
Coa nova Lei de. Seguridade Cidadán· calquer indivíduo é culpabel mentres non se demostre a sua inocéncia 

Presunto culpábel 
·A nova Lei invirte os termos: os cidadáns serán inocentes e respeitábeis unha vez se cercioren de tal causa 
as autoridades. Namentras poderán privar a calqueira de liberdade, penetrar no seu domicílio e outorgarse 
faculdades que até agora estaban ·reservadas ao poder _xudicial. O reforzamento policial, nun Estado coa 

máis alta taxa de policias de Europa, garante a represió.n dos consumidores de droga e pequenos camellos, 
pero non o seguimento e actuación contra presuntos traficant s como Goyanes e Barreiros. 

Daniel Barata: 
'O Ministério 
de Cultura 
carece 
de sentido' 

Conselleiro de Cultura é o único 
membro do gabinete Fraga que 
non pertence ao PP. Dirixente de 
Centristas de Galiza é un dos ca
tre parlamentários desta forma
ción na cámara galega. Góstalle 
citar os seus comezos na Aso
ciación Cultural Auriense e afir
ma que a polítiC.a de subven
cións, nunha Conselleria dp ser
vícios, ten que ir deixando paso 
á de convénios. (Páx 112-13) 

A Xunta 
eliminará 
o 50°/o da 
povoación 
agraria 

Pasaria de 376.300 
na actualidade a só 
198.400,. segundo se 
recolle no plan lácteo 
elaborado polo gover
no autónomico e dado 
a coñecer primeira
mente ao Ministério 
de ·Agricultura Et, ago
ra, ao Presidente da 
Comisión de agricultu-. 
rada CE. (Pax. 5) 

OINlabandona , 
tamén Alvarez, 
con 1200 postas 
de traballo 
en risco 

Amplos terreas recalificábeis e 
unha importante cuota de merca.: 
do son os valores que obterá a 
empresa de louza La Cartuja dé 
Sevillá, actualmente en má situa
ción económica, coa adquisición 
de Alvp.rez, situadas na bisbarra 
de Vigo e que até o momento 
ocupan a 1200 traballadores. 
Con esta privatización o INI colo
ca .tamén en entredito o Plan de 
Viabilidade aprobado. (Páx 9) 

A Galiza Torera: 
história e 
reticéncias 
Con guia de 
expectácu los para 
homínidos e vampiros 

A cultura, sobre todo a chamada 
popular, sempre foi unha produ
ción natural inerente ao ser hu
mano e polo tanto inferida do 
mítico e do ritual. Mais hoxe, re
correr a estes argumentos para 
xustificar determinados "espec
táculos" semella anacrónico e 
fóra de sentido, se ternos en 
canta que xeran abondosos be
nefí cios. 

(Páx. 17) 



ESTADO DE 
EXCEPC1ÓN 
E LUM.E 
AOS SOFRIDORES 

A filmografía da Lei Seca ilustrounos por miudo do aquelado que 
resulta traball¡ r contra a delincuéncia nun sistema liberal no que 
por princípio está garantida a inocéncia universal mentres non 
haxa probas. A imaxe de Eliot Ness rachando con raiba á vista · 
do xuiz unha d~núncia traballada pero inútil por falla de 
evidéncias, era para os partietários da democrácia un xesto 
heroico e un motivo publicitário do sistema; pola contra, os 
celadores da qitadura, celebraban que fosen outros os que 
perdian o tempo en requilórios legais. Parvadas que non serían 
nen, consideradas nun concurso do xénero coma tranquilidade 

· procede de tranca ou a Garda Civil teria gañado a guerra do 
Vietnam, facian de responso derradeiro desta irrisión das 
garantias desde a banda reaccionária. 

Agora semella que perviven. Felipe González procura convencer 
ao cidadán con algo máis de finura, pero o seu discurso está na 
mesma liña. Pretende que todos os cidadán son culpábeis 
mentres non demostren o contrário e xustifica a inversión do 
princípio liberal como se fose un recurso de relativa 
incomodidade para o fin supremo de garantir a seguridade. Nen 
Corcuera é Camilo Alonso Vega nen o governo de González é o 
de Carrero Blanco, pero entre liberdade e seguridade, o 
executivo do PSOE escolle claramente a seguridade. As 
condicións deplor'ábeis en que exercen a sua función os qué 
deciden sobre asuntos tan graves como a liberdade e as 
garantias procesais das persoas, reléganse outravolta na fileira 
dps prioridades en benefício da administración de forza, 
disuasión e centinela. Pero compre sinalar que o funcionamento 

• desta máquina a represión nunca é exacto nen sequer positivo. 
Nos cárceres de alta seguridade non se dá evitado o comércio 
activo de narcóticos. Ainda máis: constitúe dentro dos muros 
inexpugnábeis un resorte de poder máis forte ca o carísimo a 
anacrónico sistema de reclusión. 

