Na Galiza é coñecida a sua en
trada en Larsa, pretend~ndo ago~ 
ra que as cooperativas galegas 
se integren tamén neste grupo. 

Esta Integración vertical vai vir 
favorecida pola criación dunha 
macrocooperativa galega, apre
sentada esta s-Smana polo Con
selleiro de Agricultura, Romay_ 
Beccaría. Esta organización, que 
pretendia chamarse "Unión Lei
teira Galega", ou ,"Cooperativa 

LíNGUA E SOCIEDADE -

Leiteira Galega", na espreita de 
coñecer se estas denominacións 
están xa réxistadas, agrupa a 16 
cooperativas que producen 500 
mil litros de leite e aportarán ca
da unha un millón-de pesetas. 

Un Consello Reitor,. ainda sen 
designar, dirixirá os pasos desta 
cooperativa .de cooperativas que 
terá a sua sede .en· Compostela. 
A Xunta poñerá antes de fins de 
Xullo os 750 millóns de pesetas. 
que lle aportou a Larsa, ainda 
que, segundo Alvarez Antolíriez, 
Director Xeral de Produción 
Agropecuária "non-se sabe aínda 
como se vai facer o reparto". 

Segundo Antolíñez "esta macro
cooperativa tentará facerlle a 
competéncia ás indústrias de fa
ra pasando a ser accionista de 

Larsa". 

Fontes do Sindicato Labrego Ga
lega temen, pala contra, que.es
ta mocrocooperativa sirva real
mente para entregar a parte 
competitiva do sector aos france
ses, concretamente á Unión Lei
teira Normanda, pota vía de Lar
sa. As protestas doutras indús
trias galegas xa comezaron nes
te sentido, por considerar que 
estas cooperativas están nas 
mellares ·zonas lácteas e teñen a 
mellar produción. Algunhas em
presas como Clesa recollian a 
maior parte do leite dalgunhas 
das máis potentes destas 16 co
operativas. Agora terán que bus
car outro mercado, de máis má 
calidade e máis difícil aceso ca 
que se lles incrementarán os 
custes. Esta nova organización 

Nace para aumentar 'a sensibilidade lingüística da sociedade 

vaille permitir ao PP controlar 
AGACA (Agrupación Galega de 
Cooperativas), até de agora en 
mans do PSOE. 

Facer a reconversión, 
impoñer as cuotas 

A via escollida polo Governo 
central para impar as cuotas lác
teas parece ser a via das multi
nacionais. Estas faranse ca mer- ' 
cado galega, impoñendo a sua 
lei. Primeiramente en base a uns 
prezos que imposibilitan a viabili
dade de múltiples explotacións 
até o ponto de várias das máis 
modernas estaren vendando as 
vacas que baixaron o 50 por 
cento no seu prezo, tanto no 
mercado galega como no astur e 
cántabro. 

Carlos Alvarez Antolínez consi
dera que "parece moi probábel 
que sobren explotacións. Hai 
que reducir o número e ampliar o 
tamaño, pero hai que facelo nun 
proceso paulatino para que non 
sexa traumático". 

En segundo lugar as indústrias 
foráneas van facer, ao conseguir _ 
os mellares mercados de recolli
da e venda, que pechen non só 
moitas factorías galegas, senón 
mesmo que se retiren as espa
ñolas que funcionaban na Galiza 
agardando qued~rse co merca
do. Asi, a Mafer, Quesalva, e un 
total de 8 factorias que viñeron 
pechando nos últimos meses, 
hai que engadirlle nestes dias o 
peche de dous centros de Pule
.va e o incéndio da factoría de 
Reny Picot en Astúrias, pero que 
se surtia de leite galega nunha 
boa parte, pota que vai ter inci
déncia nas explotacións galegas. 

Por esta via o PSOE vai facendo 
a reconversión no agro galega, 
impoñendo as cuotas lácteas 
sen perda de votos. As multina
cionais fan o traballo. • 

A Fundación Língua agrupará. a concellos, ~mpresas, 
e a~ociacióf1$ interes~dos na normalización lingüística 

· •x.c. 

A. Fundación Língua-Mesa pala 
Normalización Lingüística ven de _ 
ser cons·tituida para ampliar o 
campo de sensibili~ación arredor 
do galega a todos os colectivos 
interesados: concellos, empre
sas, sindicatos, ... Os Estatutos 

· da nova Fundación contemplan 
que, en .princípio, o Patronato da 
mesma quedará constituido pala 
permanente da Mesa. 

·O aumento de sócios que experi
mento u nos últimos meses a 
Mesa pola Normnalización Lin
güística e a adesión de diferen
tes colectivos, levou á directiva a 
valorar a constitución dunha 
Fundación que permitise canali
zar a crecente recepción social 
entre colectivos de moi diferente· 
tipo, co'nseguindo desa maneira 

preparar unha plataforma inter
média, que sexa capaz de au
mentar a sensibilidade da povoa
ción, pertencendo o ámbito máis 
reivindicativo á própria Mesa. 

Sen prexulgar que sexan perso
as de prestíxio quen no futuro 
podan estar á frente desta recén 
nada Fundadón, ·os responsá
béis da Mesa integrarán na mes
ma a todos os colectivos que se 
teñen aderido nos últimos me
ses, constituindo a: sua perma
nente provisoriamente. Aadesión 
á Fundación está aberta e prevé 
un funcionamento completamene 
aberto ás iniciativas dos inte
grantes. Segundo Xosé Manüel 
Sarille, "na medida en que·se fa
ga forte e cun peso e preséncia 
na sociedade a Fundación debe
rá servir para achegar posturas e 
servir de enlace entre a socieda-

de e a Administración, mesmo á 
hora de levar a bon porto uAha 
política normalizadora" 

Obxectivos 

O programa da nova Fundación 
Língua pravé·a subvención, pro
moción e organización de estu
dos relacionados coa situacón 
social do idioma galego; estímulo 
ás actividades dos distintos co
lectivos, institucións entidades 
de calquera tipo, que interesadas 
na normalización lingüística deci
dan .coordenar alguns dos seus 
estarzo através da Fundación; 
organizar todo tipo de activida
des que axuden, desde un ponto 
de vista técnico e científico, a 
planificar e analisar a situación 
do idioma galega e das línguas 
minorizadas en xeral ;. promoción 
e desenvolvimento de activida-

des que animen aos cidadáns a 
expresarse en idioma galega, 
tanto oralmente como por escri
to; promoción e desenvolvimento 
de actividades que animen ao 
uso do ieioma galega por parte 
das institucións, empresas, enti
dade~. colectivos e calqu~ra tipo 
de organismo galega ou radica
do na Galiza; posta en práctica 

. de actividades que fagan maior a 
preséncia e prestíxio do idioma 
galega fóra da comunidade autó
noma galega. 

A Fundación Língua-MNL mani
festa a sua vontade de prestar 
especial atención aos territórios 
galega-talantes pertencentes ad-· 
ministrativamente ás províncias 
de Asturias, León e Zamora. Nes-

. te senso promoverá a oficializa
ción e a plena normalización do 
galega nesas áreas limítrofes.•· 
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Q·PROBLEMA DO LIXO 

Guiña expresara previamente o seu apoio á fórmula do reciclado por considerar contaminantes os fornas 

A COTOP opta pola incineración 
para solucionar o problema dos resíduos sólidos urbanos 
• G. LUCA DE TENA anos na natureza e transmiten o Esta solución difire completa- que dispón de setenta clasifica-

perigo a xeneracións futuras. mente da que respaldara hai só cións distintas de lixo. Entre os 

O conselleiro de Para este cambio, a COTOP _ un mes o conselleiro da COTOP paise$ da CEE exténdese a se- . 
canta coa decidida colaboración a proposta da Asociación para a lección previa de residuos orgá-

Ordenación do Território da alcaldía de Vigo que está a defensa Ecolóxica de Galiza, nicos, cartón e papel,. vidro, sóli-
desminte coa sua actitude facer virtude electoral dun carísi- ADEGA, e que nunha primeira - -dos non orgánicos e tóxicos. 
o compromiso que mo investimento proposto ( a fase consistía na recollida do tixo 

expresara públicame_nte o Xunta fala de 20.000 millóns ) no meio rural; elimináción de to- Os gardas son 
pasado mes de Marzo de por riba das opinións dos veci- dos os basureiros incontrolados; anti-económicos ñas e da opción posíbel de reci- dotación de méios axeitados a 
evitar a instalación de ciar e producir compostaxe. De - todos os concellos; inicio sdun 
molestas incineradoras de feito, o conselleiro da COTOP e plan inmediato de recollida de vi- Pola contra, a ~liminación por in-

residuos e apoia agora secretario xeral do Partido Popu- dro para reciclado nas principais cineración, como a que pretende 

lar, apoiara en Febreiro e Marzo cidades galegas, con previsión entregar agora a unha empresa 
unha planta destas as opinións que se opuñan en de extendelo ás vilas; estudo privada o concello de Vigo, crea 
caracteristicas para Vigo. toda Galiza ás incineradoras. dun plan de reciclado de papel e ben coñecidos problemas am-
A incineradora aprobarase cartón; elaboración dun plan de bientais. "Os _ estudos .ecolóxicos 

no momento en que outros Sen_ seleción prévia aproveitamento da matéria orgá- mostraron a influéncia que ten 

paises SE;?guen a tendéncia nica con fabrjcación de compost, certos produtos sobre a vida -si-

Está a rematar o prazo de alega- urxente criacióri de basureiros nalou en relación co proxecto de 
á alza do reciclado para cións para o proxecto de incine- controlados mancomunados;dis- incineradoras da COTOP o cate-
evitaren a emisión á radora e vertedeiro que quere posición de contenedores espe- drático emérito Francisco Ber-
atmósfera de instalar o concello de Vigo no ciais para recollida de pilas e ins- mejo-. Os materiais aisla_ntes tje 

sub-productos perigosos barrio residencial de Canido. talación de zonas piloto· de sele- transformadores e os aceites ai-

coma dioxinas e Será un forno clásico con filtro ción de lixo. llantas agora descobremos que -- os delfins e as focas morren po-electrostático e lavado de fumes dibenzo-furanos. con capacidade para incinerar Estoutra via de tratamento do los difenilos policlorados. Os es-
O cambio de actitude da COTOP 700 toneladas diarias de lixo. Os problema implica a educación tudos mostran todo o que isto 
é de gran alcance pois que per- residuos que entren nesta insta- _ pública, a divulgación ambiental - produce e terán que se modificar 

mite predecir a proliferación de lación para seren tratados só es- a e a participación cidadán para hábitos. Algo semellante se pode 
queimadores de lixo como solu- tarán suxeitos a unha seleción a escolla selectiva de residuos. contar dos papeis e dQs plásti-
ción ao problema xeneralizado previa de materiais férricos por Nalgúns casos é máis cara ca in- cos. Xa ternos super-mercados 
dos basureiros sen control e da aplicación de electro-imán. O cineración pero produce benefi- que entregan aos clientes bolsas -
eliminación de residuos nas con- funcionamento da instalación de cios dobres xa_ que conleva a de plástico nas que se advirte 
centración urbanas. Esta solu- queimado do lixo deberá cumprir concienciación cidadán e evita a que son áuto-destruibeis. 
ción xenera sub-productos torta- as especificacións da normativa concéntración e produción de As incineradoras de residuos 
mente contaminantes, coma os 89/369 da CEE, asi como reali- - contaminantes. O Xapón é o plásticos e outros, producen ta-
organo-clorados que son vele- zar previamente unha avaliación pais máis avanzado nesta forma mén dioxinas e dibenzo-furanos 
nos que perduran durante moitos do impacto ambiental. de participar previamente, xa · -ao queimar. Noutros paises do 

O conflito do vertedeiro de Lugo 
durará máis que o alcald~ Quiroga 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

Inda que xa se ditaron 
várias senténcias, 
favorábeis á pretensión 
viciñal de 
desmantelamento, non vai 
a causa destas. O Tribunal 
admitiu a trámite outro 
recurso do Concello. Todo 
iso despois da senténcia, 
r.ecente, na que fixaban 
cinco dias para levantar o 
tinglado. Os afectados, 
fartos de agardar 
semanas, botáronlle un 
pulso ao Alcalde e 
trancaron con xente a 
entrada ao vertedeiro. 

Na xórnada do pasado qezaseis, 
coas ruas cheas de bolsas de 
lixo, V. Quiroga negociou, co seu 
colega de Vilalba, poder verter, 
momentaneamerite, no vertedei
ro da capitalidade chairega. Lago 
de cuarenta e oito horas, a nor
malidade volvía a Teixeiro. Calma 
aparente. Quiroga di "ter certa 
esperanza de que, ao final, o 
asunto se resolva definitiva e fa
vorabelmente para o Concello". 

Inda asi a causa non é de hoxe 
para mañá: O próprio Alcalde 
precisou: "non sei se o verei 
como Alcalde". Falta mói pouco 
para o relevo dos Concellos _ e 
semella que o litíxio se alongará 
con perxuízo de todo e de todos: 
Todas as lorzas políticas consi-

deran, prioritário, a resolución do 
litíxio. Coidan que a razón debe 
de estar da parte viciñal pasto 
que os Tribunais, asi se veñen 
pronunciando. Todas, tamén, 
apontan que a causa debeu e 
debe, inda, resolverse de xeito 
negociado. 

O máis "contemplativo" nas opi
nións, foi Notario Vacas, cabeza 
de lista do PP, quen dixo "tiña 

_cartas esperanzas de que se re
solvese, e sígoa tendo, de xei_to 
negociado entre o Concello e os 
viciños". 

Inda que Quiroga semella levar o 
litíxio, como algo persoal, e outro 
tanto os veciños centrándoo todo 
no Alcalde, é precisamente o PP 
o único partido que, dalgunha 
maneira, lle axuda a Quiroga. 
Foi este, quen comisionou a 
Xoán-Xosé. Ferreiro (ex UCD, ex 
grupo mixto e agora np PP) para 
que, cando dias pasados os vici
ños trancaron o vertedeiro, ne
gociase: Un compromiso en toda 
regra pois non hai moito que 
unha filla deste concelleiro en
trou a traballar na Deputación. 
Pouco pudo fac~r o Sr. Ferreiro. 
Os viciños arrodeáronlle o coche 
abucheándoo. 

ResponsabHidades 

A raíz do conflito destes dias, 
observouse como, no arredores 
e dentro do recinto do vertedeiío, 
habia iixo que, segundo dixo o 
concellal encarregado do servi
zo, deberon verter particulares e 
Concellos cos que non se nego-

Os viciños opuxeronse a que se seguise carretando o lixo para o vertedeiro 

ciara tal cousa. Para colmo, e 
isto foi o que inda quentou inda 
máis os ánimos dos viciños, em
p·ezaron tamén ali os vertidos 
dos lodos procedentes da Esta
ción Depuradora de Residuais. A 
nível político, Xoán Carlos Ca
rreira do BNG, apontou: "A situa
ción do Alcalde ven dada da sua 
posición. Primeiró buscando un 
pacto co PSOE e, despois, outro 
co PP. Neste tema, engadiu, 
todo o mundo esta tratando de 
escorrer o bulto. 

Xosé-Ramón ·Cando, de EG, 
opina que "todos os partidos 
que pasaron polos gobernos 

municipais, desde o 82 até 
hoxe, teñeh responsabiHdades 
no tema" . O CDS di que "os 
erros non son só do Alcalde se
·nón do partido, coalición ou tin
glado que está a governar": Ou
tro tanto opinan RamóA Gonzá
lez do P.G e Carlos Dafonte de 
EU, e máis Xurxo Vivero dos · 
Verdes. Pala sua parte o PSOE, 
ao que os demais p~recen iñ- · 
cluir en responsabilidades pasa
das, manifestou através de Váz
quez Calvo: "nunha Corporación 
o responsábel máximo sempre 
é o alcalde porque, os demais, 
todos, actuan coma delegados 
seus. 

mundo non instalan incinerado-
ras por esta razón. As incinera-
doras conxuran un perigo de 
contaminación por unha parte, 
pero méteno pór outra. A única 
solución razonábel que aparece 
hoxe no mundo é o reciclado. 
Non porque resulte económico, 
pero hai que ter en canta que ta-
mén resulta anti-económico ter 
gardas". 

A__ de queimar o lixo é unha solu-
ción dura que non prevé o crece-
mento e complicación$ futuras 
do problema ,común á todas as 
sociedades de consumo. A fór-
mula ataca só as consecuencias 
da acumulación pero non atende 
ás causas. Amáis de produciren 
dioxina, o veneno máis potente 

· de que se ten notícia, as caldei-
ras de queimar lixo lanzas á at-
mósfera carbono, dióxido de xo-
fre, aldeidos, ácidos orgánicos, 
amoniaco, cloruro de hidróxeno, 
hidrocarburos e outros elemen-
tos dañinos para a natureza. 

A área metropolitana de Valéncia 
ten unha empresa de capital pú-
blico, Fer:vasa que-.recicla mil to-
naladas diarias de lixo. O com-
post que produce esta planta ten 
compradores até o ano 1998. A 
Galiza non ten nengunha planta 
de reciclado e só ten recollida de 
vidro nun barrio de Vigo e en 
Monforte. • 

Alternativas 

Cando no< 82 se aprobou o pro
xecto de vertedeiro, para Teixei
ro, era esta localidade a terceira, 

- nunha terna posíbel , segundo in
formes técnicos. A cuestión prin
-cipal, a mais das m9léstias do 
vertedeiro en si, p·ara os viciños . 
está na ocupación de fincas pri
vadas sen cí. preceptiva espro
priación. 

Sobre este tipo de instalacións 
tamén opinaron os partidos. o 
pp "avogando por unha solución 
neg_ociada". Outro tanto o PG, "li
brando de impostas á pa'rróquia 
onde se ubique o vertedeiro"_ EU 
opina que, "a solución seria man
comunarse vários concellos limí
trofes e ver se, nalgun colindante. · 
co de Lugo, se pode situar. un 
vertedeiro controlado". O CDS 
pansa que "a maneira legal de 
facelo seria mediante a convoca
tória dun concurso para coñecer, · 
previamente, as mellares ofertas 
non só de tipo económico". 

EG aponta que "a única via é a 
de negociar. Pasto que vai ser 
case imposíbel desmantelar o 
vertedeiro actual. Nós sabemos 
que os ·viciños teñen a razón e 
irnos apoialos. Pero, ao tempo (e 
xa recebémos críticas por_ isa) 
defendemos o diálogp. O PSOE 
pede "un Plan Comarcal, unha 
Planta de Reciclaxe". O BNG, 
"como solución máis duradeira, e 
moito máis ecolóxica e ·viábel 
para toda a povoación, umha 
Planta de Reciclaxe, a poder ser, 
comarcal". · • 
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P.ERSPECTIVAS DO FÚTBOL GALEGO 

Seg.undo un informe estadístico . 

O Deportivo pode ascender con nove positivos 
e ·o Celta ficará na~ categoria · · 
• VITOR MIGUEZ 

O Deportivo podeíia 
ascender directamente á 
Primeira División gañando 
iso é o que se desprende 
lago e sacando tan só un 
ponto tora. Polomenos iso 
é o que se desprendé lago 
de manxear os datos das 
1 O últimas temporadas na 
Segunda División. Por 
outra parte, as 
matemáticas amostran que 

. o Celta tenó Cáseque -
imposíbel por arriba como 
por abaixo, mentres que · 
esta confirmase como a 

-, segunda liga. máis 
igualada dC?s últimos anos. 

Efectiv.amente, tal e como 6 
amostra a gráfica, lago de con
sultar os catro primeiros e os ca
tre úftimos clasificados das últi
mas dez ligas os dados .confír
mannos que a média de pontos 
necesária para acadar os primei
ros postas é de 51 e 47 respecti
vamente, mentres. que a promo
ción requerida 44. A hora-de elu
dir o descenso a estatística indi
ca que 32 pontos son suficientes 
para mantera segun·da' división. 

Non sempre foi asi,' xa que na 
temporada 80/81 chegouse a 
acadar o primeiro e segundo pos
tes tan só con 45 pontos; algo si
milar ao qµe seis anos despois 
acontecerié_i co Vale_ncia e co 

Deportivo -primeiro e segundo 
clasificados con 46 e 43 resp.ecti
vamente-, mentres que esa mes
ma temporada o Celta con 40 
pontos ficaba en cuarta posición. 
Polo lado contrário obsérvase co
mo na temporada 81/82 ese mes
mo cuarto pasto necesitaba dez 
pontos mais, mentres que entre· 
este· e o líder tan sé habia 3 de di
feréncia. Apesar da .disparidade é 
comun a te "-ndéncia que indica · 
que cando mais caro resulta_ o _as
censo máis doado é eludir o des
censo (Temporada 1981/82).e vi
ceversa, .ou sexa, qu~ cando s~ 

c. 
, ' 

TEMPORADA 1980/81 

sÚbe con menos pontos báixase 
con máis dos habituais (Tempora
das 80/81 ou 89/90). Este áltimo 
é o taso da presente temporada. 

Unha temporada a.típica·. 

Que esta temporada resulta atí
pica a nível de pontuación e re
sultados amóstranolo a extrapo
lación da actual clasificación e 
falta de sete xornadas para fina
liz~r o campionato .. Así pois, a 
teórica clasificación fir)al da pre
.sente liga indica a baixa pontua: 
ción d~s eguipas, pois os dados 

TÁVOA ESTADISTICA 

obtidos son inferiores á média 
da última década. lsto implica 
que de cumprírense os ,dados 
extrapolados o peportivo poda
ría ascender sempre que o gola
veraxe llo permita, gañando tan 
só os pontos de Riazor (frente a 
Eibar, Lleida, Salamanca e Mur
cia). Do m~smo xeito u.n pasto 
de promociqn poderíase acadar 
con 42 p_ontos, o cal seria o 
cuarto pasto máis doado desde 
a temporada 19.86-87~ Pero na 
mesma liña, esta temporada se
ria a máis difícil de todas para 
tentar de eludir o descenso, pois 

1981/82 19821831 1983/84 ~ 1984/85 

12 CLASIFICADO ELXE 45+9 . CELTA 53+15 MURCIA 54+ 16 CASTILLA 50+ 1'2 LAS PALMAS 55+ 17 
22 " 
32 " 
42 " 

172 " 

18º " 

192 " 
202 " 

1985/86 

MURCIA 52+ 14 
SABADELL 46+ 14 
MALLORCA 46+8 
ELXE 45+7 
ALBACETE 31-7 
ARAGON 28-1 O 
TENERIFE 26-12 
MADRILEÑO 22-16 

CASTELLON 45+7 SALAMANCA 51+13 CADIZ 47 +9 BILBO ATH. 50+ 12 
RACING 43+7 MALAGA 50+ 12 MALLORCA 46+8 HERCULES 45+7 
RAYÓ43+7 ELXE 50+12 DEPQRTIVO 46+8 RACING 44+6 
GRANADA 33-5 ALAVES 29-9 . ALAVES 32-6 LINARES 32-6 
PALENCIA 32-6 ALMERIA 26-8 SABADELL 30-8 ALGECIRAS 32 6 
BARACALDO 30-8 · LEVANTE 20-18 XEREZ25-13 PALENCIA 29 9 
CEUTA 27-9 , GETAFE 19-9 CORDOBA 22-16 RAIO 29-9 

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 

VALENCIA 46+ 12 MALAGA 54+ 16 CASTELLON 49+ 1-3 BURGOS 50+ 12 
DEPORTIVO 43+9 ELXE 50+12 RAIO 47+11 BETIS 47+9 
LOGROÑES41+7 CASTILLA43+10. MALLORCA46+á BILBOATH. 45+7 
CELTA 46+6 OVIEDÓ 45+7 TENERIFE 46+10 DEPORTIVO 44+6 
FIGUERES 29-5 . SILBO ATH. 31-7 BILBO ATH. 25- 5 RACING 33-5 
CARTAGENA 27-7 HERCULES 29-9 LLEIDA 26-10 CASTIL.LA 31-7 
CASTILLA 24-1 O GRANADA 27-11 ALCIRA 24-12 RECREATIVO 29-9 
XEREZ 19-15 CARTAGENA 24-14 ·MOLLEROSA 10-28 MADRILEÑO 29-9 

CADIZ 47+ 11 
CELTA 43+10 
SABADELL 42+4 
SALAMANCA 33-5 
GRANADA 33-5 
CALVO SOTELO 30-8 
LORCA 29-9 

MEDIA 1990/91 (1) 

51+14 MURCIA 50+11 
47+10 DEPOR . 46+10 
46+13 ALBAC. 46+10 
44+7 MALAGA 42+6 
31-6 PALAMOS 33-6 
29·7 L. PALMAS 32-6 
26-11 XEREZ29-10 
23-14 LEVANTE 25-13 

(1) Teórica clasíficación ao finalizar a liga, logo de extrapolar os dados pertencentes á clasificación actual. 