Unha crítica repetida ás direitas durante a Restauración_ er.a a de 
que teimasen por solucionar os problemas xerados pola 
violéncia dél.s relacións de produción e as diferéncias sociais, con 
competéncias especiais e máis policias. Case un século despois, 
o governo de Madrid procura mal salvar a faciana democrática 
para que o princípio de inviolabilidade domiciliária e as garantias 
xurídicas do trance da detención dependan dos .gardas e non 
dos xuices. 

Hai que lle dar a razón aos que agoiraron que a lexislación anti
terrorista e o seu complemento da Leí de defensa da 
Constitución non estaba destinada a uns poucos. Non se trataba 
de construir a seguridade cidadana senón de comprometer a 
seguridade de todos. Este é o herdo do 23 de Febreiro e o Pacto 
do Capó que o albacea González governa como unha espiral 
represiva. O endurecemento do Estado é progresivo e real mália 
·as. propostas integradoras sobre as. que os socialistas xuraban 
aplicar o seu labor de governo. Unha nómina de p01icia cada dia 
máis longa e desde hai tempo á cabeza da relación gasdas
cidadáns da QEE nol'il consigue rebaixar a canta dos delitos nen 
aliviar os cárceres, senón todo o contrário. Este cadro é ainda 
máis patético na r~alidade galega poisque sete níveis diferentes 
de funcionariado armado (lago elevado a oito coa Policia 
Autonómica) rifan entre si por ver quen sae na foto duns fardeis 
de cocaina traidos pola marea á praia de Cobas (brillante 
operación, adxectivaba un diário de gran circulación) mentres as 
condicións de convivéncia e seguridade das cidades esmorecen 
a diário. 

É riotável que o Governo central pregoe que por fin vai empatar 
a sua policia coa francesa e prometa benefícios sen límite do 
uso conxunto dun super-ordenador que atenda a lista inter
estatal dos marxinados, pero non imite o anonimato completó, 
sen consecuéncias penais, que o governo galo oferece aos 
toxicómanos xunto do tratamento gratuito. A Leí de Seguridad 
Cidadana convirte en delincuéncia o que é un problema 
gravísimo de marxinación social. As vítimas do comércio criminal 
de estupefacentes terán que pagar (ninguén sabe explicar con 
que) mentres os grandes responsábeis, incluidos os 
intermediários financeiros e os grandes distribuidores, roncan 
con pracer na noite longa. • 

A ROSA '1'llllA 

Os xóvenes será~ os pri~eiros afectados polas novas medidas. ARQUIVO 

1 \. 

A nova Lei de Seguridade Cidadán outorga á policia a 
facultade para distinguir entre culpábeis e inocentes 

lnvírtese o princípio liberal 
de presuncic)n de inocéncia 

G. LUCA DE TENA - MANUEL VEIGA 

O Estado de dereito dá un paso atrás ao facer, o governo, que recaian máis 
facultades sobre os axentes de orde público, en detrimento do poder xudicial. As 
liberdades individuais, recoñecidas na Constitución, son postas en cuestión, en 

virtude do conceito de orde público. A seguridade cidadana difícilmente avanzará 
un paso mentres a represión se centre sobre o chanzo inferior do tráfico de 
~frogas. A nova lei desvia a atención cara as xovenes vítimas da droga, pero 

esquece a acción contra os narcotraficantes. 

É o governo que ten . máis poli
cias de toda a CEE e a adminis
tración de Xustiza que pior fun
ciona. Pero resolve ampliar o 
aparato represivo policial e re
cortar os direitos básicos e as 
competéncias dos xulgados. 

Para extender a man e o número . 
dos funcionários armados, o go
verno González defende por se
gunda vez un proxecto de Leí de 
Seguridad Ciudadana no que se 
negan direitos fundamentais co
mo o da asisténcia ao detido ou 
a inviolabilidade domiciliáría. Am
plíase asi arbitrariedade dos ser
vícios policiais en contra do prin
cí pio liberal de presunción de 
inocéncia. Seremos culpábeis 
(non inocentes) mentres non se 
demostre o contrário, coma nos 
tempos do franquismo. 