' 

poderíase dar a situación de que 
unha equipa chegando a sumar 
33 pontos perdese a sua catego
ria (o cal so se ·deu na 80/81, 
84/85 e 89/90). Ademais, de se
guiren as causas como até ago
ra o Celta, no pior dos casos,. 
tan só necesitará catro pontos 
para gardar a categoria (actual
mente ten 30), mentres que no 
mellar necesitaria nen máis nen 
menos que 12 para acadar un 
posta de promo~ión. ' 

O ascenso cotiza á baixa 

De todos os xeitos, apesar de 
que os conxuntos da cabeza me
llorasen o seu ritmo -cando os 
feitos máis recentes indican todo 
o contrário-, na actualidade esta 
segunda división leva camiño de 
consolidar a segunda pontuación 
máis baixa dos últimos once 
anos de cara aos postas de as
censo (tan só superada pola 
temporada 80/81 e igualada pela 
anterior), co cal dificilmente se 
superará a média de anos pasa
dos. Segundo esta média o De
portivo necesitaría 9 pontos para 
acadar o ascenso directo, para o 
cal bastaríalle gañar os partidos 
de Riazor e acadar un ponto to
ra, mentres que con 6 adxudica
ríase un pasto na promoción. 

Pola sua parte o Celta teno 
máis claro ao ter praticamente 
imposíbel c¡lcadar algo polos 
pastos altos (teria de acadar 12 
pontos) ou baixos de táboa (te
ria eje perder 11). • 

CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O g9verno municipal quer vincular os acordos ao bon-comportamento dos traballadores 

'Diálogo pechado na folga do concello da Coruña 
• M. BERTOJO I A CORUÑA 

o conflito entre os . 
funcionários 
-independentemente da · 
sua adscrición ao3' 
diferentes niveis: 
fu ncionários ,de carrei ra, 
contratados !abarais fixos 
ou eventuais_: e a equipa 
de Governo do Concello 
coruñés, lonxe de atapar 
vías de conciliación e 
achegamento de posturas, 
afonda no camiño de onde 
"digo digo, digo diego", a 
descalificación por razóns · 
de distinta índoles e o 
distanciamento. 

Segundo o voceiro do. comité de 
empresa, ás motivacións que 
impulsaron a este col~ctivo ·de 
máis de 1 .300 traballadores a 
tomar posicións de forza non 
son sé económiéas; ainda que 
recoñecen a preponderáncia 
deste aspecto, sobretodo, pola 
cuantia que en moitos dos casos 
representa. 

- Na cuarta cónvocatória de paro 
parcial, .a día 23, e cunha pre
SÉ!f!Cia ·real nas demostraci·óns 
públicas de máis de dou_s tércios · 
da totalidade da plantilla -des
contando da cifra restante u ns 

130 policias e 20 bombeiros de 
servizo obrigatório, e uns servi
zos mínimos cifrados polo Con
cello en 153 funcionários-, con
sideran non só un éxito a convo
catória senón asumidas profun
damente as distintas reivindica-

. cións por este colectivo .. 

En Xaneiro deste ano, toma pe
-sesión a nova xunta de persoal e 
o comité de. empresa. "Desde 
esa data até hoxe non foi .posíbel 

-levar adiante nengun dos temas 
pendentes -afirma un dos porta
voces. A remate da Reforma 
Administrativa e tras un acordo 
co Alcalde, Francisco Vázquez, 
no que se consideraba prorroga- . 
do o convénio .até finais do 91, e, -
canto a ·mellaras retributivas e 
outras pagas se remitia ao dis
posto polo Estado. Aparte disto 
-aponta o voceiro-, certas cues
tións que aparecen no texto do 
convénio quedan supeditadas a 
unha comisión mixta Concello
traballadores. 

As reivindicacións 

Canto a mesa de seguridade e 
hixiene, non é algo novo., Como 
tampouco o son as pólizas de 
s'e.guros, tanto de acidentes -que 
non existen- como as que pode
rian corresponder a un seguro de 
enfermidade -no senso da Segu
ridade Social- no que son defici-

tários: moitos servizos son abo
nados inicialmente polos traba
lladores, con posterioridade, ou 
ben se lles volven eses cartas 
pela modalidade de reintegro, ou 
lles remite a· unhas axudas eco
nómicas dentro do conceito de 
masa salarial. . 

Ocorre que esta masa salarial 
aumenta porcentualmente nos 
orzamentos,· mais non se ten en 
canta o incremento de plantilla. 
"A realidade ~ que non chegan 
os c·artos -declara rotundo o vo
c.eiro". 

As cuestións máis candentes 
veñen a ser as· reclamacións 
·das pagas -que nada teñen a 
.ver co · 1 PC- en conceito de .co-

. rrección de desequilíbrios sala
riais: o abono do 0,·91% da cláu-

, sula de revisión salarial do per
cibido en 1990; e o abono do 
1.22%,. fixado na Leí do Orza
mento do Estado, de consolida
ción da· chamada ·débeda social 
para o ano en curso-. En canto 
ao reparto da produtividade, o 
COf!lité de empresa ten apresen
tado diversas alternativas, que-: 
dando pendente ·o seu .e!;>tudo 
pormenorizado. 

"Nen es.tamos pede-ndo un in
eremenJo salarial por riba do 
que, nos corresponde, nen tam
pouco é unha cue.stión política. 

Esiximos que se cumpra o pac-
tado -insiste o voceiro dos tra- "Si hai cartas á hora dos incre-
balladores. "Sobre as discre- mentas nas retribucións dos con-
páncias na interpretación de cellais Tenentes de Alcalde, na-
certos artigas da normativa e da menos que un 164% entre os 
con referéncia ás pagas de pro- anos 1988 e· 1991 . Ou a axilida-
dutividade -que a Concellala de de con que se distribuen as no-
Interior, Carme Marón, propón a tas do governo municipal sobre a 
arbitraxe xudicial-, remito a taiga, cando nós levamos tres 
quen sexa á letra do convenio: meses pedíndo información so-
ainda que os vinte millóns de bre quen fai horas extras e can-
pesetas están fixados no ano tas, por exemplol" 
85, son de aplicación no ano 89. 
O que non se pode admitir é Concello e comité -formado po-
que condicionen a concesión las centrais sindicais CCOO, 
dálgunha das reivindicacións a UGT, CIG e os sindicatos de .fun-
noso bon comportar.nento, ou cionários CSIF e GIF- afirman· 
abrigar a servizos mínimos a bi- estar en disposición de diálogo, 
bliotecas ou museus, cando hai mais as notas e contra-notas in-
.un ha sen'téncia de Sala do formativas d6'ambos contradicín-
Contencioso-Administrativo de dose, circulan palas dependén-
que para folgas de m,enos de cías municipais. 
vintecatro horas non e précisa · 

- sem·ellante medida". O ·cancello insiste -nunha últi

Saída á folga 

Segundo os traballador~s, habe
rá un acordo efectivo. cando se 

· poñan pr.az9s de execución por 
parte da equipa qe governo: "en 
Xuño tería que estar todo -isto 
zánxado -expresan os membros 
do comite-: datas precisas, é to
do. Canto aos cartas, se é .un 
desembolsó forte, que fagan un 
-reparto nun prazo, por exemplo, 
de dous anos .. Os cartas .son · na
sos, ist-0 non ten volta". 

ma nota informativa con déita do 
23 de Abril- na sua disposición 
favorábel ao remate do conflito: 
nünha nota informativa compre
métese ao abono de porcenta
xes e ao adianto dos cincuenta 
millóns consignados para produ
tividade; pon en mans da arbitra
xe xudicial as pagas reclamadas. 
Os traballadores, en asamblea 
convocada para hoxe á tarde, 
decidirán o futuro dun conflito 
que moitos desexaron como ex
clusivamente doméstico e,sen 
repercusión públic~. • 
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R'EDENCIÓN o·os F6Ros 

. Qs_ vioiños tentan ~uscar'o xeito .dé coriseguir .. un~a· explotación agrária par'a~ a famíiia desafi~zada . 

Intereses especulativos axexan as·terras dos caseiroS 
. . . . \ .. . - . . . . . . . . . . . . . . . 

•B. LAXE 

A famflia Vázquez Muñiz, 
desafiuzada en Larin, anda 
a cavilar que facer, 
mentres recebe· mostras 
de solidariédade dos seus 
vicíños. Máis pensado -
teñen outros o uso que -
darlle ás terras cando se 
fan con elas. Por esta 
propriedade de Arteixo 
pasará a autovia da 
Coruña a Carballo. ·Este 
conflito só é unha 
avanzada duns intereses 

. especulativos como os de 
Blanco Rajoy, que posue 
máis de 500 lugares na 
província coruñesa. 

Os vic1ños de Larin demonstra
ron ter moita rnáis capacidade 
que todos os organismos oficiais 
xuntos para facerlle frente .á si
tuación de desamparo na que _ 
quedou a família Vázquez Muñiz 
despois de botalos das terras, ti
rarlles a casa e metelos 72 horas 
na cadea. 

Mentres, M. Fraga avisaba a ca
tro conselleiros de que "hai que 
facer algo", co resultado de ofere
cerlles unha casa a 12 quilóme
tros pero sen cortes onde meter o 
gado como única iniciativa; o 
PSOE laiábase da situación, co 
alcalde de Arteixo anunciando a 
abertura dun expediente sancio
nador polo derribo sen licéncia da 
casa, realizado por un palista que 
é candidato socialista... Os vici
ños fixéronse cargo das 20 vacas 
e dos enseres desde un primeiro 
momento (coidar 20 vacas non é 
dartle a tres' pitas, e máis cando 
quedaron sen terras os proprietá
rios) e brindáronlle teito onde me- . 
terse cando o xuíz António Fer
nández non tivo máis remédio 

Os vléll'los de Larln tlveron que facerse cargo das vacas. Vinte cabezas non 5e· mantef\en da nacía. 

que poñelos en liberdade ao 
cumprirse o prázo máximo fixado 
pola lei: 72 horas. Un xufz que ao 
mesmo tempo abria un expedien
te para clarexar os apoios viciñais 
contra o desafiuzamento. 

Pero non · parou ar a axuda, a 
Asociación de Viciños comezou 
unha subscrición popular na que 
xa van recollidas máis de 800 mil 
pesetas para ~ontribuir á cons
trución da vivenda, celebrando 
unha reunión para estudar posí
beis axudas á família. 

Pero de momento están agar
dando que Ramón Vázquez se · 
decida que val facer. De momen
to considera.prioritária a constru
clón dun estábulo "porque non 
queremos causarlles máis mo
léstias aos viciños, que xa fixe
ron dabondo", afirma. 

De. momento xa desbotou alter
nativas como a do campo da· Pe-. 
dra, pois xa está case ocup~do 
por -0utras famílias e Ramón non 
quer ter problemas-cos viciños. 

A mellar ~olución para eles seria 
.mercar algunhas fincas perta da 
antiga explotación ppis teñen es- · 

· paranza de recuperár ainda as 
terras, agora que un grupo de 
prestixiosos avogados se com
prometeu a levarlles o. caso sen 
cobrarlles náda. · 

intereses criados 

Mentres se segue a reclamar 
unha lei xusta que solvente o 
problema ~ se anúncian máis 
desafiuzamentos, o. próximo en 
Abegondo, comézanse a coñe
cer máis detalles sobre estas e 
outras terras explotadas pol_os 

caseiros. 

Así, polos prados de Larin pro
priedade de Ramón ~ázquez, 
P.asará a au.tovia da Coruña a 
Carballo: De producirse as ex
propriacións sen que se tivese . 
solventado a situación, loxica- . 
mente, quen 'Cobrarían serian os 
Vázquez. Polo demais afírmase 
en Arteixo que nestes 'terreas es
tá prevista a construción dunha 
urbanización, por iso o Sindicato 
Labrego Galega demanda que 
se ordenen os cultivos .e que se 
impida: o cámbio dé uso destas 

. parcelas. · 

Surprertd~n tam(m as drásticas 
medidas. tomadas poro.xuíz nes-

. te caso. Semella que toi unha 
acción exemplarizante que mar- · 
que e abra camiño ás que poden 
.chegar nos próximos meses. 

Se· este -·e o· teu caso ... 

Blanco Rajoy, Presidente da Cá
mara Agrária Provincial da Coru
na é un dos meirandes ..,-terrate
nentes do estado," tenao afora,
dos máis de 500 lugares .r:ia pro
víncra da Coruña. En círculos 
gadéiros da capital hercuUría 
atírmase que v~i pór en marcha 
os· desafiu?amentos nos próxi
mos meses. 

Pero o test non debeu ser moi 
ao, gosto dos señores feudais dó 
século XXI. Se o desaloxo de As 
Enchousas_ conseguiu a solida
.riedade do Sindicato Labrego 
Galega. e dos obreiros da comar
ca que levantaron unha nova ca
sa, no caso de Larin a opinión 
pública quedou totalmente é:o
m ocionada, producíndose un 
arrepio social de indignación. 
tanto polo feito en si · como pola 

· maneira de facelo. 

Os próprios ~iciños reaccionaron 
. tamén dun-xeito solidário nada 
comparábel ao das Enchousas e · 
os caseiro~ de toda Galiza ollaron 
o que se lles viña encima. A 
asamblea celebrada en Betanzos 

' é unha mostra da sua .decisión de 
·organizárense; Como o é-tamén 
a sua preséncia tanto en Larin co- , 
ma no Pazo de Xustiza coruñés e . 
nas conversas co Conselleiro de 
Agricultura, celebradas o Mérco
res día 24 de Abril. 

. O problema é vi~to tamén ,ago
ra coa transcendéncia política 

. que comporta. A'S épocas·· elei
torais, xa se sabe, tan moito 
máis sensíbeis a certos p'arti
dos polo que s~ agarda que o 
Parlamento g~lego decida ela
borar unha lei que acabe con 
este organismo. 

Os ditames que están · a elabo
rar expertos ,xüristas e foralistas 
deberán ser-Mos en considera
ción. -'· • 

.-
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"Vivimos no mellor 
dos mundos posfbeis" · 

Felipe González 

Xesus Pérez Vareta fixoo 
mol ben. 0 -xefe do gabinete 
de comunicación do presi-

: dente -da Xonta transmutouse 
en relacións públicas do PP 
no recente congreso. Nada 
·home_, o que vale ,- vale para 
toMo~ 

A TVG adoita a. enviar as no
tas de prograrnación aos mé-. 
dios en castelán, utilizan o 
castelán' en todas as rela- · 
cións profisionais e aprovéi
tan que calquer entrevistado 
sexa de alen o Padornelo pa
ra ceder rio uso do idioma . . 
Cando recoñeéerán que o 
seu salário mensual debesé 
precisamente á existéncia de 
algo que se chama língua ga
lega? 

Algun congresista popular en= 
f-adouse con Guiña e sacou 
de bandeira española. O 
descontento era notório. entre 
alguns delegados, pero o xe
fe estaba arrib~ controlando. 

Non había que saibamos 
nengun extranxeiro no Con
greso do PP, pero se o hou
bera ficaria abraiado ao es
coitar o unánime castellano 
entre o.s delegados e o disci
plinado e protocolário galego 
nos· discursos. Cousa de to
los, seguro que teria cavila- · 
do. 

Xa é típico que ninguén quei
ra calii'icarse de dereitas. O 
PP declárase de centro e na
cionalista. Que terán a es
qüerda· e o nacionálismo que 
dá menos vergonza ser de
les? 

O abatimento de Xoan Fer-· 
náncléz no congreso non tiña 
só motivos políticos. A sua 
muller padece unha enfermi
dade grave. Que se mill~re. · 

Fernando Gomes, presidente 
da cámara do Porto, declarou 
a sua ·envexa polos avances 
do concello de Vigo no tocan
te a privatizacións. Xa saben 
as Koplowitz ·e a su as Cons
truciones y. Contratas onde 
teñen un cliente. Ademais, co 
. cámbio a escudos, aforran ria 
comisiórl. · 

Demócratas ·como os da Con- · 
-verxénci'l Nacionalista Gale-
ga non os hai en nlngure~. 
No Saviñao designaron doce 
·nomes da candidatura me
diante sorteo. Só os catro · 
primeirqs postos foron eleitos 
polos dirixentes da coalición. 
Un bon exemplo. A este paso 
poderán .celebrarse as elei- . , 
cións xunto co-sorteo de Na
dal. Será o sistema democrá
tico aleatório, máis puro que 
nengun 01,Jtro. Ao que lle to
que o gordo, presidente; as ~ 

. tres últimas, diputado en Ma
drid; a$ centeas autonómico; · 
as deceas, concelleiró e a pe
drea pa_ra funcionário teJefo-
nista. • -
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, UNIDADE SINDICAL 
MÁIS· ALÁ DA· CELEBRACIÓ·N". CONC.RETA· 

O sjgnificado que· o· 1 º de Maio 
ten para todo o movimer:ito · 
.obreiro como dáta de referéncia 
da necesidade de unidade e so
lidariedade entre todos os traba
lladores. do mundo na defensa 

· dos sel.is intereses de clase fai 
que a mesma actua un · pouco 
como talismán facilitando a uni
dad.e e a posta en comun de pla-

. taformas feivindicativas, xunto, 
·que dúbida cabe, · á necesidade 
que os . traballadores ternos de 
aunar esforzos que nos permitan ·· 
superar a escasa implantación 
sindical á hora de afrontar moi
tos. prdblemas que non por . ser 
cotiáns deixan de ser importan
tes. Como exemplo do · anterror 
poden servir os acordos que en 
rnatéria de Negociación Colecti
va ou Política Industrial vimos de 
asinar, CIG, CCOO e UGT e que 
deberían de marcar a dinámica 
sindical . para. os próximos anos 
por riba de .confrontacións elec
torais ou diferencias de progra
ma léxicas. 

Polo que respeita á NeQocfición 
. asinouse un acor.do que se basa 
fundamentalmente na necesida
de de romper as directices mar
cadas pola Patronal nos, últimos 
anos de reducir a negociaciqn 
dos convenios a: meras revisións 

. salaríais, procurando que a nego- · 
ciación englobe temas como saú
de laboral, xornada; contratación, 
formación profisional, etc.; racio-
nalizar.a ·negocíación colectiva · 
mediante. a unificación de conve
nios provinciais dun mesmo· sec
tor, estabelecendo cláusulas que garantan o 
carácter de ·mínimo de cada convénio no seu 
ámbito correspondente e estendendo a nego
ciación colectiva a ese amplo colectivo de tra
balladores sen convéaio que se rexe poi~ 
SJyU. Fomentar a participación dos afectados 
mediante a convocatória de asambleas de tra
balladores e de delegados. Conseguir mella
ras en matéria eje direitos sindicais que reforce 
a preséncia dos sindicatos n~s empresas. E 
por último· establecer Comisións Sectóriais· for
madar por representantes ds tres organiza
cións sir:idicais que. fagan seguimento dQ pac
to nos convénios, sobretodo en matérias tan 
importante~ como xornada, horas extras .. va- -

, cacióos, contratos, seg . . e hixiene .. : Quiz(l este 
- ano . sexa ainda difícil . entrar na negociación 

deste tipo de matérias, pero ,o feíto de pornos 
de acorde para introducilos é facer" forza. neles 
nas plataformas reivindi~tivas e a conciencia-

- cion dos traballadores e dos· próprios cadros 
sindicais de que este tipo .de matérias, pero o ' 

XESUSSEIXO 

O carácter pouco fiábel que estaba a tomar 
esta Mesa levou a que as centrais sindicai~ 

_decidísemos apresentar este Plan de Medi
das cara orientar os debates e actuacións a 
incidir en temas como poden ser o mantimen
to do tecido industrial galego con medidas de 
apoio imediato a empresas e sectores en cri
se (naval, lácteo, cárnico, conserveiro, pes
queiro, mineiro) criación dun sector público 
galego que actue de dinamizador do proceso 
reindustrializador, trasvase de competéncias 
en matéria de "incentivos rexionais" a Xuna 
da Gallza e fixación dos critérios que deben 
cumprir as empresas que obten a estes in
centivos .entre os cales estabelécense o pri
mar o feito de seren indústrias intensivas en 
nian de obJa, non contaminantes, de capital 
galego e que completen os procesos produti-

. vos, medidas de apoio ás empresas enmate
ria· de· I + D + T, fondos estruturais da CEE e 
infraestrutu ras. 

fejto se pornos de acordo para introducilos é Galiza necesita duñ Plan Industrial Galego 
facer. forza nefes nas .plataformas reivindicati- qúe invirta o proceso de deterioro industrial 

· vas e· a ·co(lcienciació_.n dos traballadores e que estamos a sofrer e que ten ocasionada a 
dos próprios cadros sinaicais de que este tipo p~rda de 30.000 postos,,de tra~allo neste sec-
de. matérias son tanto ou máis importantes· tor nos quince últimos anos, perda de empre
que o incremento económico, . vaí posibilitar go que segue ameazando hoxe a v~ios miles 
que nos próximos ano_s gañen peso na .nego- · de ·traballadores máis, nun sector como o in
ciación colectiva. Polo de pronto a unídade e _ dustrial que íepresenta só o 14,5% da povoa-
as móbilizacións xa permitiron romper e des- ción activa. Precisaríamos criar, segundo os 
bloquear unha negodacíón colectiva que a·pri- expertos na matéria, máis de 1 SQ.000 ·novos 
meirós de ano apresentáb¡:¡se · qura. - · postes de traballo na indúStria, para no_ ano 

2.000 acadar níveis de produc!ón .e de renda 
En matérfa de Política industrial ·véñense dé similares á media dos países da CEE. lsto im-
retormar con lixeiras modificacióils, os .acor- plica modificar diametralmente a polític~ in-

. dos ou as medidas de política industrial que 
estaban recollidas nas medidas para o em~ 
pteg·o en Galicia-que foran elaboradas no. 
ano 89 por 'todas as Centrais S-indicais e 
apresentadas daquela á Xunta presidida por 
Gon.zalez Laxe, e agora presentadas ao · 
Conselleiros .de tndustria, X6án Fernández. A 
Mesa Pola Industrialización presidida polo ci
tado conselleiro, con preséncia- de represen
tantes doutras ·consellarias, da patronal e das 

. centrais sindicais, para o único Q_ue servíµ 
ate o de agpra foi parajntercámbio de infor-

. mes ~ para que Administración pudese xusti
ficarse de diante dos interlocutores socfais 
de estar disposta a facer algo polo industriali
zación da Galiza . 

, .. .. • ~ l, · . ....... , '... .. t • 

- -rEMOS QUE CAMINAR . 
A FORMAS ESTABEIS 

DE.COORDÉNACION ENTRE 
AS CENTRAIS SINDICAIS 

SEN QUE AS MESMAS _ 
SUPOÑAN NENGUN TIPO DE 

· HIPOTECA 
•• l"'. 

dustrial do PP e do PSOE de 
apoio á penetración das transna
cionais, de instalacións de indús
trias de enclave e contaminantes 
(celulosas) perpetuad ora da no
s a dependéncia eGonómica e 
tecnolóxica. Esperamos· que tác
ticas e políticas alleas aos intere
ses dos traballadores galegos 
non inviabilicen máis unha vez a 
política de unidade e a orienta
ción das a1ternativas elaboradas 
conxuntamente nesta matéria 
polas centrais sindicais e poda
mos levar adiante as medidas 
mobilizadoras que a implantación 
das mesmas van requerir. 

Se ben tanto a negociación co
lectiva como a política industrial 
son xa por si mesmas o sufi
cientemente importantes como 
para ter ocupadas ás centrais 
sindicais na sua dinamización, 
hai un tema que pola importán
cia que ten para o mundo do tra
ballo e para a mesma acción 
sindical tiña que centrar nos pró
ximos meses a nosa atención e 
esforzo trátase da loita en contra 

·da eventualidade do emprego, 
sen desacartar o recorrer a mo
bilizacións xerais que obrigasen 
a modificar a actuar lexislación 
ao respeito. A contratación tem
poral é hoxe unha das armas 
máis eficaces que en a patronal 
para utilizar en contra dos traba
lla,dores e das próprias centrais 
sindicais. Detrás da eventualida
de escóndase a sobre-explota
ción de xóvenes que baixo for
mas de contratos e_n prácticas 

ou en formación traballan por salários mise
rentos e tora de convénio, escondese xorna
das abusivas que superan con moito os to
pes legais estabelecidos de 40 horas á se
mana, escóndese a falta de seguridade no 
traballo que ten orixinado a dramática cifra 
de 300 mortos por acidentes laborais nos úl
timos anos na Galiza, escóndese a insolida
riedade e a non participación dun colectivo 
de traballadores que xa representa hoxe o 
30% da povoación ocupada. A eventualidade 
supón en definitiva un atentado á negocia
ción colectiva, a actividade sindical e aos di-

-reitos dos traballadores e pola outra banda 
importantes benefícios para unha patronal 
que ve nese camiño un xeito barato e cómo
do de facer competitivas as suas empresas. 

A Lei 2/1991 que entrou en vigor o 8 de Fe
breiro e que regula o direito de información 
dos representantes dos traballadores en ma
térias de contratación pode representar un 
paso adelante en · canto a control de fraude 
pero non resolve o mal en si que representa 

· a própria situación de eventualidade. Ternos 
que conquerir que un posto de traballo fixo 
se corresponda cun contrato · fixo, o control .o 
a redución das modalidades de contratación 

.non deixan de ser simples parches. 

Ante a importáncia; dimensión e gravidade 
desta problemática está clara a necesidade 
da unidade dos traballadores, e de que a 
mesma ten que ir moito mais alá da mera rei
vindicación pontual ou da celebración !Ciunha 
data, por moi importante que sexa. Ternos 
que camiñar a formas estáoeis de coordena
ción entre as centrais sindicais que sen que 
as l)lesmas supoñan ningun tipo de _hipoteca 
ou sometimento da liña· de cada central sindi
cal ás outras, si supóña un ·maior traballo en· · 

· comun, de forma regular e estábel, á hora de 
enfrentar novas reivindicación~ ou simples
_menté. de facer cumplir a, legalidade vixente, 
isto redundaria na mellora das condicións de 
vida e traballo, contaría 'co respaldo e agrado 
da maioria do.s traballadores e beneficiaría a 
imaxe e o apoio ás centrais sindicais refor
zando o·papel das mesmas nas sociedade~+ 

. '.~/ . . - ' 

Xesus Seixo é membro do Seeretariado Nacional · 
- da INTG .. 
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V,ladimir ,Ponomarev 
'O Leste vive unha contradición entre neo-liberalismo 
e a defensa das garanUas sociai$' 
•M. VEIGA 

"A xente quer conservar as 
garantias sociais, pero isto 
é imposíbel con medidas 
económicas ultraliberais; 
como as que se están a 
impar actualmente ríos . 
países do Leste". lsto 
afirma, o soviético· Vladimir 
Ponomarev, director 
adxunto do Centro 
Internacional para a 
Defensa dos Direitos 
Sindicais, con sede en 
Praga, quen acaba de -
visitar Galiza, após de 
entrevistarse con 
sindicalistas da esfera 
internacional da 
Converxéncia lntersindical 
Galega. 

Ponomarev cruzou o continente 
euroasiático de ponta a cabo. Na
tural de Sahalin, nas lllas Kuriles, 
hoxe parte dun tratado de nego
ciación polo que poden ser devol
tas ao Xapón, visitou estes días o 
Fisterra ocidental galego nunha 
etapa da xeira que o levou antes 
a Usboa, Madrid e Roma. 

CaJ é a función do centro que 
vostede dirixe? 

É unha organización internado-

nal especializada, non guverna
mental. Defendemos .o carácter 
universal dos direitos sindicais 
que deberian ser recóñecidos in
d epe nde ntem ente do sistema -
político de cada pais. Para nós 
os direitos sindicais forman parte 
tamén dos direitos humans. Des
de o Centro prestamos asistén
cia legal a sindicatos de todo o 
mundo, por exemplo o- 11 de 
Abril mandamos un avogado a 
Turquia para defender a profeso
res que queri.an formar un sindi
cato, pero non lles era permitido. 
Organizamos tamén seminários 

e conferéncias en distintas par
tes · do mundo. Probabelmente 
teñamos o próximo ano un semi
nário aqui. Tamén nos adicamos 
a recoller e difundir información, 
para o que contamos con corres
pondentes en ·52 paises e en or
ganismos· internacionais. 

Cal é a situación 'dos direitos 
sindicais no novo contexto 
mundial? 

En xeral, está lonxe de ser acei
tabel. En moitos paises os sindi
calistas son reprimidos ou asesi-

nadas como en Colómbia,-0 Sal
vador ou Filipinas. Neutros exér
cese unha forte presión por parte 
do governo e da patronal. J::n Eu
ropa os governos ratifican oficial
mente as convencións da OIT, 
pero, en moitos casos, as deci
sións tomadas lago entran en 
contradición co asinado. Mesmo 
en paises de situación conside
rada estabel existen ainda restri
cións aos dereitos sindicais. Ve
laí a dramática situación durante 
o governo de Margaret Thatcher 
ou o caso de Grécia. A úrtima 
novidade é o ataque aos direitos 
sindieais nos paises do Leste e 
na Unión Soviética, onde as re
formas económicas que están a 
.serén introducidas poden serpa
gadas polos traballadores. 

Cal é xa que. logo o caso con
creto do Leste? 

Hai unha contradidón forte entre 
o modelo ultraliberal que chega 
de paises cun nível de vida máis 
.alto, como Alemaña, Bélxica ou 
Suiza, e a sua aplicación real no 
Leste, porque estes plans eco
nómicos rexeitan a participación 
dos traballadores e as garantias 
sociais. Vai ser un problema moi 
grande. 

Quizá sexa Polónia onde máis 
se vive esta circunstáncia? 

É posibel. Desde lago alí é on-

de hai máis parf?. 

A situación na URSS 

Os traballadores soviéticos
semellan ser favorábeis aos 
sectores máis reformistas, 
precisamente os máis procli
ves ao capitalismo? 

Non coincido totalmente con es
ta iQea. Trátase dun proceso re
volucionário, no cal hai unha ten
déncia conservadora, neoliberal, 
e outra socialista. Dase unha loi
ta forte entre as duas e o resultá
do ainda non está claro. 

Referiame á opinión dos traba-· 
lladores. Mt>itos están agora -
en folga. 

Todas as tendéricia$ políticas 
tratan de utilizar ao. movimento 
obreiro. Non creo que o conxun
to dos fraballadores esteñan par
ticipando nas protestas. Por 
exemplo, os mineiros que están 
en folga teñen elaborado reivin
dicacións políticas, non sindicais 
e, por suposto ... parte dos traba
lladores apoian esas correntes 
conservadoras. Pero hai ·outros 

· grandes sectores qu~ defenden 
outras tendéncias. E imposibel 
dicer, neste intre, que os traba-
11 ad ores da Unión Soviética 
apoian o capitalismo. Estase a 
producir unha loita e os resulta
dos están por ver. + · 

' . . 

Axudamoste 
- . .-· ' -

arranxa·la tua casa a 
Se tí e-lo propietario dunha vivencia no medio rural e resides nela, o Instituto Galego da Vivencia e Solo axúdate a rehabilitala. 
Estas axudas poden chegar ata un 40% do presuposto da obra para as actuacións con protección especial, e ata un 30% 
para as outras actuacións. 
Infórmate nas Xefaturas Provinciais do Instituto _Galego da Vivencia e Solo, ou no teu Concello. 
Axudámoste a arranxa-la túa casa. · 
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•Investigación ao Manuel 
António. Tanto o grupo do BNG 
coma o Misto (PSG-EG e CG) e o 
do PSOE, solicitaron da cámara 
autonómica a formación dunha co
misión de investigación, ao abeiro 
dos artigas 51 e 52 do regulamen
to, para esclarecer as circunstán
cias dos expedientes incoados 
aos profesores do instituto Manuel 

· António de Vigo. Os partidos asi
nantes reclaman a revisión de gra
ves irregulariedaqes no funciona
mento deste centro e a investiga
ción dunha política represiva que 
altera gravemente a vida académi- · 
ca e a convivéncia, tanto no centro 
escolar como no centro residencial 
docente. Os solicitantes entenden 
que no centro e na residéncia ane
xa, a Administración produciu un
has tensións e unha conflictivida
de que non se deron solucionado 
co tempo nen co diálogo. • 

• Non se pudo celebrar un 
festival Ro~k na Pobra por ir 
a publicidade en galego. Ma
nuel durán, tillo de Durán Casais, 
ex alcalde da Pobra, negouse a 
firmar un contrato como xerente 
da discoteca Bumerang para cele
brar o "ll ·Festival de Rock do Bar
banza" porque os organizadores 
pretendían porlle o topónimo a vila 
en 9alego. 

O acto estaba organizado pala 
Deputación Provincial e o Centro 
de Información xuvenil do concello 
de A Coruña, coa colaboración 
das asociacións i'ENXA'.', "A Mise
rela" e "Xoves Culturais". 

• No concello de A Coruña 
non se debaten as mocións 
da oposición. Coa celebración 
da última sesión ordinária 
pechouse o periodo de plenos do 
Axuntamento de A Coruña sen 
que se chegasen a debatir a maio
ria das mocións interpostas pola 
qposic.ió_n, quedando sen respos
ta:s a Criación do Patronato Muni
cipal da vivenda, á revisión do 
Plan de Ordenación Urbana ou os 
problemas da inseguridade cida-. 
dan a. 

A maioria socialista evitou, agás 
en duas ocasións, o debate, ao re
chazar, de antemán, a urxéncia 
das mocións apresentadas. 

O primeiro tenente de Alcalde, Fe
derico de la Fuente, que sustituie 
a Francisco Vázquez cando está 
ausente, recoñeceu en -máis dun
~a sesión que as mocións do .PP e , 
CDS so se debatirian cando estes 
conseguis~n o poder. 

As perguntas apresentadas nos 
plenos ordinários correron a mes
ma sorte, ainda que neste caso o 
alcalde ten un prazo de tres me-
s es para respostar. Sempre 
respostou por escrito e a mior par-
te das veces con monosílabos co
mo "s.in" "non"· e eando se esten
deu utilizou o xa veremos. 

• O alcalde de Cerceda cen-
· so u a petsoas residentes 
noutros concellos. Xesús Or
gueira Muiño, alcalde socialista de 
Cerceda, declarou este semana 
ante on . xulgado coruñés acusado 
dun delito eleitoral no que está ta
mén implicado' o ex parlamentá
riuo do PSOE Fernando Martínez . . 

Con datas do 29 de Outubro e 12 
de Novembro de 1986, o alcalde 
dictou duas ordes para a inclusión 
no padón municipal un total de 
100 persoas, a sabendas, segun
do a querella interposta pola opo-· 
sición, de ,que tiñan o domicílio 
noutro concello. · • 

f, '. 

GALIZA E MU.NDO 

AS RELACIÓNS GALIZA-PORTU~ 

Fernando Gomes, 
presidente da Cámara municipal do Porto 

'Galiza debe unirse a ' nós para presionar en l;uropa' 

"Un corresponsal fixo a experiéncia de ir en 
tren do Porto a Santiago e tard.ou 14 horas. 
Ninguén pode crer isto cando estamos a 
pouco máis de 200 quilómetros. En canto as 
causas sigan asi, por moita vontade que 
teñan as povoacións, Galiza e 
Portugal nunca estarán unidos", sinala 

. , 

Fernando Gomes, _ex-parlamentário
europeo polo Partido Socialista Portugués e 
presidente da Cán:iiara municipal da cidade 
do Porto. Economista e home de gran · 
prestíxio en Portugaf, asistiu estes dias aos 
actos de i rmandade 
entre a principal .cidade do norte luso e Vigo 

• MANUEL VEIGA 

Desde tempos do salazarlsmo 
vense talando da amlstade galai
co-portuguesa. Mesmo ten habi
do xa tres lrmanamentos ante
riores entre as cidades de Porto 
e Vigo. Parece que todo queda 
sempre nas declaracións? Non 
se crian institucións de enlace? 

Neste "'1omento hai en Vigo un 
conxunto de manifestacións cultu
rais provintes do Porto. E está pre
vi~to que para Outubro haxa unha 
idé)ltica semana de Vigo no Porto. 
Polo tanto, alén das palabras , es
tamos a pasar neste momento aos 
actos . lso non é todo. Onte mesmo 
nunha reunión co Secretário de 
Estado de Transportes de Portugal 
acordouse dar prioridade á cone
xión ferroviária do Porto con Vigo e 
xa están disponíbeis os médios fi
nanceiros . Por outra banda, e a 
respeito das palabras, o que é ver
dade é que o norte de Portugal f3 
Galiza estaban botados de costas 
e a proba diso é que a rexión me
nos desenvolvida da Galiza e a re
xión menos desenvolvida do norte 
de Portugal era exactamente a re
xión da fronteira. As vias terrestres 
e ferroviárias eran pésimas perto 
da fronteira. Agora está a producir
se unha inversión que ten dous fi
tos fundamentais: a nosa integra-

. . ción na Comunidade Europea e, 
por outra banda, unha nova men
talidade dos políticos do Porto e de 
Vigo. Mesmo ternos patrocinado, 
nas institucións da CEE, un pro
grama comunitário transfronteirizo 
que ten como finalidade desenvol
ver as rexións de fronteira entre 
Portugal e España e alguns dos 
médios financeiros deste programa 
están sendo utilizados, por exem
plo, na construción da nova ponte 
de Tui. 

PARA VENCER 
OS GRANDES 
PROBLEMAS QUE VAi 
CRIAR O MERCADO 
INTERNO EUROPEU, 
É NECESA~IO 
REFORZAR OS LAZOS 
DE COOPERACION 
ENTRE REXIONS 

Pero Galiza e o norte de Portu· 
gal poden quedar bloqueados 
precisamente polo desenvolvi
mento da CEE, segundo declara
ba retentemente Ludgero Mar
ques no faro de Vigo. O Presi
dente da Cámara efe Comércio 
do Porto pedia un lobby de pre
sión luso-galaico. 

Para conseguir vencer os grandes 
problemas que vai criar o mercado 
internt> europeo, a partir de 1993, , 
é necesário reforzar ·os lazos de 
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cooperación entre rexións. Tres 
millóns e médio no norte de Portu
gal e tres millóns na Galiza son 
seis millóns e médio de habitantes 
da CEE que de facer presión no 
mesmo· sentido serian un tremen
do lobby en termos eur.opeos. Se 
Porto e Vigo, como cidades euro
peas, conseguen protagonizar es-· 
tas relacións, tamén elas terán un
ha forza máis alá das fronteiras. A 
idea de Ludgero Marques é correc
ta e, nese sentido, anúncio xa un 
intercámbio empresarial entre Por
to e Vigo cara a facilitar os investi
mentos dun lado e do outro. Dadas 
as dimensións de Galiza e do nor
te de Portugal podemos ter condi
ci 6n s para un maior~desenvolvi
mento contando coas nasas pró
prias forzas. 

Cando se mira un mapa da pe
nfnsula vese moi ben que tanto 
os trazos de vias de comunica
ción, como gaseoductos ou de
mais infraestruturas deixan un 
ángulo morto precisamente na 
área que talamos. 

É un problema moi grave que esta
mos tratando de resolver con al
gun éxito. No momento no que co
mezamos unha loita moi forte rei
vindicando para o norte de Portu
gal algunhas ventaxas nestas co
m u nicacións comunitárias, creo 
que se a Galiza se une a nós para 
facer forza, máis axiña se conse- , 
guirá. Por exemplo, o gran gaseo
ducto financiado pola CEE vai de 
Setubal até Braga. Foi o moito in
sistir o que permiteu que o gaseo
ducto viñese para aqui. lsto signifi
ca que será moi doado, de aqui a 
alguns anos, o unir o gaseoducto a 
Galiza e pechar a rede. ·As grande 
redes. de autoestradas apontaban 
todas desde o Porto ate Europa 
polo centro de Portugal. Hai moi 
pouco tempo foi posibel alterar es
ta situación e construir unha saida 
através da Galiza, atravesando por 
Chaves e saindo perta de Ourense 
e outra, por autoestrada, do Porto 
até Vigo, que hoxe está construida 
até Braga, uníndose á rede espa
ñola. En cinco ou seis anos ternos 
posibilidades de desenvolvimento 
se sabemos bater o pe, reivindicar 
e dicer que estamos presentes. 

Que prazos existen para estas 
obras? 

Non coñazo os prazos do governo 
español. Pala parte portuguesa a 
autoestrada deberá estar comple
tada ate a fronteira en 19~4. 

. Pero existe unha lnércla de Lis
boa e Madrid que perxudlca os 
Intereses desta área, que dificul
ta as relacións entre Galiza e o 
norte de Portugal? 

É verdade. Estou completamente 
de acordo. Sempre existiu a ten
déncia de que todo se faga en dire
ci6n ao centro. Os grandes eixos de 
comunicación toman todos a dire
ci6n da capital e o que pasa en Es.: 
paña non é qiferente do que pasa 
en Portugal. E polo tanto necesário 
que teñamos capacidade para unír
monos e diluir esa centralidade. 

NoN SE coNSTRUE 
FACILMENTE UNHA 
RELACION QUE FOI 
IMPEDIDA DURANTE 
DUCIAS DE ANOS 

Encontran receptividade a todas 
estas oplnlóns na parte galega? 

Nas declaracións que coñezo de 
políticos e empresários sempre ob
servei que se recoñecian as venta
xas recíprocas. Mesmo na admi
nistración pública portuguesa e es
pañola existe hoxe unha mentali
dade diferente á que habia hai ca
tro ou cinco anos. 

A que administración pública se 
retire, á central ou á de Galiza? 

Refí reme á de Gal iza e á rexional 
de Portugal tamén, ainda que en 
Portugal non hai rexións políticas, 
senón somente administrativas. 
Actualmente hai xa vários progra
mas comuns de desenvolvimento. 

A fronteira é outro problema, es
pecial mente para as relacións 
comerciais. Os produtos pasan 
dous dias na alfándega mentres 
se cubren os trámites. 

España e Portugal ainda non se 
deron canta de que por moitas difi
culdades que crien agora, a.partir 
de 1993 isa non podará suceder, o 
que facilitará as nosas relacións. 
Pero hai que estar ~tento porque 
tamén vai posibilitar a chegada 
dunha concurréncia exterior ás na
sas rexións que son ainda febles 
desde o ponto de vista económico 
a respeito- doutras zonas de Euro
pa. Polo tanto compre reforzar os 
lazos entre nós para aproveitar as 
ventaxas do mercado interno e non 
deixar que se nos sobrepoñan os 
inconvenientes dese mercado sen 
fronteiras. 

O turismo 

Outro aspecto é o turismo. Pare- . 
ce máis doado presentar no ex
terior unha zona común, a unha 

Un bon exemplo seria o de lbé- e outra beira do Miño, que faceto 
ria que non permite os vós de por separado? · 
terceiro nível entre Porto e Vigo, . 
ainda que agora parece resalto. . Evidentemente. Este é un proble

Está solucionado si. Dentro dun
has semanas vai ser inaugurada a 
cC>municación aérea entre Porto e 
Santiago e proximamente tamén 
entre Lisboa e Vigo. A distáncia 
entre Porto e Vigo e demasiado 
pequena para cubrir por via aerea. 
Será a empresa portuguesa LAR a 
que o leve a cabo, ainda que non 
sei se pala parte española hai al
gunha outra. 

. ma que debe ser entendido tamén 
patos empresários .do sector. As 
administracións están dispostas a 
colaborar se eles se decatan diso. 
Ante os circuitos internacionais de 
turismo, o enriquecimento é mútuo: 
Santiago capital relixiosa, Vigo por-

. to pesqueiro e centro económico, 
Viana como centro rexional impor
tante, -Braga centro relixioso, Porto 
como capital económica, toda a 
gastronon;iia da rexión, etc. apor-

GALIZA E MUNDO 

tan ventaxas de ligar este circuito. 
Deica agora, penso que nada se 
ten feito neste sentido. 

Para establecer, por exempro, 
unha oficina de turismo .conxun
ta, encontrámonos c;on que as 
competéncias, como noutros ca
sos que tocan o tema internacio
nal, están en mans do governo 
de Madrid? 

Pero nada impide que a cidade de 
Vigo e Porto o fagan autonoma
m.en-te, unindo as suas comisións 
de turismo e presentándose nunha 
feira internacional. 

E rexionalmente? 

Senda competéncia dos governos, 
as cidades ou as rexións non te
ñen impedimentos para aterecer 
internacionalmente as suas áreas. 

Pero atranca a posibilidade d~ es
tabelecer· organismos conxuntos? 

Claro, o que-seria importante é 
que esa relación se. fixera en ter
mos rexionais, porque apranxeira -
un espácio maior que duas cida
des. Non sei o que existe do lado 
español, pero en Portugal existen 

'i::omisións rexionais de turismo qué 
é fácil poñer a dialogar. 

Eliminar as reticéncias 

Mália todo; a distáncla entre Ga
liza e Portugal segue a ser moi 
grande, nas relacións culturais, 
na maneira que ten de verse a 
xente ... Existen reticéncias 
enor.mes. 

Non se construe facilmente unha 
relación que foi impedida durante 
dúcias de anos. Curiosamente 
Portugal e España tiveron reximes . 
políticos semellantes, duas dicta
duras que ademais eran amigas, 
e, non o,ustante, os paises vivían 
de -costas voltadas. lsto foi extrañí
simo, porque eran as duas únicas 
dictaduras europeas e, no canto 
de reforzarse mutuamente, vivian 
de costas. As relacións estaban 
praticamente impedidas ao longo ' 

-da fronteira. As estradas er~n pio: 
res e máis estreitas cando se che
gaba á fronteira. A pr9pria longura 
de vía era diferente en Portugal e 
España. Durante moito tempo para 
os portuguese5 ·o inimigo era Es
paña, da mesma maneira que en 
España deciase: cuidado co prota
gonismo dos portugueses. Cpa en
trada nun réxime democrático es- -
tas reticéncias póden desaparecer. 
A do norte de Portugal e da Galiza 
é unh,a história comun de moitos 
anos, a nasa cultura é seméllante, 
a nasa lingua é semellante e igno
rar isto é ser pouco intelixente. A 
nova xeneración e os cadros máis 
xovenes xa se dan conta de que 
esta relación trae ventaxas. Com
pete ·aos responsábeis políticos fa
cilitar esta tendéncia. t 
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A NOSA CULTURA13 

A razón da esperánza 
Estudos e análises da obra dun dos 

máis irI?:portantes in~electuaís . da 
·cultura galega neste século. 

inclue o 
videodocumental 

A posibilidade 
de rectificar 
a história 

á venda en quiosques 
e librarias 
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Plan de Control Leiteiro 

Axudas 9ue van face-lo.seu contido 
máts rendable ca nunca. 