Pero é a consagración da penali
dade do consumo de drogas en 
público a que dá pechado a fren
te crítica máis compacta na xudi
catura e na_avogacia. Todos con
veñen en que non conseguirá 
senón aumentar a demonización 
da delincuéncia e marxinalidade · 
e· subir até o imposíbel a povoa
ción carcelária. 

O avogado Xosé Maria Olarieta 
sinala que a orixe deste proxecto 
de leí de Felipe González remón
tase aos comezos da Transición. 
"O Decreto-Lei de Xuño e a Leí 
de Decembro de_ 1978 relativos a 
organizacións e grupos arma
dos, non eran máis que un dos 
capítulos deste mesmo proxecto 
de lei. Por razóns de urxéncia 
política·, o proxecto no puido ser 
discutido e aprobado na sua to
t~lidade naquela circunstáncia e 
houbera de promulgars~ só a 

A LEI AMPLIA A 
. ARBITRARIEDADE 
DOS SERVIZOS 
POLICIAIS ,. 
EN CONTRA DO 
PRINCÍPIO LIBERAL 
DE PRESUNCIÓN 
DE INOCÉNCIA 

parte anti-terrorista con carácter 
de urxéncia. Agora cúmprese ex
plícitamente aquil vaticínio que 
afirmaba que a lexislación anti
ter;orista non estaba destinada 
únicamente a uns poucos. O pro
xecto de lei deixa ben estableci
do que as práticas anti-terroris
tas poden extenderse a todos os 
cidadáns. Non é un proxecto pa
ra a seguridade, senón contra a 
seguridade cidadán". 

O PSOE presenta a Leí Corcue
ra como un avance en matéria 
de seguridade. Pero amais das 
críticas do Consello Xeral do Po
der Xudicial, tivo a virtude de pór 
en pé de guerra ás organiza
cións xudiciais. O avogado Rafa
el Bárez, presidente de Xustíza e 
Sociedade de Galiza considera 
que o proxecto non está xustifi- . 
cado. "Trátase dunha leí total
mente innecesária. Neste mo
mento coa Leí de Enxuizamento 
Xudicial. na man, a policía ten 
meios abando para desenvolver 
as suas funcions. Só se pode 
comprender como unha evidente 
desconfianza para o poder xudi
cial ·e de cara aos direitos funda
mentais que garantiza a constitu
ción. No fondo, ven reforzar o 
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A pO·licia actuará sobre os consumidores· . 
e camellos.Pero Facenda seguirá sen inves.tigar ·· 
as contas. bancáriás do tráfico 

A última campañ~ eleitoral foi 
testigo do xiro estratéxico do Par
tido Socialista a respeito do tráfi
co e c·onsumo de drogas. Se 
desde 1982 o PSOE se tiña ca
racterizado pola despenalización 
do consumo individ.ual de has- · 

· chis e polos titubeos á hora de 
elaborar un Plan de Drogas, con 
ribetes progresistas, as últimas 
decisións sobre a matéria, entre 
as que hai que situar esta lei, de
clinan claramente cara a vertente 
represiva sobre o último chanza 
do naícotráfico: os pequenos ca
mellos e consumidores. 

A definición da estratéxia socia
lista nesta direción hai que atri- · 
buila ao peso dos inquéritos que 
sinalaban ao tráfico de drogas 
como un dos motivos sobrancei
ros de preocupación cidadana. 
Con medo a perder votos pola 
dereita e ante a presión de toda 
unha ideoloxia orixinária dos Es
tados Unidos, o actual governo 
consentiu en aliarse cos secto
res máis conservadores da so
ciedade, elevando ás medidas 
policiais a garantía absoluta da 
seguridade e do fin do tráfico. 

Un histórico· negócio 

O enfoque descrito esquece, 
por exemplo, que as primeiras 
guerras da droga -chamadas as 
guerra~ do opio- foron iniciadas 
e gañadas polo meirande trafi
cante da história contemporá
nea: a coroa británica. -Europa 
e a Inglaterra vitoriana, apoiada 

AsMEIAS 
EUROPEAS 
MOVENSE ENTRE 
2 E 4 POLICIAS 
POR CADA MIL 
HABITANTES. 
GALIZA TEN 4.8 

aparato represivo policial. Como 
dicia esoutro dia un xuiz progre
sista, é unha auténtica Leí do 
Sheriff. Non dá faculdades á po-
1 ici a para que actue cando se 
produce algo,· senon R~ra actuar 
a ver o que pasa, antes que se 
produza nada". 