Para as explotacións leiteiras, ~er moi 
controlada a súa producció~ é a única maneira . 
de coñecer. a fondo a rendabilidade e poder 
aumenta-los seus beneficios. O control e 
selección de touros probados e vacas, vaille 
asegura-la obtención de gran cantidade deleite de . 
calidade e a baixo custo. Para conseguir 
estes obxetivos a consellerá de · 
Agricultura, Gandería e Montes pon en 
marcha un Plan de Cont~ol Leiterio que 
inclúe unha serie de axudas para os 
gandeiros, que lles van permitir 
controla-la producción e os seus animais 
para obte-los máximos beneficios. 

As explotacións con, p·olo menos, 11 
vacas inscritas no libro xenealóxico 
poden pedí-la súa incorporación a 
un Núcleo de control da súa 
provincia. Unha vezó mes 
¡>asará un controlador 
pola granxa, para medi-la 
producción e controla
la calidade. Os _que -
non teñan as súas . 
vac.as no libro xe- · 

nealóxico, agora 
leñen á oportu
.nidade de facelo 
cunha subvención 
do 75% de tódolos 
gastos. 

·i 

Para este control sestablécense unhas axudas que 
serán de _ata ~8.000 pts., por explotación ou 

_ de ata 1.200 pts. por vacá que· complete 
unha lactación. Ademais as explotac;ións 
que realicen o control Leiteiro, van ter 

dereito a dos~s seminais de alta calidade , 
subvencionadas pola Consellería de 

Agricultura, Gandería e Montes, 
a un prezo por <lose de touro 
provado de 300 pts. Se a dose é 

·de touros en proba, sera gr~tuítá. 

Os Núcleos de Control Leiteiro de 
cada provincia poden agruparse 

nunha Asociación Provincial de 
Núcleos de Control, que terán os seus 
gastos subvencionados ó 100%. 

Se quere máis información sobr~ o 
Plan de Control Leiterio, acuda ás 
Axencias de Extensión Agraria 

ou ós Servicios de 
Producción Animal da 
Consellería de Agricul
tura, Gandería e 
Montes. 

UNTA 
DE GALICIA. <lW 

8 · 
CONSELLERÍA DE· AGRICULTURA 

GANDER ÍA E MONTES 
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-.xvu ANIVERSÁRIO DA REVOLUCIÓN PORTUGUESA ·. 

Ole.lo Saraiva de Carvalho 
"O obxectivo do 25 dé ~bril- era dempc~ati~~r o país, ·e isa con_se·guiuse" 

· •Legado· de Graham Gree
. ne. ao FMLN. O escritor británi-
co recentemente fale6ido Gra
ham Greene, cedeu os· dereitos 

- de autor da sua der(adeira obra 
Monseñor Quixote ao FMLN, a 
guerrilla do Salvador e a un . 
mosteiro trapense galego, da
cordo co que expresa nunha das 
últimas entrevistas concedida .ao 
semaná(io Observer. Green de
clara a' John Cornwell que o feito 

• OLEGARIO SOTELO BLANCO 

O 25 de Abrii, a revolución 
portuguesa dos caraveis, 
foi unha vitória ou unha 

. frustración? Para Otelo 
Saraiva do· Carvalho, un 
dos comandantes 
protagonistas do 
derrubamento do·· 
salazarismo, os seus 

· obxetivos principais foron 
- cumpridos, ainda que 

ficaron outros polos que 
continua a loitar. 

Que queda do 25 de Abril e 
que perdura no ideal de vida 
dos cldadáns portugueses? 

O mes de Abril de 197 4 sacudiu 
non semente a Portugal enteiro, 
senón á meirande parte do mun
do, porque o 25 de Abril cam
biou , de feito, moitas cousas; 
abonda con pensar nos paises 
que eran antigas colónias portu
guesas, que se fixeron indepen
dentes como consecuéncia in
mediata da revolución. 

Os ideais que o proceso revolu- -
cionário portugués abriu conse
guiron callar e ainda se mante
ñen vivos. Non sei cando, pero 
algun dia serán alcanzados, es
pero que si. Os ideais da r&;olu
ción socialista auténtica non fo
ron aqueJes que alguns paises 
do Leste europeo presentaron, 
digamos, como prsx:Juto queima
do do socialismo. E preciso dicer 
que os verdadeiros ídeais aunha 
verdadeira revolución socialista 
mantéñense e sor. aqueles polos 
que sego a loitar. -

Mals o horizonte político do 
marxismo, da r~volución, pa
rece estreltado, após dos cám
blos do Leste. Cales son as 
actividades transformadoras 
da teorla marxista? 

A teoria marxista, levada inicial
mente á prática polo partido bol
chevique e lago polo PCUS e 
que foi copiada e considerada 
ortodoxa, non chegou a ser unha 
realidade. Houbo un desvio total. 
Esa desfiguración era notóri'a 
desde hai moitos anos e come
zou a ser criticada pota esquer
da. Dicer, xa que lego, que os 
ideais socialistas morreron e fo
ron enterrados pota perestroika e 
para min un sofisma. Os ideais 
mantérlens~ vivos, morreo unha 
prática odiosa e morreron os es
tados policiais que ps paises do 
Leste, liderados pola URSS, 
construiran ao longo de várias 
décadas. 

O mapa ibériéo· . 

Como :.;deben ser as relacións 
en.tre o Estado soberano de 
Portugal e un povo; o galego, 
que· depende do governo de 
Madrid, para acadar acordos 
entre ambos?', 

A rexión galega, mália a existén
cia da Xunta de Galicia e dunha 
certa aütonomia, a verd~de é 
que se manten baixo o poder 
centralizado do Estadq. 

. A -independénda das rexións á 
que aponta a CEE, chamada éa
sa común europea, non parece 
que sexa viabel a curto prazo. 

Existe unha continuidade xeó
gráfica, linguística e cultural en
tre Galiza e a metade norte de 
Portugal; pero non vexo posíbel 
de forma inmediata a definición 
desa rexión galaico-duriense, 
que xa existiu séculos atrás, co
mo unha rexión de desenvolve
mento armónico; exactamente 
porque Galiza é unha rexión do 
Esta!'.fo español e Portugal é un 
pais independente. Pero, esas 
fronteiras algun dia tenderán a / 
ser eliminadas, suprimidas, esa · 
rexión limitrofe que nos é moi 
querida porque formou parte xa 
do mesmo Condado hai séculas. 

O_ exército e a guerra : · 

Co'mo militar, pode condear 
determinadas actitudes béli
cas, por exemplo a 'interven
ción dos Estadas Unidos na 
guerra ~o Golfo, e concordar 
co exército se este intenta 
transformar a sQciedade?. 

Si, de feito condeo a violéncia de 
.trinta paises coaligados contra o 
lrac¡ue. Utilizaron o pretexto de 
que poseia o cuarto ~xército do 
mundo, pero non tiña sequer ca
pacidade· para dominaf a tecno
loxia de ditas.armas. O certo é 
que dunha banda houbo menos 

Vostede toi acusado de tomen- de 300 mortes e da outra máis 
tar unha xustificación moral de de 100 mil, o que flOS leva a con-
actos violentos das FP-25. En siderar que se produciu unha 
que se diferenciaba esta otga- verdadeira masacre, altamente 
nlzactón de ETA? "?WVeitosa para o mundo ociden-

Hai unha gran diferéncia. ETA 
defende a independéncia dun 
povo que asume unha c,ultura 
própria e ten un território. E L:Jnha 
loita que merece algo de respe
to. lso non acontece exactamen
te coas FP-25, cuxa loita era 
limitada e non tina motivacións 
profundas no povo portugués, tal 
e como lles sucede· tamén .á 
Ación Directa francesa, ás Briga
das Vermellas italianas ou á Ba
ader-Meinhof alemana. 

taL A invasión de Kuwait teria si
' do un problema resolfo no ámbi
to da rexión, senón mediara o 
petróleo. 
A guerra evidenciou a total hipo
cresia de Ocidente, porque hai 
mareas doutros casos que mere
ce ron o desprécio das forzas 
destes paises: o caso da ocupa
ción de Chipre por Turquia, a dos 
territórios árabes por Israel. Tam
pouco se cumpliron, durante Ion-: 
gos anos as decisións da ONU 
sobre Nam íbia, pesto que Sudá-

~. "';:· - ..... - ... ... -- ... .. ~ ... - - .. - - ... .., .......... ........ - ... . ....... - - - • - .. - ............ t • .. - t - .... - .... - • - - ...... ~ •• - .. . ... ...... . ' • ••• 

frica retirouse cando quixo. E aí 
está o Timor Leste, ex-colónia 
portuguesa que foi invadida e 
anéxionada por lndonésia como 
27 província ·da mesma, após o 
xenoCídio de 300 -mil timoreses. 

As ambic.iÓns personais 
e o éxito do 25 de Abril -
Seguramente ten compañeiros 
de carreira militar que hoxe· 

, ostentan o mando das lorzas 
- armadas. Vostede non ten am
bicións personais? 

Nunca tiVen ambicións persoais 

de que reclamara ao seu amigo 
galega Durán a mis~ en Jatín 
non · era unha manifestación :de--- - _ 
conservadurismo senón que o 
facia pór procúrar comprender o 
rito. ·"Téñome por un católico ag
nóstico -declara o autor de O 
Factor Humancr e cando viaxo 
co meu amigo Leopoldo Durán, 
el mesmo ofícia misa no cuarto 
do hotel, pero so ós .domingos. 
Greene non se confesa amigo 
da Teolo._xia da Liberación pero 
admira a~ arcebispo Romero 
~·polo que o Vaticano non quíxo 
facer cousa". . • 

•HB nas institLiclóns. Mem
bros da Mesa Nacional de Herri 
Batasuna (HB) confirman que 
vai aumentar a preséncia da for
mación nas institucións forais de 
Nafarroa e Euskadi. O cabeza 

. de l.ista de HB ao parlame·nto· de . 
Nafarroa · sinalou que nos con- . 
cellas a intervención t~ña que ser 
máis crítica, asi como que com
pria máis. preséncia nas Xuntas 
Xerais e -no Parlamento. Asimis
mo confirmou que haberia inter
vencións singulares de · HB no 
Congreso, no Senado é no par
lamento de Gasteiz, ao"tempo 
que manterian unha preséncia 
permanente nas institucións eu
ropeas. 

Jon ldigoras entande que a pre-. 
séncia desigual e non normali-

. zada de HB nas institucións dé
bese a problemas c;te vello, non 
solventados: "Algo está a mo
verse no Governo e algo está a 
moverse en Europa. A situación 
vai cambiar", comentou lqígoras. 

· de poder. Cando se deu o golpe 
contrarrevolucionário do ·25 de 
Novembro do 75 que paraliiou a 

. • ~orrell quer · socializar a 
· contaminación.Para. celebrar
º Día Mundial_ do Meio 
Ambiente, o ministro de Obras 

. revolución· fun aconsellado para 
aceitar a promoción a xeheral de 
catre estrelas; recusei esa pro- · 
moción. A miña loita é política, 
non persoaL -. 
Outros compañeiros_ meus pro
seguiron as suas 'carreiras e a 
maior parte acabou pasando dis
cretamente á reserva. Raros son 
aqueles .que se ericontran na ·di
reción das Forzas -Armadas ou 
rialgun posta político. 

- Cree aind¡¡¡ na .revolución ou, 
parafraseando -a>Leilin, foi a 
enfermidade i'ntantil dunha 
me~te utópica? · 

Non foi nada diso. A revolución 
portuguesa foi Únha revolución 
burguesa que tiña por . obxetivo 
derrubar a dictaduta fascista que 
levaba 48 anós governando para 

~ instaurar unha . .democrácia re
presentativa. Ese era o obxetivo 
do 25 de Abril: democratizar -o. · 

· pais e conseg1:1iuse. 
· Outros obxetivos, como a desco
_loniiación -e o desenvolviriiento, 
tamén foron alcanzados. A inde
pendéncia de Ar:igola e dos de
mais. paises está aí ~e o pais, coa, 
admisión de Portugal_ na CEE,' . 
progresou moito riláis en 17 
.anos que nos 48 de fascismo. A · 
respeit~ da,s ideais socialistas, · 
considero que son realiz~beis e 
algun dia reanudaremos· a revo
lución no ponto que foi ~etida. • 

· Públicas e ,Transportes, José 
Borrel propuxo unha revisión ra
dical da proposta de cobrar un 
imposto ás empresas éontami~ . 
nantes, que comeza a extender
se · por todos os paises da CEE. 
o princípio de gravar ás empre
sas que produzan coa sua acti-

. vidade danos no entorno, non 
está en . razón segundo' o _minis7 . 
tr'o. Borrel di que a culpa d~ que 
as empresas _emporquen rios e 
rias, arrasen bosques coa-choi
va ·ácida e causen· ·enfermida
des, é só dos cidadáns que que
ren comprar a précio mellorado 
e non se aecatan do perigo que 
supón pa(a o equilibrio da bios
fera querer pagar barato. 

O Ministro fai estas declaracións-~ 
no meio dunha celebración eco._ 
_tóxica ·na que aproveita para feli
citarse pelas críticas que fan os 
proprios paises do Leste ao sis
téma de economia planificada. 
Falta por explicar con que meca- -
nismo vai atallar a conta_mina
ción de empresas coma a esta
tal Ence, a celulosa de Ponteve..: 
dra, que-pech~ os seus 'exercí
ci'os con miles de millóns 'de be
neficios grácias a que non hai 
autoridade estatal, autonómica 

- ou continental que lle pa.se fac
tura· polo estrago que desde nai 
trinta anos, dia a dia, produce 
sobre Pontevedra e a ria. • 
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CARTAS 
OBXECTIVIDADE SOBRE · 
O OPUS DEI 

A reportaxe publicada polo seu 
periódico o p~sado dia 18 de 
Abril sobre o bpus. Dei, adoeée 
dunha clara falta de obxectivida
de, consecuéncia de non enten
der cal é a misión exclusiva des- · 
ta ·institución da lgrel,Ca: a forma- · 

- ción espiritual dos seus mem
brQs e de todas aquelas persoas 
que libremente participan nos 
seus apostolados, para se santi
ficaren no seu traballo profisional 
en meio do mundo. 

Polo tanto., quero subliñar que 
para poder entender a actuación _ 

· profisional dos membros do 
Opus Dei, compre considerar 

~ que actuan sempre con plena lí
berdade ·e responsabilidade, e 
que ó Opus Dei respeifa absolu
t.amente é promove na formación 
dos seus membros esa liberdade 
de opinións en todas as cues-

. ,tións políticas, ·sociais, económi
~as, etc._ 

Penso que os autores do artigo 
poderian sacar esta mesma con-

, clusión se tivesen utilizado con 
boa vontade as fontes que citan; 
todos os artigos dos estatutos 
que se manexan ratifican o que 
lle digo .. Estas fontes desminteti . 
en si mesmas todo o que os au
tores descreben. 

Polo demais, da relación que 
vpstedes mencion~n de supos
tas persoas do Opus Dei, polo 
menos as tres cuartas partes 

· rien son membros, nen sabemos
que teñan relación nengunha . 
coa Obra. · 

É chocante, ademais, que se lles· 
atribuan responsabilidades no 
Opus Dei a perso~s Ql!e reitera
damente teñen confirmado a sua 
non perté.ncia ·á Prelatura. Non 
sabemos que se persegue -en 
relación ao Opus Dei e a esas· 

~-- ' p~rsoas- .coa r:eiteración desas 
falsedades .. 

Finalmente, abráiame ao ter a 
sua r_eportaxe, a manchea de 
inexactitudes que non deixa en 
bon lugar as suas fontes de in
formación .. · · 

. Quedo á sua inteira disposición 
para colaborar con . vostedes. se 
algunha outra vei desexan infor-. 
mar con veracidade. · 

FRANCISCO LEON CORREA 
Oficina de Información do Opus Del 

(Santiago) 

Nota da redacción 

En .re.l~ión co~ información sobre al
tos cargos da administración vincula
dos ao Opus Dei e publicada no nú- -
rnero 473, o Director Xeral da Xuven~ 
tude, Xosé Santiago Cambá Bóuzas, 
desmentiu a esta _redacción a St,Ja 
pertenza ou vínculo nengun coa 
Obra. · 

TERRORISMO DECIBÉLICO 

s·on 'un . cidadán vigués vítima 
dun tipo· de terrorismo que asola 
a nosa cidade, que non é novo, -
máis qúe ultimamente seten in
crementado de forma ala~m;:¡nte 

XOSÉ LOIS 

MALiA.A. MiÑA CO~PLE;<A 
EVOL.UCtON IDE.OLOXiCt\~MAN
Te:ÑO A~ELA PREH\~ iNl-: 

~\AL~. St:~ViRA ESr~~MUNiCiPIO~ 

/ 

perante a pasividade das autori
dades muriicipais, responsábeis · 
de-combatelo. 

Refírome ao "terrorismo decibé
lico" · que con nocturnidad~ e 
comprobada alevosía se practica 
impunemente por toda a xeogra
fía urbana. 

Cando a noite cai e·soan as fatí
.dicas doce badaladas, xurden 
das entranas dos tobas· chama-
' dos Pubs, . Discotecas, Disco
Bares, Cafés-Concerto, . etc. 
etc., unha "sinfonia" de Ruidos 

· de música?, golpes, yoces, be
rros, futbotf ns, billares, máqui.: 
·nas "papadiñeiros" e outros q1,1e 
·torturan de xeito inmisirecorde 
aos cidadáns residentes a earón 
destes tocais, carentes das ne
cesárias condicións de isola-

- mento acústico, demostrando 
os seus resporisabeis ó máis 1 

absoluto desprezo potas persa-
. as afectadas, -a maior falta de 
civismo,. a total incapacidade 

- para a convivéncia nunha sócie
dade sotidária. 

Non me opoño ao tecer . noctur-
. no, non son membro de nengun
há seitá integrista, ainda que 
aqui se amdse un aire entre nor
malizador e irónico: Nada máis 
lonxe da-miña intención (A ironia 
é ·a · válvula de escape -por 
agora- da rábia .e a impoténcia 
que sinto). , r 

Non estou en contra do diverti
mento noitébrego, ainda que ha
beria que ver canto hai _de diver~ 
timento en canto hai de evasión 
-válvula de escape (Alcool, dro
ga ... ) da dura realidad e sociat· 
que nos toca sofrer~ Paro, condi-

-cións de vida infrahumanas, des
leigamento, Jaita ae alternativas 

·positivas, escasas perspectivas . 
de futu o ... · · 

Como cidadán-, vigués, con todos 
os meus direitos, denúncio á opi-

-nión pública a. pasividade con 
que as autoridades municipais 
defrontan o problema dos ruídos 
nocturnos nesta cidade. _ 

Somos mc¡>itos o"s que levamos ~ 
sofrendo meses, alguns xa anos, 
fisica e psiquicamente os efeitos 
destes ruidos _procedentes de 
locais de actividade noeturna, 
negándonos o descanso a nós e 
aos .nosos tillos, ptovocando o 

-descenso do rendimento escolar 
nos nenos, 'cansancio físico e al
teracións nervosas a todos. lsto 
é Calidade de Vigo! 

Se· nós provocamos un escándalo 
na rua o máis probábet é rematar 
na Comisaria Os provocadores 
de ruídos agreden sistemática
mente a nosa intimidada e a nosa 

. saude e non lles pasa nada. 

. Temós denunciado ·reiterada
mente á Policia Municipal e só 
se limita a m'edir o nívet . sonoro 
nos nosos domlcílios, declaran
do non teren autcridade para en
trar nun local e obrigar .a baixar 
o votume. · 

Estamos cansádos de apresen
tar denúncias no Concelllo e tro
pezamos continuamente co mu
ro da burocrácia, todo se disolve 
nunha guede11a de trámites. Ten-

. tamos Jalar cos tn~imds, respon-
. sábeis do tema e non nos rece
ben. Estamos nunha total inde- · 
fensión. 

E na ZOlila Centro . onde mái"s 
golpea este terrorismo ·nocturno, 
mais o problema está en toda a 
cidade. Non poaemos seguir ca
lando· por máis tempo. Fago un 
chámamento a rodos os afecta
dos de Vigo a organizarnos, a 
manifestarnos públicamente e a 
esixir das autoridaedes munici
pais, dunha vez ponodas, a so,. 
lu~ión deste problema . . 

FRANCISCO GÓMEZ FERNÁNDEZ 
(Vigo) 

CASAS PARA TODOS 

Xa hai dous méses que chega
ron a Cáritas da diócese as notí
cias de . fam ílias humildes da no
sa cidade de· Vigo que tiñan di" 
.reito a vivendas sociais. e que 
non tiñan para pagar as 150.000 
pta. que lles pedían como entra-

. da dos piso's que lle concederan. 
No prazo improrrogábel de dez 
dias había que pagar e, dun xei
to ou doutro, conseguíronse os 
cartos para remediar o problema 
desta xente. 

A lgrexa católica no seu tradicio
nál papel de facer ucaridades" e 
de remediar problemas particula-
res. -

Pero estas cousas tiran unhas 
das outras: .por un casual foi 
nunhas xornadas de voluntaria
do social cando isto-aconteceu. 
E para remediar o problema, vá
rios grupos xuvenís cristiáns1 

-comprometidos co traballo so
cial, decidiron recorrer á prensa 
para denunciar a situación e pa
ra xestionar os posíbeis remé
dios: no·n é de xustiza que unhas 
poucas famílias queden ampara
das pota nosa obra boa e que o 
resto teña que. pasar sen un tia 
casa que lle corresponde. Pedía
se que se . suprimise o requisito 
económico das 150.000 pta. e 
que se admitiss tamén para ace
dar ás vivendas a quen tiveron 
que renunciar por non poder pa
gar. 

As penalidades non fixeron máis 
que empezar. R~colléronse un-

. has poucas sinaturas e protes:. 
touse polo que habia que protes
tar. Xa non era só a história de 
solucionar problemas individuais ~ 
airida que taf'T'!én era iso. 
Pero claro, non -se sabia quen 
eran os/as restantes adxudicatá
rios/as das vivendas: non habia 
listas. "E como non había listas?" 
- . Por non haber non había nen 
convocatória pública. E iso nen 
no Concello de Vigo nen na de
legación da COTOP, instit!Jcións 
públicas encarregadas ae que, 
cos cartos de todo,s, aquelas fa
mítias ou persoas que a p~ópria
sociedade capitalista e liberal 
maltrata, podan ter coberta a ne
~esidade de vivenda, que se non 
me falla a memória, é un dos di
reitos humanos fundamentais, . 
ainda que· ultimamente parece 
que os direitos humanS'o consis
ten. ~6 en poder votar ao candi
dato .do PP 'ou do PSOE pará a 
alcatdia de Vigo. -

· Á, Coordenadora da Vivenda, 
que nacera para denunciar unha 
inxustiza atopouse con demasia
dos problemas, con demasiados 

mistérios, con ·demasiada falta·· 
de claridade. E o que parecia un
ha plataforma transitória tívose 
que estabilizar, tivo que traballar 
a cuestión a forido. 

Pensouse en impugnar a adxudi-
. cación das vivengas que pro en
tOn se deron, na Rua Gaivota. 
Pero iso non era demasiado pru
dente: podíase deixar na rua a 

-Xente desafiuzada, a xente po
bre, a xente que nen cornera nen 
bebera a · cacicada ou o chan
chullo cuxas dimensións apenas 
podiamos medir. Había algúns 
datos quf¡ garantían que hoube
ra irregularidades. Pero non moi
to máis. Tamén había segurida
de de que parte da xente que xa 
se estaba metendo no seu novo 
fogar tiña verdadeira necesida
de. 

Asi que se preferiu demandar as 
listas ás autoridades pertinentes, 
p0r enésima vez e ameazar con -
denunciar o caso se tiñan a pou
ca vergonza de dar máis casas 
sen convocatória, sen garantías 
de cara á sociedade ... 

Porque, ademais, soubemos que 
había máis casas para dar, que 
se ian dar, incluso que era imi
nente. E vanse dar: antes das 
municipais, non sei por que. Oi-

. tenta e tres están a cair; pero hai 
márs. O traballo de campo e as 
informacións das construtoras fi
xeron que pudésemos localizar 
rnáis edifícios da COTOP. E o 
caso é que foi xente necesitada 
a pedir información e se lle dixo 
que_ non habia casa nengunha 
para dar. Foi xente que non o 
necesitaba, pefo ~n máis recur
sos culturais para percorrer a 
selva de oficinas, ventaniñas e 
papeis que afastan aos pobres 
dos seus direitos, e tampouco. 
Neste intre, gostarOiíame facer 
uri chamamento múltiple: ao so
frido leitor, á sofrida leitora, sen 
dúbida ere que eta/el tamén po
daría face4r algo. Ben seguro. 
Primeiro: a xente que non tef'la 
vivenda de seu e que ingrese o 
satário mínimo ao mes ou me
nos, que pase · pola oficina de 
Cáritas diocesana a recoller un 
modelo de recurso xurf dico; {;an
tos máis se apresenten, máis 
forza podemos ter para levar o 
caso aos tribunais. Quen non es
texa 'ne$a situación pero queira 
apoiar a campaña a nível xurídi
co e burocrático pode facer outro 
tanto. Non está de máis que 

- quen poda que axude a criar 
conciéncia ·cívica do probrema ... 
E se atguén pertence a algunha 
plataforma, asociación, colectivo, 
sindicato ... intersados por botar 
unha man, a plataforma está 
aberta a que participe o maior 
número. de persoas posíbet, en 
pritneiro lugar _dos afectados, pe
ro tamén d~ toda persoa que te
ña un míntmo de .atento ético e 
de ganas de construir unha so
ciedade na que todos· podamos 
vivir, porque, á hora de repartir 
unhas vivendas feitas cos cartos 
de todos, ou hai xusflza e -ctari
dade, oy mentres queden chabo
las ·e inquilinos alu'gadós e reatu
gados con problemas a fin de 
mes, os afectados e afectadas 
som_os todos/as·: : SANTI G. AVION 

' (Vigo) 
1 
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Tomás Camacho ·· 
"A situación dos conservatórios nori é idónea para criar gr~de.s _músicos" 
• CARME PENAS/X.M. ESTÉVEZ 

Ao igual que outros 
nomes consagrados da 
interpretación music,al, 
Tomás Camacho _,,, 
compaxina a sua 
actividade docenté coa 
concertística. 
Actualmente é Director 
do Conservátorio 
Superior de Vigo, e 
algunha opinión 
autorizada reserva para el 
o recoñecimento como 
mellor guitarrista galego. 
O noso país é na sua 
carreira, polo de agora, o 
cúmio dunha traxetória 
que comezou en terras 
levantinas, na cidade de 
Alacant. Durante· a década 
dos anos setenta, toda ela, 
dirixiu a cátedra de 
guitarra no Conservatório 
de Música de Ourense, 
pasando a Vigo no ano 
1983, no que supera a 
oposición que lle outorga 
idéntica especialidade á 
desempeñada na cidade 

. das Burgas. 

É un tópico nos círculos meló
manos identificar á música como 
a parente "probe" da cultura, á 
vista dos plans de estudos, e das 
opinións de moitos intelectuais, 
que poden estar versados nou
tras matérias, pero ignoran aos 
mestres do pentagrama. 

É un feito evidente, nomeadamen
te cando se refue aos intelectuais, 
que a miúdo fan gala da sua igno
ráncia des ta parte da cultura ... é 
unha das marias do ensino, de de o 
primário até o universitário, é a 
menos coñecida e a pior tratada, 
non hai máis que ollar os progra
mas de estudo; tan só a tratan "de 
pasada" no primeiro ano de BUP 
dun xeito teórico, ca!ido a música 
é unha disciplina que ten de ser 
prática. Parece que agora queren 
remedialo tanto desde a Adminis
tración central coma <leste distintos 
governos do Estado, coa LOXSE, 
que ven sendo unha leí-marco, na 
que ainda está por desenvolver un
ha concreción dos pasos a seguir; 
non está previsto, por exemplo, 
que infraestrutura se percisa para 
levar a cabo ese plan pedagóxico. 
Estamos á expectativa. 

Tamén nos movemos nun con
texto no que calquer outra maté
ria convencional (matemáticas, 
idioma moderno) ainda non aca-

. daron un sistema de ensino per
feito; oeste caso, tendo en conta 
que a música non se deu oeste 
país como disdplina a estudar, 
detectaranse moitas eivas. 

ocupación pola sua divulgación. 
Así e todo, ultimamente deuse un 
cámbio alentador. Antes, no BUP, 
as clases dábanse nas horas libres, 
e calquera podia servir para profe
sor; neste momento, nalguns espe
cialistas que superaron oposicións, 
como músicos práticos que son, o 
planteamento cambiou, pero son 
unha minoría, e neste terreo tam
pouco se pode facer a guerra por 
libre .... precísase dunha infraestrutu
ra xeral: meios e programación· do
ada, e iso ainda está por facer. 

Cando f ala de músicos práticos, 
xurde a ' pplémica do docente, 
que cando vai a unha escola a 
dar clase, apenas lle queda tem
po para facer a sua própria -prá
tica como criador; son dous te
rreos, o do concertista e o do pe
dagogo. 

É un mundo moi interesante; ao fa
larmos deste aspecto entramos na 
valoración do funcionarfado, das 
incompatibilidades. Hai un hábito 
de cortar polo sano, de considerar 
por un igual a todo o mundo, que . 
queda dito moi bonito, e mesmo 
compre defendelo humanamente, 
pero non a respeito doutros valores 

Se nos comparamos dentro da si- culturais; hai profesores que están 
tuación global do ensino, podemos investigando, dando concertos, de-
falar de "ghetto"; .. está todo por · dicando un tempo á matéria na que 
facer. Hai algunha excepción, pero · . traballan, e outros limítanse a co-
tando se dá é por xeneración es- brar....a fin de mes; é unha realidade 
pontánea, son casos illados. Pode pero non son iodos iguais; quen .te-
coincidir que un profesor de gale- ña interese na ·sua profisión, preci-
go, por exemplo, sexa músico, ou · sa dunha série de facilidades para 
UJ? grande melómano, e an;iose pre- cumprir os seus obxectivos. 

Claro que a nível da a_dministra
ción non se adoita contemplar doa
damente esta situación; e a respeito 
dos sindicatos, confúndese no te
rreo da cultura, non distinguen o 
direito. laboral do dos alunos a dis
poren dun ensino de calidade: po
den chegar a causaren conflito am
bos planteamentos. Se nun centro 
hai un profesor que está publican
do obra, das que se beneficia o en~ 
sino, e que iso é percebido nas au-

. las, se precisa dun cursiño debe 
asistir a el, inda que desde os esta
mentos correspondentes non se 
contempla máis que eses nove dias 
moscosos. Daquela, imponse a ne
cesidade dun critério roáis flexíbel; 
tendo en conta 'que redunda no be
neficio do. ensino. En ltália o estí
mulo materialízase no pago de 
complementos en base .ao rendi
mento artístico ou de calquer outra 
actividade. 

Entón os sindicatos entenden a 
sua función social dunha forma 
restrinxida. 

Refírome a algun caso concreto, 
no que se plantearon problemas 
deste tipo, e case sempre entramos 
en conflito pola parte sindical; eu 
dialoguei, e eles entendían o meu 
razoamento lóxico, pero ·non o asu
mían, e sobretodo non cedían na 
reivindicación do direito xeral; se a . 
leí 'di que todos teñen nove dias 
dispqnfbeis, iso defendíase por riba 
de todo. Non estaban polo labor de 
defender a calidade .~ómo reivindi-

cación suprema. 

Iso lévanos a valorar a leima de 
moitos músicos galegos por sai" 
reo adiante. Deben procurar a 
solución individual, "rascar" o 
seo bolsillo para facerse con car
tos e sairen fóra. 

Pero a respeito do que dixen, refería
me a un caso concreto, a unha situa
ción pontual. Por suposto que esta 
crítica é esteilsíbel á Administración, 
que non aro.osa sensibilidade algun
ha nesre asunto, dnxese ás leis. 

De que Administración fala? 

No noso caso, pasou de ser o Con
cello de Vigo o responsábeJ á 
Xunta. Pódese di~culpar en fun
ción da sua ign.oráncia, pero é un 
torpe argumento. Atopáronse cuns 
conservatórios, que supoñen para 
eles un mundo descoñecido, están 
a velas vir. 

Mentres tanto, o número de alu
nos -aumenta, dase unha inaior 
demanda. · 

Non- se fixo o que compría facer: 
reunirse .cos distintos ámbitos ven
cellados á música, para concluir 
cal era a situación real, e ver de ar
tellar solucións, non me consta que 
se fixese; 

Subprodutos musicais . 
o consumismo 

tradición cultural agudízase, e tam
pouco hai unha promoción dé pro
dutos de calidade. 

A respeito do noso País, si se deu 
unha tradición de música popu
lar, representada pulas bandas, 
que a xente inda hoxe vai escoi
tar, ou os grupos de gaitas. Isto 
sitúanos nun contexto no que o 
ouvido inda estaba por "conta
minar"; era unha época na que 
non h~bia rádio nen tocadiscos. 

É certo que na Galiza esa tradición 
estaba moi arraigada, pero no resto 
do Fstado.taméfl se daba. Quizá fo
se a televisión a .causante de que 
esa tradición non continuase. Por
que, actualmente, quen escoita as 
bandas de música? ... resulta que ta
méii. son marxinais, curiosamente. 

Como -profisional do ensino que 
é, e contemplando o xa referido 
panorama, que lle recomenda a 

· un aspirante a músico, que saia 
da Galiza ou o noso País pode sa

. tisfacer as necesidades do máis 
esixente? 

En todos os casos, eu recomendo 
que saia fóra, inda que· coin"Cidan 
aquí co mellor profesor do mundo. 
O músico integrado compre que 
participe dunhas vivéncias moi 
amplas; non ahonda. con tocar moi 
ben o instrumento, e iso nun .círcu
lo pequeno, restrinxido, resulta 
pouco <loado. 

Orabán, en Galiza actualmente pó
dese estudar con mestres de grande 
categoría; pero volvemos ao dito 
antes: son casos illados, que non se 
corresponde cunha infraestrutura 
precisa para tal cometido. A situa
ción dos conservatórios, neste mo
rr.ento, non é a idónea nen para 
criaren grandes músicos, nen para 

Esta deficiéncia manifesta que 
comenta na educación musical, 
non propícia o éxito de subpro
dutos musicais? Podemos refe
rirnos aos países do Leste, onde 
a música, con maiúsculas, si é 
aceitada masivamente. Quer di
cer, se aqui as circunstáncias fo
sen distintas_, posibelinente sería 
outra a realidade. 

Indubidabelmente, non · s.e pode 
improvisar un hábito cultural. De 
feíto, as compañias multinacionais 
promoven produtos que "a priori" 
xa están praticamente vendidos. 

- - manter grandes profisionais. Re
centemente, inaugurouse o Conser
vatório da Coruña, que é o mellor 
dotado, mália acusar unha defi
ciéncia tan lamentábel como é a 
·auséncia dun auditório, que foi su
prida cun salón de 'actos. É de 
agarda:é .. que o exemplo se es ten da 
ao resto do país; compre ter en 
conta que, dos conservatórios ads
critos á Xunta, por orde de absor
ción, estes son os de Vigo, Coruña · 
eOurense. 

· Non é preciso .ser moi despabilado 
para decatarse de que resulta . máis 
doado de entender calquer música 
de Michael Jackson, pola sua pró
pria estrutura e facilidade de cons
trución harmónica, que unha sinfo
nía. É como se comparamos unha 
viñeta de tebeo co "Quijote", por 
exemplo. E isto ~émolo a diário, 
como se poténcia. unha música de 
consumo; ben en forma de publici
dade directa ou ben subliminal-· 
mente, cousa que non acontece coa 
música chamada "culta". Entón, · 
xúntase todo, a falta de cultura ou 

NoNSEPODE 
IMPROVISAR UN 
HABITO CULTURAL. 
DEFEITOAS 
COMPAÑIAS 
MULTINACIONAIS 
PROMOVEN 
.PRODUCTOS QUE 
APRIORIXAESTAN · 
PRACTICAMENTE 
VENDIDOS 

Un ensino pouco atractivo cara o 
aluno pode chegar a frustrar po
tenciais talentQs, nomeadamente1 
nos máis xóvenes. 

É unha constante, comun a moitos 
conservatór:ios. Se observamos a 
situación actual coa perspectiva de 
distáncia no tempo, é unha .conse
cuéncia da socioloxia do noso País 
durante os últimos anos. Os con
servatórios viñan adoecendo dun
ha conceición arcaica, e a evolu
ción é imparábel. Nos últimos 

. tempos a situación cambiou, o· ño
so é un conservatório roáis vivo, 
roáis profisionalizado, menos per
soalizado. Unha das grandes apor
tacións que recebimos, hoxe en 
día ausente por mor de novos co
metidos, é a de Joám Trillo, que é 
un músico coas ideas moi claras; 
estudou en Itália, que é o berce:.da 
cultura, e roáis ainda da música. 
Conseguimos sair do ambiente de 
clans e amiguismo, e guiarnos por 
unha liña estabelecida. 

(sigue na páxina 23) 
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A proibición de Os Xustos alcanza a todas as representacións no ensjno público 
• XOSÉ M. PÉREZ/SANTIAGO nistración galega. de Pérez Rivás. A proibición non 

O principal motivo alegado pola era en modo algun agardada pois 
Unha sorprendente, por inesperada delegación da Consellería e para que son moitas as obras de teatro 
e carente de lóxica,decisión da de- ordear a suspensión da obra foi que que habitualmente se representan 
legación da consellería de' Educa- se cobraba á entrada aos especta- .1 en escolas e institutos (esta conta-
ción na Coruña acaba de privar aos dores, concretamente 500 pesets -ba coa autorización da Dirección 
cidadáns de Santiago de poder pre- (200 aos estudantes). A delegación Xeral de Ensino Médio). De feíto, · 
senciar a representación da ora tea- considera ilegal o cobro de entra- a falta de locais axeitados na rnaio-

. tral "Os Xustos" de Albert Camus. das nun ·1ugar dependente da admi- ria das vilas galegasfai inevitábel o 
· O delegado de educación, Francis- nistración. Asimesrno, cree que es- recurso ás salas dos coléxios. Cal-
co Pérez Rivas, proibiu, xusto ao te tipo de actividades convértese cúlase que o 80% das representa-
dia seguinte da estrea, que a obra en competéncia desleas para os cións execútanse en centros de en-
se cenificara no Instituto Xelrnirez. proprietários de salas privadas. Os sino. De aplicarse esta medida con 
A proibición coloca nunha delica- responsábeis de Produccións do escrupulosidade, rnoitas localida-
da ·situación económica a Produc- Noroeste atoparon da noite á rna- des quedarían apartadas dos circui-
cións do Noroeste, a compañia· que ñácon que todo o seu esforzo para . tos teatrais: Incluso o Festival de 
preparou a montaxe (especialmen- pór en rnaroha un proxeeto novido- Teatro de Ribadávia se vería per-
te ao seu director Eduardo Alonso) socomo era arepresentación de "Os xudicado xa que algunhas das re-
· e fai .xurdir novas dúbidas sobre a Xustos" e a série de actividades presentacións dese certame se .rea-
existéncia dunha vontade real de paralelas que acompañaba á obra lizan no Institutó da vila (por su-
apoio ao teatro por parte da adrni- petaba contra a frustrante decisión posto: a entrada non é gratuita). 

Simposiurll de Estudos.galegos en Oxford 
• ANfONIO DIAZ AMOR/RIBADEO 

O Alcalde de Ribadeo, o naciona
listá, Edl;lardo Gutiérrez, despraza
rá-se a Oxford os vindeiros dias 26 
e 21 de Abril respondendo a unha 
invitación. feíta polos organizado
res do Primeiro Simposium de Es
tudos Galegas a celebrar en dita 
cidade inglesa. 

Xunto ao alcalde ribadense tamén 
viaxará o concellal-delegado de 
Cultura, Balbino Pérez Vacas, e un
ha nutrida representación ribadense. 
A abertura do Simposium terá lu
gar o Venres. 26 a cargo do Presi
dente da Xunta de Galiza e a Clau
sura estará a cargo-do Conselleiro 

. de, Educación da X unta, Sr. Xoán 
Piñeiro Permuy. 

En declaracións fei~ a este semi
nário Eduardo Gutiérrez sinalou 
que este Sirnposiurn "será, en pala-

- bras do profesor Xosé Maria Cas
tro, a posta de longo da cultura ga
lega en Gran Bretaña, e ternos a 
honra de· que un dos organizado
res, ao tempo que poñente, sexa o 
ribadense John Rutherford". 

Este primeiro Simposium de Estu-
. dos Galegos está · patrocinado pola 
consellaria .de Edu_cación da Xunta 
máis a Subfaculdade de Español 
da Universidade de Oxford, cola
borando tarnén o Centro galego de 
Londres -Comité de Cultura gale
ga. Corno poñentes participarán, 
entre outros, Xosé Mª Castro Erro
eta que falará sobre "Que é Gali
cia?", David Mackenzie ("A lin-

guaxe de Ro8alía e o galego nor
mativo"), Derek Flitter ("A imaxe 
poética en Eduardo Popdai"), An
tón ~osta Rico ("Universidade, 
cultura e língua na Galiza do Anti
go Réxime") e John Rutherford 
("As raigames galegas do pícaro"). 

Un inglés en·Ribadeo 

John Rutherford é un dos organi
zadores do Primeiro Simposium de 
Estudos Galegos a celebrar en Ox
ford e é catedrático de Língua e 
Literatura Española desta Univei
sidade inglesa desde 1965. Nado 
en Inglaterra no 1941; desprazou
se a Ribadeo por nécesidade de es
tudos, aquí casou e converteu-se 
nun ribadense. máis. Contan <leste 
inglés en Ribad~o que de xoven 

A proibición de utilizar o Instituto · 
Xelmírez para cenificar "Os Xus
tos" bota por terra todas as inclu
sións que Eduardo Alonso e a equi
pa que dirixe depositaran no pro
xecto. Produccións do Nor.oeste ti
ña previsto rnanter a obra en cartel 
nacapital galega durante todoun 
mes. O proxecto consistía en repre
sentar seis días á semanaaotempo 
queseorganizaban actividaes parale
las corno debates entorno á obra, , 

. rnostras en vídeo de espectáculos de 
grandes compañías, exposicións de 
fotos de teatro, vestuário ou deseño 
de cenografi¡t ... En suma, un pro
xecto anovador co que se pretendia 
chegar a diversos sectores da povo
a9ión cttravés de convénios (coa 
Universjdade, coléxios, Asocia
cións de veciños) e asemade estabi-

asistindo de ouvinte ás clases no 
Instituto de Bacherelato era o que 
menos faltas de esta grafía tiña nos 
<litados. É unha persoa sinxela e 
amábel, gran amante da música 
-(forma parte, · xunto á sua dona ri
badense e as catro fillas, da ronda
lla local) que intenta pasar desa
percibido. 

A sua relación con Ribadeo é in
tensa, participando activamente en 
cantas actividades culturais se ce
lebran nesta vila. É membro do 
Consello Asesor da revista de es
tudos e ensaios "Cadernos Riba
denses" editada poa A.C. Francis
co Lanza na que participou no se
gundo número cun traballo titula
do "Os Ribadenses de antano" ma
terial que recopilou ao tempo que 
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A CORUÑA 
Libraria Couceiro 
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Libraria Colón 
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lizar o feíto teatral nunha cidade. 

A idea foi trucada nada máis xer- . 
molar. O golpe baixo da Delega
ción de Educación pode colocar en 
KO á compañía. O mesmo Eduar
do Alonso comentou que "este é 
un pao do que dificilmcmte podéré
mos repor". "Os Xustos", a ver~ión 
galega da obra de Cafuus traducida 
por Xosé Manuel Beiras, quedará 
aparcada á espera dunha mellor 
ocasión. Produccións do Noroeste 
tentará entre tanto afrontar como 
boamente poida as perdas econó
micas provocadas pola suspensión 
da función, preto de 8.500.000 pe
setas . Alguen na Xunta debería 
preguntarse se este é ·o camiño idó
neo para revitaliza-la cultura do 
p~. • 

traballaba na Ponéncia "As raiga
mes galegas do pícarg" que apre
sentará no Sirnpósio inglés. Non é 
estraño que este ribadense de 
adopción traballe sobre temas rela
cionados coa vila, o que causou 
verdadeira surpresa e ledícia foi 
ver que cando se recebeu o traba
llo sobre os ribadenses de antano 
este viña escrito inteiramente en 
galego, escrito por el , sen facer 
falta un tradutor; o galego tamén 
está vivo eg Oxford na persoa de 
Jolin Rutherford, o tradutor ao in
glés de "La Regenta" que agora 
está traballando na tradución á lín
gua de Shakespeare de El Quijote. 
Esperamos que algun dia, este in
glés en Ribadeo, traduza obras ga
legas a esoutra linguaxe universa] 
que é o inglés. • 

XINZO DA LIMIA 
Librarla Galaica 
Avda. Ourense, 11 

.. ·-· ......... . 
LUGO 
Libraria Agulrre 
Rua Bispo..Aguirre, 8 
Libraría Blblos 
Rua Doutor Fleming, 1. Baixo 
Librarla Alonso 
Praza do Campo, 2 

VIVEIRO 
Librarla Porta da Vlla 
Avda. Courdes, 38 

RIBADEO 
Librarla Vivín 
Rua San Roque , 7 

VIIAIBA Galeria Sargadelos 
• Rua Nova, 16 . 

Rua Padre Sarmiento, 12 
Libraria Seoane 
Rua Garcia Camba, 6 

Libraria Breogán 
Rua Calvo Sotelo, 29 

Rua Bedoia, 22 
Libraria Malleira 
Rua Bedoia, 36 
Libraria A Nova O BARCO DE VAIDEORRAS Libraría Garcla Hermida 

Rua Calvo Sotelo, 5 Libraria Pedreíra 
Rua Home Santo, 55 
Libraria San Pedro 
Rua San Pedro, 61 
Libraria Aemo 
Rua República de El Salvador, 33 
Libraría Carballal 
Rua do Vilar, 68 
Librarla Follas Novas 
Rua Montero Rios, 37 

- FERROL 
Libraria Lim-iar 
Rua Venezuela, 33 
Libraria Helios 
Rua Real, 55 
MUROS 
Libraria Prim 
Rua Ancha, 9 
Libraria Galardo 

- A Xesta 
Libraria Klno 
Esteixo 

VIGO 
Libraria Bertrand 
Rua Príncipe, 23 
Libraria Ir Indo 
Rua Príncipe, 22 (Galerías, 2 
Piso) · 
l,.ibraria Babel 
Rua Venez.aela, 45 
Libraria Cultural 
A ua de Don Bosco, 46 
Libraria Capitán Trueno 
Rua Marqués de Valladares 
(Galerías) 
Libraría Auriia 
Rua Torrecedeira, 102 
Libraria Siríus 
Travesia de Vigo, 17 
Libraria Merlín 
Rua lilas Canarias, 3 
Libraria Libro's 
.Rua San Salvador, 2 

\ 

Rua Padre Feixoo, 17 Librarla Murciego \ 
Rua Marcelino Suárez! 28 

............... 
MADRID 
Sargadelos 
Zurbano, 46 

•••••••••••••• 
BARCELONA 
Sargadelos 
Provenza,274 [ 

n 
t 
s 



Manter alta 
a garda 

Adeus norte, 
de Ramiro Fohte 

Tching rezou na montaña e 
escrebeu faino novo 
na bañeira. 
Dia a dia Jaioo oovo 
corta o mato, 
amorea os troncos 
que siga medrando. 

Esta adverténcia de Ezra Pound é 
pouco seguida por demasiados po
etas. Apesar de certa seguridade, o 
consello é claro para o poeta: ten 
coidado do perigo de repetirte a ti 
mesmo e, ademais, encontra a tu.a 
própria voz única e enerxética 
(quer dicer, que a tua v·ontade se 
confunda coa vida). Voz que debe 
o poeta renovar dia a dia nun duro 
esforzo. Este duro esforzo está pre
sente no último libro de poemas de 
Ramiro Fonte, Adeus norte, volu
me co que gañou o X prémio Es
quío de poesia. 

O volume, composto de tres par
tes: "A sombra do artista adoles
cente", "Adeus norte" e "Interior 
de medianoite", ademais dun poe
ma que serve de introduci6n, nace 
do duro esforzo do poeta por supe
rar, temática e formalmente, o seu 
anterior libro: Pasa un segredo. 
Ntin dos poemas deste libro podía
se ler: "Cando chegue ó norte non 
preguntes./ Dirache o teu desexo 
que eu estaba agardando" ("Antes 
de que ti foses viaxeiro'', páx. 89); 
agora o título é ben explícito. (Co
mo explícito, e significativo das 
intencións do poeta, é a nota que 
lle pon na lapela.) 

O intento de superación formal 
ven dado polas diversas formas e 
medidas que ens.aia Ramiro Fonte 
(ainda que non consiga escapar -é 
i o posfbel? das formas e metros 
que veñen de de o eu primeiro 
volumes, As cidades da nada: o 
endecasílabo e o alexandrino), que 
a cada entrega que dá son máis va
riadas, como variadasttson as di
versas combinacións métricas que· 
fai. Mais isto só ven demostrar -o 
que non é pouco- o saber formal 
do poeta e que, ademais, non está 
nen se sente encorsetado nas for
mas. O intento de superación te
mático ven dado por unha máis 
ampla meditación nos poemas, por 
unha reflexión da experiéncia sen 
por iso cair no hermetismo. E isto 
conségueo o poeta -presenza de 
sentimentalidade ou sentimento, 
fuxida do hermetismo- porque sa
be evitar a carga retórica que po
dia facelo adicar tanto da estreita 
ligaión coa realidade descrita, 
evocada ou pensada en cada poe
ma, c9mo das emocións que sub
xectivamente impregnan as pala
bras. A forza da maior parte dos 
poemas ven dada, precisamente, 
por ese equilíbrio que o poeta sabe 
man ter: "Sábelo'', "Litixios", "O 
abandono do fogar" etc. 

Pero se nestes novos poemas Ra
miro Ponte "amoreou troncos" e 
"cortou matos'', e escrebeu "faino 
novo" na bañeira, ou na páxina en 
branco, tamén deu entrada nos 
seus ·poemas a novos recursos e a 

-
Ramiro Fonte. 

novos mitos. (Os mitos, quizá, son 
novos aqui debido á reflexión· do 
poeta.) Dos novos recursos salienta 
un: a ironia, ausente nos anteriores 
poemários de Fonte, ironía que se 
fai presente no poema que abre o 
libro: "O inimigo"; poema que, ta
mén, pódese considerar irónico a 
respeito do poeta: ''E, ó procurares 
versos, non encontres 1 A música 
axeitada, o que cl;le esixe o canto./ 
Recorda que algún día fuches do
no, / Que gardares silencio pode 
ser causa grande". Versos -o poe
ma inteiro- que poden estar dediCa
dos a outro poeta; ou a . ese outro 
que é sempre o poeta e que ás ve
ces -parafraseando a non sei quen
xa non vai con el. A ironia, ironía 
romántica (correctivo e remédio 
contra as expectativas excesivas ou 
as esperanzas desmesuradas), que 
tamén atravesa outros dos poemas: 
"Do abandono do fogar", etc. E 
cando esa ironia non aparece entra 
-chamada polo poeta, outras veces 
-de incó~to- a inocéncia: "Artes 
de navegación", ou ese canto ao 
poeta-amigo morto: "Un poeta mo
zo escribe da súa morte'', en xeral 
en case todos os poemas do pri
meiro apartado. 

En canto aos novos mitos, digamos 
que rnáis que novos o poeta o que 
fai é reflexionar sobre eles, profun
dar, "retorcelos" e as destrufios. 
Un deles é o mito da viaxe. Cláu
dio Magris, unha das leituras de 
Ramiro Ponte, di, en Danúbio, que 
a viaxe é a fidelidade do sedentá
rio. Se se len con detimento os po
emas (e ademais o poeta avfsao: a 
viaxe como vínculo co património 
da memória) verase que sempre es
tá presente, citada, a casa. A casa, 
contraposición da cidade, máquin.a 
celibatária onde todo pode aconte
cer, onde o poeta (o home) féchase 
cos seus terrores e os seus medos , 
·coas suas alegrias e os seus riscos, 
a casa é, máis' que a pátria, o ver
dadeiro lugar do sedentárt_o. O se
dentário é fiel a un lugar -me.smo 
sen nome- onde sempre estará 
acompañado dos amigos rnortos. A 
viaxe (tarnén nolo di o poeta) e a 
fuxida, mais, ao cabo, quizá cabe
rá dicer adeus, adeus ao Norte, que 
é a cara a onde se viaxa. 

Tamén caberia falar da rigorosidade 
con que o poema deseña o seu li
bro. O poema introdutório: unha 
ollada ao más profundo do espello, 
ou ao rnáis profundo do rio -rio que 
pode simbolizar fertilidade, aban
dono, esquezo ou interrogación? "A 

.. sombra do artista adolescente": 
oµada cara a atrás, sen nostálxia, 
con dor, coa lembranza da mocida
de perdida .e os amigos mortos, con 
mágoa pola inocéncia perdida e que 
nunca se poderá recobrar. "Adeus . 
norte": homenaxe ao~ poetas: Ne-
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val, Byron, os románticos -por ex
celéncia, os al.emáns-, a viaxe, a fu
xida cara ao Norte, as cidades gri
ses e derrotadas. "Interior media
noite": o poeta, despois das refle
xións e as viaxes, toma a casa e 
abre .a sua porta "como quen abre 
un soño e mira dentro", quer dicer, 
a poesía, a xeira poética, despois de 
todos os caniiños, despois de todos 
os saberes, despois de tdús os can
sanzos, pode tómar. 

Con Adeus norte Ramiro Fonte ' 
mantense firme nos seus presupos
tos de non baixar a guarda. Con el 
fixo non unha vir.axe, senón un 
cámbio de agullas; quer dicer, o 
tren da- poesia continua a camiñar 
por ~iferentes raíles polos que an
dara o comboio até o seu último 
livro, conducido, iso si, sempre po
lo mesmo maquinista. • 

XGG 

Viaxe ao Leste 

A conversión 
de Polónia, 
de Xúlio Rios 

Acava de sair do prelo em "edi
cións do Cúmio" A Conversión 
de Polonia obra do responsável 
de rela~ons intemacionais- da 
INTG, Xulio Rios. O livro que se 
comenta, pode--se dizer que empe
za o labor de fazer desde a Galiza 
análise doutras sociedades séria e 
rigorosa. 

O autor, tras fornecer-nos duns 
dados imprescindf veis do devir 
histórico do povo polaco, vai-nos 
descobrindo du.m jeito .ameno nos 
seus distintos apartados tanto aos 
distintos actores da cambio, como 
a crisse quase permanente das 
iilstituiyons e do régime existente 
até hai bém pouco. 

Ainda que se estrutura a obra em 
apartados fechados, o desenvolvi
mento da mesma resulta linhal, e 
o final da história, o da volta ao 

. sistema capitalista de Polónia, já 
desde a prirneira página sernelha 
que nom ia a poder ser outro. Bo
ta-se a falha umha pequena análi
se de prospectiva que falarnos-ia 
do processo de latino-americani
·zayom dos paises do leste . e de 
Polónia em particular e das novas 
rela~ons en que_ se insirem estes 
estados em relayom com as eco
nomias éapitaistas centrais. 

O que si já lamento, é a falha 
durnha análise polo miudo do sis
tema de organizayom da socieda
de estalinista, e como a. super-es
trutura se allÍeiou totalmente ao 
povo (segun~o o livro o 99% dos 
polacos está polo capitalismo). 
De como umha super-e-strutura 

autoritária no nome do povo tra
balhador transforma~ons da pró
pia super-estrutura pólítica (a di
rec. estalinista) e como esta se 
converte numha lousa para o de
senvolvimento das forzas produti
vas que é o que en definitiva está 
no origem da grave crisse social e . 
económica que se padece, e que o 
povo enfrenta com o próprio 
cambio. 

Nom hai que darlhe voltas as leis 
da dialéctica que-por certo tal co
mo as usa V. Belotserkouski (pag. 
179) nom som as Hegel, som as de 
Stalim, que em sim já eram a ne
gayom da própria dialéctica, ao 
pressentar o estalinismo (comunis
mo) como a etapa final e sem ·saida 
da histórica. 

A direcyom autoritária estava de
rrotada e morta ideologicamente o 
seu lugar foi ocupado poi quem 
frente a eles, seguía a criar ideias, 
o capital como sistema internacio
nal. Falar de madurez ou imadurez 
para a chegada do socialismo é um 
debate estéril o capital como siste
ma, chegou até os povos mais 

· imaduros e a transformayom da 
base produtiva, voi decissiva nes-
ses povos. 

Por qué a desapariyom da proprie
dad,e privada em Polonia e noutros 
paisses nom criou umha sociedade 
mais livre e-plena no senso marxis
ta e leninista? 

Por que as transforma~ons da base 
produtiva, o' processo de sociali-· 
zayom, transforma o ser (possuir) 
em lousa assobalhante ond,e poucos 
se sentiarn ~endo (possuidores) e en 
troques se-ntiam-se nom sendo 
(possuidos)? E por qué o empo&e
cemento do aparato dominante foi 
forte para dar cabo de calquer re
clamazon "socialista" (ser possui
dores)? (No capital só é livre quém 
possue no socialismo possuirmos 
ergo todos somos livres) e feble 
ideologicamente, por sé-lo. produti
vamente (incapaz de desenvolver 
as forzas produtivas ao acadar certo 
nível de complexidade) frente ao 
capital como sistema. 

O livro lé-se dum tiróm, supom um 
esforzo considerável para ·enten
dermos Polónia e o seu cámbio e é 
urnha boa amostra da laboura que 
muitas vezes com a dose necessa
ria de pragmatismo e sem precon
cei tos se fai para achegar-se a 
complexidade internacional do 
mundo, desde_ o sindicalismo pa
triótico do que é um bom expo
nente Xúlio Ríos. Livro que espero 
tenha o melhor dos sucessos. • 

ALEXANDRE BANHOS 

·o nacionalismo 
durante -·· 
a República 
Los nacionalismos 
en la España 
de la JI República 

Un volume, ao coidado de 
Beramendi e Máiz, recofle a maior 
parte das ponencias apresentadas 
ao Simpósio celebrado no Pazo de 

·Mariñán, IX-X, 1988, e que fora 
organizado, polo Consello de 
Cultura galega. 

A temática galega recollida co
rresponde a traballos de Barreiro 
F. Beramendi, Núñez Seixas, 
Castro Pérez e R. Máiz. Están am
plamente representadas CataJuña 
e Euskadi e participaron tamen re
presentantes de Valencia, Andalu-
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Certa-novedade e unha boa sÍnte
se do nacionalismo galego dos 
anos 31-36 oferece J. G. Bera
mendi. Afirma que a sua comuni
cación ,_é un resumo de algunhas 
partes da tese .doutoral sobre o 
"nacionalismo galego JlO primeiro 
terzo dQ s XX". Tese en reelabo
ración. Advfrtese; efectivamente, 
esta mellora se comparamos a po:
néncia aqui transcrita con outrüS 
resumos publicados pór Beramelf "'. 
~ -

Nas páxinas 150-170 o autor estu
da o "nacionalismo ·democrático". 
A este adscreb'e a Castelao -que 
ata 1923 se mantivera ideoloxica
mente sumiio aos tradicionalistas 
Losada e Risco-, A. Bóveda, V. 
Paz Andrade, R. Carballo Calero, 
F. F. del Riego e os dous prove
nientes da emigración arxentina: 
S. Picallo e Alonso Ríos. A carac
terización deste "nacionalismo 
democrático" ocupa seis páxinas e 
deseña con certa vaguedade a ide
oloxia algo plural destes protago- . 
nis tas 

"Non hai, afirma, entre os nacio
nalistas desta tendencia uq só que 
formule unha teoria da história, 
nen própria, nen prestada. Hai,jso 
si, unha visión bastañte simple do 
devir hum'ano que podemos re
construir coas afirmacións máis 
ou menos fragmentárias que apa
recen aqui e acolá non seus escri
tos. O primeiro que salta á vista 
nesa visión é a preeminencia da 
categoría ·nación, cousa que era de 
esperar. E dados os precedentes 
das fases anteriores do galeguis
mo, a nación concfbese' ante todo, 
ao igual que entre os tradiciona
listas, como un ser o'bxectivo que 
ven dado pola histór~ia e incluso 
pola Natureza. . . Sen embargo, 
apareéen matices dignos de men
ción, inda dentro da confluencia 
nun mesmo conceito orgánico
historico:para os demócÍ'atas, os 
elementos espirituais (volksgeist
língua, folklore) predominan_ ab
solutamente sobre os físicos(raza
terra) no estabelecimento da etni
cidade. E sobretodo, a exclusión 
da relixión e das vellas estruturas 
sócio-econóniicas do conxunto de 
ingredientes da nacionalidade, 
permítelles articular o seu nacio
nalismo sobre uns postulados re
novadores. "(J!. 152) 

s·eguidamente estuda Beramendi 
o segundo campo ideolóxico que 
el pon no populismo.. Indica, 
igualmente, as diferencias destes 
demócratas cos tradicionalistas e 
coas tendencias minoritárias, so
cialistas e arredistas. 

A importáncia deste volume está 
no deseño dos nacionalismos an
tes da "guerra civil" e que ian 
servir de 'pont~ para as novas xe
racións que nos anos sesenta an-. 
daron a construir modelos ideoló
xicos e proxectos estratéxicos pa
ra Galiza e para outras nacións e 
rexións da Península Iberica· O 
volume, editado por Siglo XXI 
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está en español e leva un índice 
onomástico. . + 

Beromendi, J .. G, Máiz R .. e 011tros, ws na
cionalismos en la España de la ll Repúbli
ca. Ed.. siglo XXI, Madrid, 1991. Pp. 496. 

FRANCISCO CARBALLO 

Unha comédia 
de tonos 
críticos 

Matrim6nio de . ~ . 
convenzencza 
,_ ' 

Non é a prirrieira nen sera a últi~ 
ma vez que o cine americano es
colle un asunto como ó que hoxe 
ocupa esta sección. A história de 
buscar o casamento como método 
para entrar e permanecer no "país 
das oportunidades" ven de lonxe e 
o mestre Howard Háwks xa toca
ba o tema en "A noiva era el", on
d.e un travestido Cary Grant dei
x~ba evidéncias do seu talento pa
ra a comédia. Onde, porén, atopa
mos certas nqvidades é no trata
mento formal que Peter Weir fai 

· do asunto. Certo que a estrutura 
do texto é de comédia (enredos, 
equívocos, contrastes, ruptura do 
cotián) pero non asi o seu envol
tório. Weir é un sólido cineasta 
que produce, dirixe e escrebe as 
suas películas, exercicío este in-:. 
frecuente nestes tempos de alu

. guer, que nos avisa ou polo menos 
insinua que nos atopamos frente a 
un cineasta de certa orixinalidade 
que emprega unha série de ele
mentos recorren tes nos· seus traba
llos: un tipo determinado de pla
nificación, unha cadéntia concre
ta da montaxe, unha conceición 
específica da luz e· da cor, unha 
mobilidade da cámara precisa e 
solemne, un emprego dramático 
dos fondos musicais ... Todo. isto 
(con .. todas as prevcncións que se 
queira), pode aventurar o califica
tivo de "criador" cando nos referi
mos ao seu cine. E, precisamente, 
é na analise da formulación narra
tiva que comporta Matrimónio 
de cónveniéncia, cando o empre
go da etiquetá de comédia é, can
do menos, matizábtll. A montaxe 
é lenta, case . de engorde, a cadén
cia narrativa e o ritmo carece de 
tensión e vértigo, 0 discorrer inte
rior das secuéncias semella repou
sado ainda que intenso en signifr
cados e, en último tertno, o espíri
to xeral da história ten moito de 
"charme" europeu, apesar de ser · 
Weir australiano .. Todo isto, e qui
zá "algo" inerente á atmósfera 
global do filme -onde a faciana de 
Depardieu invoca substáncia do 
vello continente- plantea sérias 
dúbidas sobre ·a adscrición de 

· "Matrimónio de conveniénda" 
aos modelos típicos da comédia 
americana.-O meu amigo e cinéfi
lo Torres París, dime que o traba
llo de Weir é "light'\ a crítica fe
ble, cando existe, e que Q autor de 
~·unico testigo" non se atreve a 
converter a George Forget nun 
imigrante chicano de nome Raúl e 
de apelido García. · 

Convén lembrar que non é opor
tuno facer a crítica dos desexos e · 
pretender falar do que non está 
nos filmes. "Matrimónio de ·con
veniéncúa" é o que é, e non é mé
todo aconsellábel confundir o que. 
se olla co que agradaría ollar .. De 
facelo asi estaríamos falando 

Matrimónio de convenéncia. · 

doutra cousa e non da película de 
Weir. Por iso, ao meu entender, a 
fita do australiano Ílon é inócua, 
non diverte a secas: Polo contrá
rio, ainda que Weir non é, desde 
logo, Wilder (se cadra o mestre 
austríaco sacaríalle á história ou
tro pro.veito) deixa entrever, máis 
dunha vez, o seu talante inconfor
mista e crítico frente a certos as
pectos da ·sociedade estadouni
dense. 

George é un francés-saído das ruas 
e de biografía carcerária que 
irrompe na vida dunha burguesiña 
ecoloxista que pon plantas e ·xar
dins en bairros marxinais carentes 
de pan, escola, medicinas e futuro. 
Non é un intelectual europeu e a 

· sua conexión coa música faise des
de unha óptica so~ora atormenta
da, violenta, agresiva ... atonal ("is
to nqn é Mozart", di, despois do 
seu mini-recital no party burgués e 
snob que ten lugar nunha casa mi
llonária, nunha das mellores se
cuéncias da.película). A crítica du: 
ra ao ecoloxismo de moralina e 
bempensante, adormecedor e am
nésico, de luas "bonitas". represen
tado por Bronté_. e polo seu noivo, 
contrasta coa personalidade de Ge
. orge e.co mesmo arranqu~ do filme 
(a visión dun bairro marxinal, a 
música africana, a laboura das ex
cavadoras e o horizonte da suxeda
de no meio das fiares); unha perso
nalidade a de George que, por ou
tro lado, amplia o contraste xa que 
é un home záfio, burdo, vulgar, 
"inculto" no falat, pero cheo de na
turalidade e sensibilidade, que un 
Depardieu sensacional na sua 
imensa corporalidade exemplifica 
e representa de xeito extraordinário 
( comq vence sempre nos retos' dos · 
primeiros planos este monumental 
actor!.!). No meio de todo, nnha 
boa· morea de momentos críticos e 
fustigadores do "american way of 
life": a inquisitoria e macarthiana 
entrevista a que é sometida a heroí
na para alugar o apartamento, a 
frase que en tono sarcástico pro
nuncia con frecuéncia George ~an
do fala do "país das oportunida
des", a visión ·cta política imigrató
ria ianqui cuns funcionários cuase 
lelos e infantis ... son élementos 
que identifican a andaina crítica 
dun filme máis que estimábel .que 
todo bon afeizoado non debe dei
xar de ver. • 

Ficha Técnica 

Director: Peter Weir .. Guión: Peter 
W~ir. Foto: Geoffrey Simpson. 
Música: tJans Zimmer. lnt: Gerard 
Depardieu, Andie MacDowell. 
Produtor: Peter Weir. Ano: 1990. 
Duración: 105 m. Cines: Multici- . 
nes Norte (Vigo), Riazor (Coruña), 

lfylcines (Pontevedra). • 
CELSO X. LOPEZ PAZOS 

Innecesária 
• 1 . . ~ . 

cont1nuac1on 

Robocop ~2 

Era de esperar e temer que unha fi
ta como Roboéop, que ao talento 
narrativo e no guión infundido po-

. lo personalísimo Paul Verhoeven 
unia uns elementos externos de al
ta comercialidade, tivese unha (de 
momento) segunda entrega. 

A fita do director holandés era de
gustábel polos consumidores de ci
ne de acción con superherói enga
dido, mais ao tempo introducía nu
merosos apontamentos corrosivos 
e irónicos sobre unha previsíbel 
socied~e futura dominada por un 
capitalismo-s~lvaxe e caótico. No 
que non viña senón seguindo ini:e
lixen teIIíente o ronsel de produ
cións de ciéncia ficción dos oitenta 
xa "canónicas'', como "Alien", · 
"Blade Runner" ou "Terminator" .. 
A vez que construia un herói "cy
borg", un triste Prometeo do futuro 
imediato, que merecía ser deixado 
tranquilo no seu penoso sino, pro
tagonista dun filme pechado e ben 
pechado. Algunha fita notábel co
mo "Alien" ten tido notabilísimas 
continuacións, pero o talento de 
Cameron (nese caso) non semella 
atesouralo desde logo o .funcional· 
Irvin Kershner .. Este Robocop 2 
ten ta retomar todos os . acertos de 
guión do filme de Verhoeven, co
mezando por aqueles anúncios te
levisivos inseridos de a cada pouco 
que nos ian informando de xeito 
ben divertido e irónico do mundo 
en que se desenvolvia a história .. 
Cun deles empeza esta segunda 

parte, e xa aí se empeza a ·albiscar 
o que será característica xeneral da 
fita: o spot, como todo o fihne, re
corda aos da primeira cinta, pero o 
sen h~r é máis groso, de enxeño 
máis escaso, e, ao igual que a pelí
cula inteira, dan a impresión de ser 
imha fotocópia borrosa da anterior, 
ainda que lexi'bel. 

Apreséntanos o filme a un Robocop 
con máis conciéncia "policial" que 
antes, secundado pola sua fiel com
pañeira, ambos esquiroles nunha 
folga de policías insuficientemente 
explicada (como outras liñas do ar
gumento do filme, que se abre a ex-

. cesivos apontamentos na trama que 
logo lle costa bastante afianzar, fi
cando moitQS deles pouco convin
centes ou "colgando" no abigarrado 
guión). Retomando a crise de iden
tidade que sofría o "poli" cibernéti
co, amósasenos agora un encontro 
directo coa esposa de Murphy-Ro
bocop, a quen este, piadosamente, 
finxe QOD recoñecer. Non está mal 
esta idea, pero mistúrase con outras 
moitas que, non estando mal resol
tas, carecen da chispa da primeira 
entrega. Asi, a relación, que cai nun 
improcedente humor de "cartoon", 
dos diversos e desastrosos prototi
pos de "Robopolis", tradución apro
ximada do título da fita Ou a banda 

. de delincuentes, traslación dos trafi
cantes de coca da anterior, só ·que 
aqui dun novidoso e nori menos en
ganchante produto. Interesante ta
mén resulta a priori a inclusión dun 
rapaz-delincuente que seria o terror 
de calquer reformatório, pero que 

.. tamén non acaba de estar ben de
se~volvido coma personaxe. 

Conformando unha fita de acción 
de certa axilidade, cun certo ape
go ao viscoso que carece do mor
bo -próprio a Verhoeven para 
adentrarse no terreo da exibición 
gratuíta, obocop 2 resulta unha se
gunda parte escrita por un ama
nuense que non comete erros orto
gráficos pero tampouco demostra 
alarde de estilo algun. Faise reco
mendábel como fita de acción re
solta con correción, un pouco por 
riba da média ao uso, e cuns efei
tos especiais tan espectaculares 
como era de prever (cousa que 
non tantas veces se cpmpre en 
produtos des te tipo). Haberá Ro
bocop III se a sua malvada com
pañia (na ficción) non o consegue 
mandar ao desguace dunha vez. • 

GONZALO VILAS 

Os tempos 
de antes do cine 

Xosé Luis Cabo ten publicado un 
volume de grande interese sobre a 
prehistória da cinematografía no 
noso país. Espectáculos precine
ma togr áfi cos en G~licia. Das 

sombras chinescas aos p,anora
mas é o título do libro délicada"" 
mente editado por Xociviga ·e o 
Concello do Carballiño. 

O teatro de sombras, a lanterna 
máxica, panoramas, cosmoramas,. 
polisteora~as, estereóscopos son 
recollidos historicamente por Ca
bo, nun volume que· rastrexa 
exaustivamente a realidade <leste · 
meio de comunicación e de eria
ción artística nas suas etapas_ .... pre
cursoras .. Documentación escrita, 
carteis, notas de prensa, desde fins 
do XVIll e durante todo o XIX son 
a clave do discursG narrativo deste 
libro. Arr~cando da história coñe
cida no século XI das primeira re
presentación a base de sombras -a 
primeira constáncia é na China, de 
aí o nome de sombras chinescas
estendeuse por Asia até chegar a 
Europa Occidental no XVII onde 
tiveron gran aceitación entre o pú
blico aristocrático. A dramatiza
ción produciase nunha sá escura, 
onde a contralus dunha gasa trans
parente íanse criando as silueras a 
meio dun foco de luz. A primeira 
data, documentada, dunha repre
sentación na Galiza remóntase a 
Compostela no 1788: a entrada era 
dun real de pé e dous reás con di
reito a asento. 

Saltando a 1805 un ambulante fran
cés, Marin, chega a Compostela pa
ra ofe~ecer "várias experiéncias de 
Física y Obtica (sic)" nas que xa 
aparece o primeiro uso da lanterna 
máxka. Xosé Luis Cabo ocupa un
ha gran parte do libro a descreber 
as singularidades destas proxec
cións realizadas con aquel invento 
cuxa primeira descripción debemos 
ao xesuita Athanasius Kircher no 
1646,e cuxo mecanismo básico 
permanece hoxe no proxector de 
diapositivas. O aparato consistía 
nun trebello de latón, cun conden
sador e unha fonte lwninosa inten
sa, que atravesaba figuras pintadas 
en vidro ou outro material transpa
rente .. Os debuxos eran amplifica
dos a meio de lentes e proxectados 
sobre un lenzo ou unha parede. A 
combinación de duas ou máis lan
ternas permitia disolver ou encade
ar imaxes, provocándose ilusión de 
·movemento con desprazamentos 
dos vidros pintados no proxector 
ou facendo xirar cristais circulare . 
As variantes da lanterna máxica fo
ron mudando co tempo e tiveron 
representación nas cidades galegas 
segundo documenta coidado amen
te o autor. Comezaron lago os po
liscópios, mosteas de todo tipo de 
imaxes algunhas veces animadas 
con actuacións musicais óu de ven
triloquia, para máis adiante apare
ceren os cadros disolventes, o po
lioramas, panoramas, diafanoramas 
e cosmoramas, uns fixos en locai e 
outros ambulantes polo país. 

No 1881 , coincidindo coa exposi
ción universal de Paris, Santiago 
contou cunha exposición perma
nente, durante as festas patronais, 
de esteroscopias, as primeiras ima
xes en releve obtidas coa proxec
ción de duas fotografías tomadas 
con ángulos diferentes. 

A parte final do .volume vai adica
da a uns curiosos empresários am
bulantes que percorreron a Galiza 
do XIX, os Barbajelata, auténticos 
impulsores das proxeccións desde 
1863 até 1948, e mesmo no 1984 
un descendente directo era xerente 
dun minicine en Pontevedra. O 
apelido inmortalizaríao Carlos Ca
sares na sua novela Ilustrísima. O 
libro complétase cunha bibliogra
.fia detallada sobre o tema.. • 

"X.C. 

.. Xosé Luis Cabo. Espectáculos cinema to- , 
gráficos en Galicia. Das sombras cbihescas 
aos panoramas .. Edita Xociviga-Conce\lo do 
Carhalliño .. O Carballiño 1990. 
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CUNQUEIRO: ESCOLMA DE PALABRAS REVELADORAS 
. AS NAVEGACIÓNS MÁIS ~RMÓSAS Á PERCURA DO sÉCRETO PRÜFUNDÚ DÁ VIDA 

Ler a_ Cunqueiro é viver, o tempo, 
todo un feixe de sensacións. É ou
vir histórias, devanar novelas, fio a 
fio, conxurar feitizos, suturar a re
alidade. É, nunha grande medida, 
soñar. Viver máis vidas; outras vi
das que non son de un mesmo, xó
venes ou vellos nun tempo distinto 
cada vez; viax.ar por outros espa
zos, paisaxes sempre distintas. 

Todo iso sai da gorrilla máxica do 
noso Merlín. Pero o noso mago 
énos ben pouco críptico, nada cor
porativista. Un feiticeiro xeneroso 
que amosa, desde as primeiras pá
xinas, a variña máx.ica do seu ofi
cio, o seu abracadabfla instrumen
tal: a palabra. 

Se adormecemos, como o Sinbad 
seu, soñaremos palabras: "e si so
fiaba, o que non acostumaba, rubí- · 
anlle os soños en verbas aos bei
zos, a pasearse. Si poidéramos vé
las, de seguro .que eran verbas de 
cores mui vestidas, escuma da me
moria que Sinbad gastaba cada dia, 
nova i eterna escuma do mar 
maior, esfarelada en ·doas relucin
tes polos ventos amigos que pasan 
cantando". Embarquemos na nave 

·do vello Sinbad, ou na do xoven 
Ulises, e soñemos con eles. ·Xa. sa
bemos cal é a matéria da que esta
rán feítos os soños, ese '1falcón · · 
maltés" sinxelamente amasado de 
verbas, como a mesma nave na 
que viaxamos: 

"-¿De que se fai a nave. máis leve 
, para ir aos Feácios? · 

De palabras, Ulises. Sentas, apoias 
o cóbado nos x.oellos e o queixo na 
palma da man, ~oñas e comezas a 
falar: '"Navegaba, ledamente em
puxada a miña nave ... "Cl) 

A palabra, certeira como un <lardó: 
"Medimos ·p vento que fire a fre-

A SUA OBRA NON E 
PURA RECRIACIÓN, 
PURO XOGO, ARTE 

POLA ARTE. BEN AO 
CONTRARIO, TODA 
UNHA TEORIA·DO 

COÑECIMENTO, 
UNHA PERCEPCIÓN 

NA REALIDADE 
COTIDIANA 

DOUTRATAN 
VERDADEIRA COMO 

AQUELA. QUIZA A 
UNICA 

VERDADEIRA 

cha por dáctilos e espondeos ( ... ) 
Disparo: catorce, quince, dezasds 
versos, e afinal da viaxe da frecha, 
afinal do canto, a ferrada punta 
atopa a diana. A palabra revela<;lora 
toma por asas as plumas coloraélas 
do leme"(2) 

Canta o ceg·o Edipo e nace outra 
viaxe, outr'a nave, deuses, ouro, so
ño ... Canta, e os seus versos crian o 
que cantan, tomando a fm;ma di_so: 

"As illas, conío peitos de mulleres 
dormidas, oferecían delídas á 
pr~a. Nunca fixeran ·os homes na
vegadóns máis fermosas! . Apare
ceron nun verso as anduriñas ·que 
régresab_an ao 'niño de verán, e o 
verso· curvouse coma unha asa ( ... ). · 
Dixo ·o cantor unha Cidade e todos 
·sentiron terra b~ixo os seus pés, vi
ron lámparas acesas -dentro das ~.a-

ANTONIO J. G.IL GONZÁLEZ . 

sas, e escoitaron voces de gracioso 
e estraño acento"(3). 

As palábras nomean ás cousas; 
criándoas, dánd'olles ao tempo que 
o nome, o ser. Non se atÓpan no 
dicioilário da língua. Viven, espe
rando que as re.sgatemos do dicio-
· ilário da memória, ese libró dos 
. Sete Saberes, esa birreta que Mer-
lín encheu a !=unqueiro de "as máis 
misteriosas máxias engados, trase
go s, inventos, · tendollos e fehi
zos:'<4>.; palabras, f antasí,a-, historias, 
-poeµias ... 

''Conto como a min.me parece que 
seria fermoso nacer, madurar e na
vegar, e digo as palabras qµe amo, 
aquelas coas que p.oden fabricarse 
selvas, cidades, vasos decorados, 
ergueitas cabezas de ·despe.xada 
frente, inquedos poldros e luas ·no
vas. Pasan por . estas páxinas vagos 
transeúntes, diversos os acentos, 
variados os enigmas. Canto, e aca
so o mundo, a vida, os homes, o 
seu corpo a sombra miden; durante 

- un breve instante, coa feble cana 
do mau hexámetro" C5), 

Esta pedra filosofal das verbas ta
mén ten o seu lado escuro: non po
der sacalas, por .veces, dese abismo 
da memória non pode ser !Iláis do
loroso. Edipo, outra vez, cego xa, 
esquece, que é o mesmo que_deixar 
de ser: · 

"Cego eu, Teba~ mergúllase na 
noite escura. É igual que· ~stexa
mos perto que lonxe. E pouco a 
pouco vas esquecendo de Tebas e 
-4.as suas sete portas, e as murallas 
desmoroanse á vez na tua memória 
e na terra escura e zarzalexa. Se a 
destruir todo isto chámase ser rei, 

. eu sono de Tebas. Esque~éndoa 
vou, e derruíndoa" (6)_ 

E por iso mesmo, tamén, é que 
Sinbad chora a sua cegueira: · 

"I entón Sinbad deixaba-de ver, 
porque · se lle enchían os ollos de 
bágoas. Unhas bágoas quentes e 
brillantes coas que pagaba," e ben 
amargamentes, o dereito a gardar 
pra el soio un tesouro de pedriñas 
fantásticas, todas elas cunha luce
ciña drento, unha luceciña perdida 
nunha selva escura". 

Toda esta poética, esta.teoría litera
ria, é tamén unha filos'ofía. É inda:.. · 

. gar no miolo da eséncia do liom~ e 
da vida: · 

"Buscar o segredo profundo da vi
da ·é o graride, nobilísimo ócio". 
Inda que só podemos resgatar Úri 
lntre, unha verbá, un tempo, pagará 
a pena, pois "Todo regreso dun ho
me a ltaca ~e ltaca é "o ros'tro da 
eterna nostálxia~·-· é outr1 criación 
do mundo"CTJ. · · 

No fondo des te ide.ário laten ca
dros impresionistas, poemas sim
bolistas... non é .casual. Cunqueiro 
non é unha isolada mostra de "re
tórica neste ermo" . . Poeta vangar
dista, surrealista logo, sabia ben .. 
cal era a matéria coa que quería 
nomear, penetrar, criar a realidade: 
unha "borboleta inR_ueda que vai e 
ven"; unha "pala~ra sonora",, · 

Por iso mesmo tamén a sua obra 
_ non é pura recriación, puro' xogo, 
arte pola arte. Ben ao contrario,_ to
da unha teoria do .coñecimento, un
ha percepción ná realidade cotidia-

. na doutra ~"os carniños do trans
mU:ndo"?CS_>- tan verdadeira como 

· aq~ela, ·quizá, a única verdadeira: · 

"¿Viches algunha vez a Poseidón, 
Políades? ( ... ) 

Non, pero ouvfo rinchar' os seu~ 
cabal os. 

Políades, ¿Que é 9 que é mentira? 
_ Quizá todo o que non se soña, 

príncipe "C9>. • · 

Pero, como creer nes_a realidade 
verdadeira, ainda que apócrifa, dos 
soños, cando o ínesmó Cunqueiró, 
ilusionista das palabrns, n;iago, 

. amósanos o truco desde o princí
pio, ese maravilloso truco da pala
bra criadorá de mundos? Tal foi, 
moito tempo, a miña teima. 

A solución ·ao enigma débolle a 
unha profesora do institl!to "éalde
rón' de la :[!arca" de· Madrid, quen 
me ·escrebeu ter achado inscrito, 
_nos arquivos do centro, alá polo 

... "' .... - .......... - _;. .. - # - ::.- ...... - .. ... .. . - .. - .... ...... - ., -... ... • • ... • ... r- ............. - ........ ~ ......... -

ano trinta e dous, un "Alvaro· Cun- · 
queiro", matriculado nas cl~ell'. de 
Retórica dun tal Juan de .Mairena. 
Ali aprendeu _o n.osó vate a letión. 
Pudo aprendela, polo menos: · 

"A nosa lóx.ica pretende ser a dun 
pensar poético, héteroxenéizante, 
inventor ou descobridór do real 
( ... ) Mais se vós pensades que un 
apó-crifo que se declara .deixa de 
ser tal, posto que nadá_oculta;. ( ... ) 
chamádelle fictício; fantástico, hi
potético, como queirades; non de
be.mos discutir por palabras''. · • 

(1) Las mocedade.s de Uli;es, ed. Destino, 
pp.66. . 
(2) Las mocedades de Ulises, Destino, páx. 
79. 
(3) Op. cit. p. 90. 
(4) Merlín e Familia, Introducción, p. ll. 

-(5) Las mocedades de Ulises, Destit)o, páx. 
7. ~ -
(6)..Las mocedades de Ulises, Destino, p. 88·. 
(7) Op. cit. p. 7. -
(8) Merlín efámilia, Introducción. 

. (9) Las mocedades de Ulises, Destino, p. 76. 

--
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A ETCHEVERRIA: ·A PRIMEIRA BANCA NA GALIZA 

--:En ·todos os tratados que coñece-
-mos sobre o tenia, o Banco Etche-
verria, criado no 1717, figur,a co
mo o pionéiro ·na Galiza desta c:;la-

. se de entidades. Sesenta anos des.
pois aparece na Coruña a ca.sa de. 
banca de José Pastor. Durante 
anos, estas serán as duas 'únicas ca
sas de banca de Galiza. Só a partir 
de meados do XIX comenzan a 
aparecer timidamente novas enti
'dades: a banca de O limpio .. Pérez · 
en Santiago, no 1847; o Banco 
Agrícola en Pontevedra no 1856; o .. 
Banco de La Coruña· no 1857, 
tranSf 9rmado logo· en "El Crédito 
Gallego"; no mesmo an_o o de Sf-_ 
meón Garcia en Vigo; no 1871 a 
de A. Núñez en Betanzos. De 1875 
en adiante aparecen as Caixas de 
Aforros) da Coruña, de Vigo, de 

· Santiago, dá Coruña e Lugq, de . 
Ferro!. Antes de rematar o século 
aparecen ainda outras bancas fami
liares: a de Nogueira en _Ribadavia 
no 1895 e a de Jáudenes Báréena 
eñ Vigo ªº ano seguinte. 

Como di o profesor Villares, "a _ 
banca galega do XIX está consti
tuida por pequenas institucións de 
ámbito local ás q~e daban pulo-co
merciantes maioristas e pequenos 
industriais que .precisaban de gir9 
para a mellor organización do' seu _ 
negócio". E se isto. era. no XIX, ·xa 
non digamos o que seria a comen
zos do XVIII cando aparece a Et-

. cbeverria, ou cando rematando o 
mesmo nace na Coruña a de Pa's-· 
tor. Sen traspasar a dimensión lo
cal, cun carácter meramente instru
mental ·do comércio e sen realizar 
funcións de depósito ou captación 
de aforro, aquilo non ten nada que 

-ver co que entend~mos hoxe por 
un banco. · · 

foron pouco&os fidalgos e rentistas 
que remataron perdendo as suas te
rras e propriedades, qñe pasaron 'a · 
mans <lestes banqueiros co
merciantes . 

. No 1837 Domingo Et
cheverria Harriaga · 
mercaba unha fá-

. briGa de cm::tidos 
en Betanzo_s, no 
lugar de Mada
lena, fundad.a a 
finais do 
XVIII polo 
comerciante 
Baltasar Ro-

' dríguez Ro
mero, oiiundo 
da vila de Ne~ 
da. Po.r certo, 
este Baltasar 
Ro~ríguez ven 
sendo, por parte 
paterna; bisavq ·do · 
famoso astrónomo 
lalinense Ramón Ma
ria Aller: Quizá xa an
datan daquela os Etche.
verria no negócio do curti-
do, pois tamén erañ proprietá- ·· 
rios doutr9 obradoiro -hoxe dedi
cado a finca de recreo- no lug~ da 

. Ponte do Poi:co, próximo a Betan- . 
zos, na embocadura do rio Lambre. 
Descoñezo de cando data esta f á
brica e se xa era propriedade deles -
cando mercaron a de Madalena. 

. Esta \de Betanzos, da man dos Et- · 
cheverria, chegou a ser unha das · 
máis importantes de Europa no seú 
tenipo e na sua clase, segundo té- · 
mos. lido nalgunha ocasión. 

Os descendentes de Domingo con
tinuaron coa fábrica, que deixou de 
funcionar. ariedór de 192Z. As suas 

t ruinas, nas que destaca unha altísi-

·' 

Compre sinalar. que as primeiras . ma cheminea, ainda se ollan hoxe 
casas de banca instaladas en Gali- nas inmediacións do antigo bárrio 
za (Etcheverria, Pastor, Olimpio, lazareto, dándonos unha pálida im-
Pérez, Simeón Gar'Cía ... ) viñeron - presión da sua grandeza de outrora. _ · 
de mans de capitalistas e comer- · ·Na mesma fábrica, até o ano 1922, 
ciantes foráneos (vascos, rioxanos, . estivo instalado o Banco. que ainda 
cátaláns ... )~ moitos deles xa asen~-- hoxe existe. Mais este é moi ante-
dos no país con indústrias e comér- rior á fábrica, pois fora fundado no 
cios. As clases privilexíadas gale- · 1717, máis dun século antes. No 
gas, apegadas á- terra e ás rendas próprio anagrama ·do banco, moi 
forais, ao igual que ~a fixeran cos historiado, co que este fai a sua pu-
inícios da indústria, non tiveron in- blicidape, pocle ollarse reproduci-
terés na. criación de casas de banca da, entre outros mptivos, a fábrica 
ou non tiveron os niéélios para fa- de curtidos; mostra da perfecta 
celo~ O caso é que, co tempo, non simbiose económica que tiveron 

~~tga: J.ion ·-manud 
CoutC? Piñeiro-Pizarro (\'igo) 

Ví.ños tfu dbe.í.i-o, ·concíad:O, ·r-osa[, 

~ai-i-ante.S, ae&ai-í.ño, i-iojas, _bí.e.i-zo .. 
' - ,. . , 

xamóns - e.mbu.tídos que.í.xos 

co9u.melos - cai-ac.oí.s patés 

XESÚS TORRES REGUEIRO 
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nun tempo banca e fábrica. 

As fábricas de curtidos en Galiia 
van maiormente· asociadas a fa

milias de orixe vasco, mais 
en Betanzos as primeiras 

indústrias deste ramo 
• foron fundadas por 

comerciantes rioxa
nos e galegos -al

. gun deles ·betan-

1 
ceiro-, segundo 
un estudo do 

I profesor Meiji-

1
, de Pardo, ain

da que os Et
cheverria fo-
ron continua
dores e os que 
máis pulo lle 
deron á indús
tria do curtido 

en Betanzos no 
XIX e comenzos 

do XX. É mágoa 
que o citado traballo 

de Mejide se deteña a 
meados do XIX, · xusto 

cando esta familia merca
ba a fábrica da Madalena .. 

Os Etcheyerria er~ orixinários do 
Pais Vasco francés. Sempre sentin 
comentar a persoas· maiores que a 
familia adoitaba traer institutrices 
francesas para educar aos fillos. O 
cómo e o porqué esta f amília se 
asentou en Betanzos a comenzos 

. do século XVIII ~ algo que deseo- · 
ñeceinos e non estarla de mais sa
ber. Ademfils dos Etcheverria hou-

Hox;E As BANCAS 
DE TIPO· FAMILIAR 
QUE SOBREVIVEN 
SON ESCASISIMAS. 

O CAPITAL 
FINANCEIRO 

FOINAS COMENDO 

.:¿ _-"f 
r~J - ' -/ '•-

bo -e h~i- en Betanzos unhi' série 
de familias de. orixe vasca: Lissa
rrague Etchard, Mendiburu Etche-

, vers, Lizarriturri, Abarrategui, ... , 
as duas primeiras vencelladas ta
mén ao negócio do curtido. 

Aparte da de Etcheverria, en Be
tanzos eXistiu outra banc·a familiar 
ainda máis modesta. Era a de "Hi
jos de A. Núñez", fundada no 1871 
-como xa dixemos- e vencellada á 
actividade comercial desta razón 
social. Os Núñez foron os grandes 
comerciantes de Betanzos durante 
case un século, cunha actividade 
industrial e comercial variada e di
versificada. A Banca Núñéi: desa-

. pareceu no 1959, absorvida polo 
Banco Central. · 

Hoxe as bancas de tipo familiar 
. que sobreviven son escasísimas. O 

capital financeiro foinas comendo. 
Coidamos que, aparte da Etcheve
rria, só existe a Banca Castro, con 
oficina fundacional en Cée e, ainda 
que mantén o nome primixénio e 
familiar, ternos entendido que a 
maioria do capital está xa en mans 
alleas á familia. Na actualidade, a 
Etcheverria, ademais da casa ma
triz en Betanzos, conta con duas 
oficinas na Coruña, e cadansua en 
Lugo, Fene, Sada e Carral. Asi e 
todo, un amigo de-meu, coruñés e 
sindicalista da banca, dixome moi 
sério, cando lle falei do Banco Et
cheverria: "iso non é un banco; é 
unha banqueta". Mais non deixa de 
ser meritório, sobre todo ollado 
cunha pers~tiva un pouco loca
lista, que un banco como este -o 
primeiro de Gal.iza e quizáis un dos 
máis antigos de España, segundo 
coidan alguns- se mañteña en pé, 
mal que ben, nestes tempos de fu
sións e "opas hostis". A un, como 
betanceiro que é, sempre lle fixo 
grácia que o Banco Etcheverria ti
vera a oficiiia central en Betanzos, 
e que as da Coruña e Lugo fosen 
sucursais, alomenos teoricamente. 
Un servidor xa non dispón de "po
sfbeis" nen moito menos de afo
rros, mais, de ter algo, gostaria ter 
a sua pequena contiña aberta na ca
sa matriz da Banca Etcheverria, no 
Cantón Grande de Betanzos. E que 
os Marios Condes e demáis gran
des da banca digan o que queiran. 
Hai cous~ que nen o máis alto in
terese pode pagar. • 

somos coñecidos -
na Galiza inteira 

polanosa . 
·especialización en 

libros galegos e 
_ pórtúgueses .MHRO t CUARTA 

. ECibÓ~~ · .. 
NÚÑEZ, 27 · EDIFICIO ÁVENIÓA 

CANGAS 

Praza do libro -
Telf. 26 63 77 
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República 
· de El Salvador, 9 
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P.aixóns privadas · 

Xosé Ramón Pena ven de publi
car despois de catro anos de si
/éncio editorial un volume que 
inclue tres relatos cortos. Histó
rias con argumentos extremos, 
con motivos comuns de intriga 
e finalmente, como fio conduc
tor, diversas maneiras de enten
der.o amor. Espácios xeográfi
cos de Centroeuropa 'e Estados 
Unidos mesturados .co panora
ma urbano de Galiza constituen 
o marco de referéncia desta 
obra do autor de éxitos como 
Para despois do adeus ou O re
verso do espello. 

TELEVISION 

Microespácio 
Cunqueiro 

Diariamente, e durante o mes 
de Maio ás 00.00 h. a Televi-

sión Galega émitirá un progra
ma especial dedicado a-o escri
tor mindoniense. O espácio, de 
cinco minutos antes do peche, 
está dirixido por Xosé Alvarez 
Rua e o guión é de Xosé Ra
món Fandifio. + 

PUBLICACIONS · . 

Cademos 
da Escala Dramática 

Luis Pérez Rodríguez é o autor 
dunha Breve Hist6ria do Teatro 
Galego na Arxentina, que pu
blica a Escola Dramática Gale
ga na 89 entrega dos seus ca
dernos. Un completo estudo 
que percorre os mellores mo
mentos da dramatúrxía galega 
na Arxentina, coas figuras se
ñeiras de Blanco Amor, Seoa
ne, Tacholas ou Maruxa Villa
nueva entre outros. 

Aula 
Infuna 

36 páxinas de moi coidada ela
boración ten esta revista, ínte
gramente redactada en galego, 
e traoallaaa e termos de nfor
mación e análises. Artigos so
bre a insubmisión, sobre os 
paises do Leste, sobre as xor
nadas da AGAL, ... unha longa 
entrevista co rector Ramón Vi
nares, e traballos de política in
ternacional. Os interesados en 
conseguila poden escreber ao 

(ven da páxina 17) 

As distintas 
guitarras 
Como aluno que foi, á sua vez, 
de mestres tan egréxios como 
Andrés Segovia, John Wi
lliams ou Leo Brouwer, que 
nos pode contar deles? 

A Segovia coñecinno en "Músi
ca en Compostela", que era, no 
Estado español, o único aceso 
posíbel ao grande mestre; a sua 
grande aportación foi que recu
perou a tradición cultural dos 
séculos dezaseis e dezasete. Wi
lliams foi profesor nun curso en 
Castres (Fráncia); xa o coñecia 
artísticamente, como continua
dor que era de Segovia, e actua
lizou a técnica do instrumento. 
De Brouwer era un · grande ad
miradQr da sua música; coñeci
np en Arlés (Fráncia, outravol-· 
ta), e a diferéncia dos outros era 

apartado de correos 845 de 
Santiago ou no local dos estu
dantes da faculdade. + 

un grande compositor, e un mú
sico polifacético, ecléctico; os 
afeizoados ao cine coñécenno il 
meio dos filmes sudamericanos 
de vangarda, participa en gru
pos de "jazz", é o pai musical 
da "nueva trova cubana" (can
tautores coma Silvio Rodrí
guez) ... cobre todo o amplo aba: 
no da música, desde a electroa
cústica até a popular, que reco
lleu tanto dos países andinos 
como de Europa; é un artista, 
que unha vez coñecido persoal
mente, desafia calquer conceito 
previo que se poda ter de "gran
de mestre"; inda que viaxara 
moito, vive no seu país, Cuba e • 
é moi consecuente coa sua ideo
loxia, e moi valorado como mú
sico alá. 

Falando de eclecticismo, os 
conservatórios centran a sua 
función pedagóxica no ámbi
to do "clásico", ou prevén o 
que xa é eyidente: que a el 
afluen músicos de distintas 

AxendA 
.a;CULTURAL;a. 
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EXPOSICIONS . . . 

da Cultura de Oleiros. Aberta 1 
até o 5 de.Mlijo. 

Música á primavera 

· Organizadas pola Comisión de 
Cultura do Conce1lo de Fene, 
vense desenvolvendo un· ciclo 
de actividades que seguerán_este 
calendário: 

26 de Abril. As 20 h. na Igre
xa de Maniños, Cuarteto-de Cla~ 
rinetes Mare Nostrum 

3 de Maio. As 20 h. na Igrexa 
de Maniños, Grupo de Metais 
Santa Cecilia-Cidade de Ferro[. 

10 de Maio. 20 h. na Igrexa de 
Fene, Nicasio Gradaille (Pene). -

31 de Maio 20 h. na lgrexa 
de Pene, Carmen Durán e Juan 
Durán. 

Prémios Alecrín 

O colectivo Alecrin, coa colabo
ración do Concello de Vigo, en
tregará o 3 de Maio ás 24 h. no 
Restaurante El Castillo de Vigo, 
os prémios Alecrin e Alacrán. 
Haberá duas actuación, a do 
·grupo "Las Virtudes" e da or
questra "Con la Vénia". 

Homenaxe 
poética a Picasso 

A Asociación de Escritores en 
Língua Galega convoca o xoves _ 
25 de Abril ás 20 h. no Auditó
rio da Caixá Galicia da Coruña, 
unha homenaxe poética a Pablo 
Picasso ao seú cumprir o cente
nário da sua estadía na Coruña 
onde realizou a sua primeira ex
posición aos 13 aos. ntervirán 
Felipe Senén, que reali~ará ún 
Paseo pola Coruñll que Picasso 
coñeceu, e os/as poetas Xosé De
vesa, Pilar Pallarés, Anxeles Pe
nas, Xulio Valcarcel, Luisa Vi
llalta • 

tendéncias. 

Pola nosa banda, ternos un plan
teamento aberto, pero compre 
sermos realistas e planificar por 
fases. Partimos dunhas necesi
dades básicas, que ainda están 
por satisfacer na sua totalidade: 
por exemplo, en Vigo, faltan 
por completar as áreas de vento 
e corda. Persoalmente gostaria 
de criar unha cátedra de folclo
re, e indo máis lonxe, introducir 
a música electroacústica, apro
vei tando especialistas galegos 
cualificados como E. Macías, 
M. Balboa, ~u R. Soutelo. 

Cunha recente colaboración coa 
"Xoven Orquestra de Galiza", 
interpretando unha obra de Joa
quín Rodrigo, Tomás Camacho 
continua coa sua guitarra unha 
xa longa traxectória que o levou 
a cantidade de cidades europeas 
e algunha asiática. Algun dia 
criará tamén cátedra como in
térprete clásico que xa é. t 

XoanTorres 

Exposición Obxecto de oficio, na 
Galeria Sargadelos de Santiago. 

Pablo Serrano 

Exposición de escultura durante 
todo Abril no Pazo Municipal 
de A Coruña. 

Rafael Alonso 

Exposición de debuxos na Ga
leria Párdo Bazán de A Coruña. 

Seara 

Pinturas en Ad-Hqc de Vigo. 

ANUNCIOS DE BALDE 

Vendo conxefador llhd, com vi· 
dro visívek mercadorias, capa
cidade 250 litros· e um estante 
com cinco compartimentos para . 
frutas, espelho parte alta .. Intere
sados dirixirse a Pilar Paz (Rua 
Costa-Nova 9-3º-Santiago) 

A Comisión Galega Pro-Ama
zonia é unha asociación criada 
por diversos grupos ecoloxistas 
que oferece información e posi
bilidades de colaborar a todas 
aquelas persoas ou colectivos 
interesados na problemática e 
defensa do médio natural e das 
povoacións indíxenas da Ama.: 
wnia. Apartado 641 (Santiago). 
Danse clases de debuxo e pin
tura. Interesados/as dirixirse ao 
teléfono de Vigo 42 23 72. 

Oferécese deseñador gráfico 
para pequenas e grandes empre
sas. Ilustracións, folletos, mem-

Asi é (se vos parece) 

O sábado 27 e o domingo 28 
no teatro Malvar de Ponteve
dra, o Centro Dramático Gale
go pon en cena a obra de Pi
randello escollida polo direc
tor Maximino Keyzán para pór 
fin á temporada do Centro. 

Rosa Elvira . 

Até o 29 de Abril na Sá de Ar
te Caixavigo (Policarpo ·sanz 
-24) . 

Rogelio Garcia 

Exposición de pintura na Casa 

bretes comerciais, etc ... Para 
roáis información éscreber a 
Maria Fonseca (Rua Ecuador 40 
Bil dta. 36203 Vigo). 

Oferécese mecánico de auto
móbil con experéncia, recén 
chegado de Londres. Inten~sa- . 
dos dirixirse ao Tlf. de Vigo 43 
3424 

Precísase material fotográfico 
(branco e preto) para enviar a 
fotógrafos do Hospital Miguel 
Enríquez de La Habana (Cuba). 
Interesados dlrixirse a Delmi 
Álvarez no telf. (986) 29 36 25 
del4al7h. 

A · Comisfün Galega Pro
Amazonia é unha asociación 
criada por dive~sos grupos eco
loxistas que oferece informa
ción e posibidade de colaborar 
a todas aquelas persoas ou co-

Francisco Lloréns 

No Edificio Sarmie11to do Mu
seu de Pontevedra, exposición 
retrospectiva de Francisco llo
réns. Inauguración o 26· de 
Abril. 

Instantáneas 
de 
Lóndres 

Exposición de fotografia de Xo
sé Ramón Castro na Casa da -
Cultura de Monforte. 

lectivos interesados na proble
mática e defensa .do médio na- · 
tural e das povoacións indíxe
nas da Amazonia: Aptdo. 641. 
Santiago. 

Véndese Ford Orion novo, re
visad'e, 3 anos e médio. (M-
4593-HZ), branco. Información 
(986) 23 76 72. Chamar de 
14,30 a 15,30. 

A AsOG,iación Galega da .Muller 
ten desde comezos deste ano un . 
servício ·gratuito de asesoria 
xurídica para mulleres no seu 
local de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-2º) para atender consul
tanformación sobre agresións, 
maos tratos, separacións, tutela 
de fillos. Atendido pola avoga
da Isabel Castillo. Aberto os 
Xoves (agás festivos) de 19 a 
21 h. O teléfono da AGM é 
(981) 58 81 01 

CONVOCATORIAS · · . 

II Encontros galegas 
de traballo socjal: a 
intervención social 

.. no medio rural 

Obxectivo: Realizar unha refle
xión colectiva sobre experien
cias e propostas social de cara a 
avanzar na procura de alternati
vas, métodos, deseños e lineas 
de actuación adecuadas ás nece
sidades do ámbito rural. 

Contido: Trátase de expor ex
periencias de traballo, progra-· 
mas, actividades e resultados le
vados a cabo, ben por servicios 
institucionalizados, ben por gni
pos ou persoas non institucio
nais, no medio rural, referidos á 
poboación en xeral ou a secto
res específicos da mesma, tanto 
no ámbito dos servicios sociais, 
como culturais, educativos ou 
da -saude, sempre que tiveseri. 
unha orientación comunitaria. 

Destinatarios: Abertos, si ben 
de especial interés para traballa
dores sociais nun sentido amplo 
e para todos aqueles profesio
nais e persoas que desde dife
rentes campos de actuación te-

. ñen como referente da sua ac
ción a comunidade rural e o en
foque comunitario. 

Metodo: Exposición , en base 
a comunicación ou ponencias; 
de experiencias concretas ou de 
proposicións teóricas para o seu 
debate público posterior. 

Datas: 8-9 de Xuño de 1991. 
Lugar: Edif. Servicios Múlti

ples - O Burgo - Culleredo - A 
Coruña. 

Presentación de comunica-

cións: O envio de Cornunica
cións ou Ponencias é libre, tendo 
que versar obviamente, sobre o 
tema obxecto dos Encontros, 
cunha extensión do redor de 6 
folios comunicación e 15 folios 
ponencia por unha soia cara. Re
m itiranse duas copias de cada 
aportación e, ao menos, unha de
las deberá s~r en idioma galego. 

Prazo de entrega: As Comu
nicacións ou Ponenc..as serán 
remitidas á ·organización Cios 
Encontros antes do dia 15 de 
Maio de 1991 enviando o tiduo 
da mesma antes do día 30 de 
Abril co ouxeto de confeccionar 

-o programa ao Apartado 595 de 
A Coruña. 

A organización resérvase o 
dereito de seleccionar as comu
n icacións que considere de 
maior interés para a sua exposi
ción pública, sen perxuicio de 
que todas, si é o caso, poidan 
ser repartidas entre os asisten
tes. 

Custo dos encontros: Os P,ar
ticipantes nos Encontros abona
rán a cantidade de 2.000 ptas., 
en X.eral e de 1.000 ptas., os so
cios da Asociación. 

Quedarán exentos de pago os 
que presenten comunicacións 
ou ponencias. 

Forma de pago: Ingresaranse 
os cartos na Caixa Galicia, Ofi
cina Principal de A Coruña, c/c. 
14089/4, enviando á organiza
ción a folla de inscripción que 
se adxunta. 

Remate do prazo de inscrip
ción: O día 20 de Maio de 199 l. 

Comisión-organizadora: Aso
ciación Galega de Traballo So
cial Comunitario (A.G.T.S.C.) 

R/ Independéncia, 33-Baixo ~ 
Telf. (981) 226735 - A Coruña. 

Certificado: Darase diploma 
de asiste!lcia aos participantes 
sempre que asistan, como míni
mo, ao 75% das sesións. 

Xóvens cooperantes 

O Instituto da Xuventude ven 
de convocar un programa para o . 
desenvolvimento como parte 
dun programa de solidariedade 
internacional e integración de 
xovens profisionais. O progra
ma oferece 300 prazas ( dez cur -
sos con 30 participantes cadan
seu). Os cursos teráñ.unha dura
ción de cinco dias, dos que ca
tro estrán adicados a formación 
e un quinto á entrevista co per
soal de selección. O prazo en 
Galiza para a solicitude finaliza 
o 25 de Abril e debe formalizar
se nas dependéncias da Direc
ción Xeral da Xuventude, na 
Conselleria.de Cultura. 

Despois de realizarse unha 
seleción en tres fases sai·rán 
aqueles escollidos/as que parti
ciparán na práctica 'directa, du
rante seis meses, en paises lati
noamericanos nos que se execu
ten proxectos de cooperación a 
cargo de organismos oficiais ou 
Organizacións non Guverna
mentais. 

Os seleccionados receberán 
billetes ida e volta por avión, 
estarán contratados e retribuidos 
polo INfüVE e unha póliza de 
seguros cobrirá todos os posí
beis riscos. Poden participar to
dos' os xóvenes maiores de 18 
anos nacidos despois do 31 de 
Decembro do 1961. + 

UNTA 
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IDEAs 

A HORA 'DE CUBA? 
•MANUEL VEIGA 

O 30 aniversário da vitória contra .os nor
teamericanos en Baia de Cochinos serviu 
para insistir no cuestionamento do réxime 
en todo o Ocidente. Hai xustamente tres 
décadas que Fidel proclamou o carácte'r 
socialista da revolución. 

,. Aquela ameaza permanece ainda. "En 
Cupa non hai espácio para o pluripartidis
mo por culpa da agresión norteamericana. 
Se Washington afrouxara, haberia lugar 

·• para matices". lsto afirma Jorge Risquet, 
un dos ideólogos do Buró Político do PCC 
e asi o recolle un libro de _recente apari
ción que leva por título precisamente esta 
pergunta: A hora de Cuba? · 

A obra de Raul Marin, que dá a coñecer 
Editorial Revolución, dá conta doutras 
moitas opinións provintes da illa. O xorna
lista Julio. García afirma: "No. seo do Parti
do Comunista Cubano posibelmente hai 
máis diferéncias políticas que entre os 
partidos Demócrata e Republicano de Es
tados _Unidos" 

.O xornalista Luis García de Pablo compa
ra o caso cubano coas experiéncias do 
socialismo real. "Nen o partido, nen a . 
seguridade do Estad~ nen o exército po
den garantir a estabilidade do sistema se 
non hai identificación co povo. Por isto se 
derrubaron os sistemas socialistas de Eu
ropa. Pero no caso cubano o partido xo
goulle sempre iimpo ao pavo". Fidel reco
ñeceu publicamente "o fracaso da zafra 

i do 70, até o caso Ochoa desenvo~veuse 
' de cara ao pavo". 

Para o sociólogo Juan Valdes, a própria 
convocatória do IV Congreso do PCC, a 
c;;:elebrar moi pronto, pretende colocar ao 
partido frente $s masas. "De feíto na rua 
existen grandes espectativas sobre os 
cambios". Pero tampouco se oculta o ex
cepticismo, "non van cambiar ainda que 

;i. queiran, non poden con todo o peso da 
~ burocrácia", escoitase dicer. 

A burocrácia é forte. Nos anos setenta tri
plicouse o número de funcionários. Pero 
en 1988, coa rectificación, produciuse a 
primeira limpa; reducíndose o Estado en 
6.300 traballadores administrativos e en 
16.400 dirixentes do partido. Un 30% da 
nomenclatura foi .renovada nos ú.ltimos 
seis anos e existe unha persistente ten
déncia a incluir xente nova nos órgaos de . 
máxima direción. 

Democrá~ia á cubana 

Luis Suarez, Director do Centro de Estu-

dos sobre América, non aceita compara
cións cos paises do Leste. "Na constitu
ción de 1976 lexíslanse formas de é:femo
crácia directa que se mantiveron no PoC:ler 
Popular, mália a etapa de centralización e 
burocratismo que este país viveu até 
1985"; afirma. 

A intervalos de dous anos e medio cada 
circuscripción de 500 eleitores elixe por 
voto directo e secreto un delegado para a 
Asamblea Municipal. A lei proibe a exis
téncia dun só candidato e ao Partido r;iori 
se lle permite presentar os seus próprios 
candidatos. Dentro deste organismo elí
xense os representantes provinciais, xa 
por v[a indirecta. E, de seguido, as Asam
bleas Provinciais elixen o 54% dos mem
bros da Asamblea Nacional. O resto reci
be a · sua representación atraves do seu 
cargo no Estado, no partido ou por "méri-
tos sociais". / 

Ainda hai medo a "aventuras democráti
cas" que establezan a democrácia directa 
en todos os escalóns do poder. Segundo 
un inquérito, realizado polo semanário Bo
hemia, o 70,5% dos cubanos creen que 
se deben buscar mecanismos máis efica'" 
ces que os actuais. 

O burocratismo e o .verticalismo están pre
sentes. "As organizacións de masas politi
zaronse excesivamente", afirma Julio Gar
cía, presidente da U_nión de P~riodistas. 

· Dá que pensar que a Federación de Mu
lleres agrupe ao 90% da povoación feme

. nina e que á Ctmtral de Traballadores es
tañan afiliados o 99% do total láboral. 

"Criticar a un membro do partido non trae 
tampouco 11erigun benefício, afirma Raul 
Marin, inmediata.mente recibirá o apoio do 
organismo correspondente". 

"Que vai quedar do debate? Perderá forza 
ao seu paso .polo aparato partidário?", 

· pergúntase o sociólogo Juan Valdés. "Os 
cámbios serán graduais", afirma e enga
de: "Non podemos facer glasnost sinxela
mente por.que non ternos recursos para · 
enfrentar unha enxurrada desinformativa 
desde Miami". 

O xornalista Luis García asume o realis
mo. "Se os Estados Unidos interpretan 
que comezamos a ceder, firmamos a nasa 
senténcia: Necesitamos estabilidade polí
tica para sobrevivir nun mundo hostil". 

A xente confía en Fidel. "El ten máis con
senso que o sistema e a xente fiase máis 
del que do partido" escoitase dicer. Se
gundo Juan- Valdés, este personalismo 
viuse reforzado: "porque agora m~smo é 

el quen con máis forza pula polos cámbios 
democráticos". 

A solidaridade 
no subdesenvolvimento 

O Chamamento ao IV Congreso recoñece 
que o país pode verse abocado a un es
tarzo de supervivéncia que cámbie todos 
os plans a curto prazo. Tras o ocurrido 
nos paises socialistas, o obxetivo agora, 
segundo Gerardo Trueba, director do Ins
tituto de lnvestigacións Económicas, é uiri
sertarnos no merc~do internaéional, lograr 
a autosuficiéncia alimentária, desenvolver 
sectores ponta como a inxeñeria bioxené
tica e o turismo e manter no posíbel os 
programas sociais". Un informe da CEPAL 
(órgano das ONU para América Latina) re
coñece que o producto nacional por' habi
tante na década dos oitenta creceu máis 
en Cuba que no resto de América Latina. 
E, ainda así , a illa non deixa de ser un 
país subdesenvolvido. 

Ademais do bloqueo económico, Cuba 
viuse afectada polo encarecimento dos 
pr.odutos da área capitalista que agravou 
as condicións de intercámbio para todos 
os paises do terceiro mundo e multiplicou 
os efectos dá débeda. Cuba suspendeu 
os pagos aes seus acreedores capitalis
tas. 

No Leste e no Oeste todo son dificultades 
para este pequeno país. A gran aposta é 
o Brasil , con que xa se lograron acordes 
comerciais por valor de 200 millóns de dó
lares. Cuba exporta inxeneria xenética e 
biote~noloxia. En 1989 vendeu ao Brasil 
1 O millóns de doses de vacina contra a 
meninxite B. 

A oposición interior 

"Aqui a óposición. decidida non vai máis 
alá duns grupos de dereitos humanos que 
só teñen audiénciá nacional porque os 
manipula Estado~ Unidos", afirma un di
plom.ático español na Habana. "Agora, 
matiza, se talamos de descontentos é ou
tra causa. Hainos en cada recanto". · 

O sociólogo Juan Valdés atrévase a medir 
os grados de consenso: "Perta dun 15% 
da povoación está relacionado directa
mente co partido comunista e forman a 
oase social do sistema. No outro extremo, 
o 10% espera, francamente, o regreso da 
sociedade anterior. O 75% restante móve
se segundo os temas que polaricen a · 

. atención. Se talamos de ameaza imperia
lista cerran filas coa revolución. Se lles 
perguntas polo transporte, polos contra o 
sistema". • 

TRES EN RAIA 

NACIONALISTAS. 

MANU~L RIVAS 

G aliza· amenceu nacionalista 
despois dun congreso marxis
ta-leninista. ¿Cando sucedeu 

isto? ¿Non se enterou vostede ainda? 
Pois foi o pasado domingo, 20 de Abril , 
en Compostela. Non se produciron 
grandes convulsións revolucionarias , 
non houbo manifestacións nen contra
manifestacións, e nen saquera se re
xistaron alteracións mteorolóxicas. 
Houbo, iso si, catre ou cinco martes, 
pero de carácter estadístico e que hai 
que cargar na canta do nihilismo auto
movilístico. 

A alborada nacional-popular foi tan dis
creta que ata o luns, cando leron a 
prensa, non se enteraron na Delega
ción do Goberno central en Galicia. O 
seu titular, García Sabell, pasou o do-

. mingo alternando entre unha leitura en 
alemán de fieidegger e o seguimento 
por radio.do Xerez-Deportivo. O equi
po coruñés perdeu pero o luns o So
viet Spremo de Galicia tiña xa maioria 
nacionalista. 

O encargado de proclamar a boa nova 
ante os disciplinados representantes 
dos comités populares foi un xove es
tratega ccurtido na xestión do Soviet 
de Lalingrado, e que adoptou o álias 
de pepe en honra do partido. Foi Pepe, 
de apelido Guiña, que.n anunciou a 
asunción dos postulados nacionalistas 
por parte dos ortodoxos conservado
res. O congreso, como é de rigor nas 
organizacións marxistas-lenin istas , 
aprobou todas as ponencias por unani
midade, coa excepción dun compromi
sario que ficou durmido e que será de
bidamente purgado a perpetuidade co
mo garda forestal nunha reserva do 
trio territorio oriental. 

Como tamén é costume nesta clase de 
congresos, tanto o contido das ponen
cias como a composición dos órganos 
dirixentes , deci díras e previamente 
nunha xuntanza fechada e gastronómi
ca da cúpula directiva. Ali se acordou a 
rehabilitación do conselleiro Fernán
dez, inxustamente atacado polos rene
gados mencheviques que lle acusan 
de ser cleptómano de lindas fruslerías. 

Si señor, Galicia xa é nacionalista e 
vostede, os congresistas, e o goberno 
central sen enteirarse. ¿Que narices é 
isto? • 

VOLVER AO REGO 

M áis que xustícia hai paleado
ras. Os tribunais fallaron a fa
vor dos veciñ·os de Teixeiro 

afectados pela construqión dun verte
deirc;>. Pero o alcalde de Lugo enviou 
as paleadoras contra os viciños. Nin
guén se acordou da xustícia, nen do 
fallo. 