O lrmán Xigante 

A lei quer ampliar as prerrogati
vas das organizacións policiais á 
canta do estado de direito nunha 
circunstáncia na que a Adminis
tración acorda prolongar as fa
culdades das forzas de segurida
de para desenvolver tarefas de . 
información nos paises comuni
tários. Polo Tratado de Shengen 
que Madrid ven de asinar, críase 
un servício de espionaxe euro
peo para a represión do comér
cio clandestino de drogas. Se
gundo o ministério do Interior,-o 
que ·está. a nacer no marco do 
Grupo de Trevi (constituido po- . 
los ministros d? policía da CEE) 

Carlos Goyanes. 

por Fráncia impuxeron á forza o 
libre tráfico de .opio en China. 
Seis mil caixas de opio en 1820 
e cen mil en 1880 remataron 
por desintegrar o país máis po
voado e cjvilizado do mundo. 
"Nesta época iníciase a era da 
drogo-mercancia, produto 
esencial do comércio mundial, 
engranaxe do sistema econó
mico e financeiro internacional, 
instrumento da xeopolítica dos 
Estados Unidos", escrebia Ch
ristian de Brie en 1989 en Le 
Monde Diplomatique (ver ANT, 
número 412). 

As drogas, na actualidade, dívi
dense en boas (tabaco, alcool e 
farmacoloxia) e malas (haschis, 
cocaina, heroína, etc.). As pri
meiras son legais e a sua venta 
está controlada polos paises ri
cos. As segundas son cultivadas 

é unha espécie 
de DEA europea. 
O departamento 
para a conten
ción do narco
tráfico dos Esta
d os Unidos, 
identificado palas 
siglas de Drug 
Enforcement 
Agency relacio
na toda a infor
mación relativa 
ao contrabando 
de estupefacen
tes a traveso 
dun gran orde
nador_ central da 
policia. O gover
n o González 
presenta a · ~ste 
lrmán Xigante 
como un adianto 
pero non di que 
hai pa.ises que 
elixen a centrali-
zación desta rn
form ación por 
via sanitária no 
canto de _polida[ 
·O Tratado de 
Schengen é un-
ha porta aberta para o trasvase . 
de policias .en servizo de obser
vación e vixianza dun país da 
CEE a outro. Este novo nivel de 
represión, a ~ntrada en funciona
mento do super-ordenador que 
fichará a todos os toxicómanos e 
as atribucións represivas da Leí 
de Seguridad Ciudadana, que 
prevé a ~anción dos que se dro
guen á vista de todo o mundo, · 
agoiran· un aumento da repre
sión con resultados. máis _que 
disctitíbeis. 

tra o narcotráfico, descrebia a 
situación en 1987, dunha forma 
ainda moito máis vixente hoxe: 
"Desgraciadamente, ·sinalaba, 
tanto a nível político como .poli-

. cial, o único que se está a facer 
e coller aos rapaces e metelos 
na cadea. lsto lévanos á situa
ción de encontrarnos con 28 mil 
mozos nos cárceres de todo o 
Estado e a que o 90% deles es
tean por motivos relacionados 
coa droga". 

"Nengun indivíduo, comenta 
Avendaño, pode ter. grandes 
cantidades de diñeiro sen xusti
ficar e se estes indivíduos non 
teñen o diñeiro ao seu nome 
que se faga a investigación a to
da a família, amigos, etc.". 

f 

Lonxe das solucións policiais 
que hoxe abrollan, e das que.· 
serán ás principais vítimas os 
x.óvenes, o grupo Erguete pro
núnciase por unha política de 
"prevención centrada nun pro
grama dirixido aos educadores, 
á polida e· aos pais, xunto cunha 
política de tempo libre". Para os 
enganchados as alternativas se
rian a desintoxicación e un tr~ta
mento continuado". 

Mentres que a nova L~i de Se
gu ridade Cidadán esquece os 
mecanismos de reinserción, 
Carme Avendaño pronúnciase 
pola "incautación de bens aos 

polo Terceiro Mundo, como últi
mo recurso para sobrevivir. Co
mo proba ternos o feito de que . 
mentres se dispara o précio da · 
cocaina, a cotización do café 
derrúbase. Os produtores de ca
fé de Colórnbia perderon en 
1990 catro . mil millóns de dóla- · 
res. Washington nada · fixo por 
renovar o acorde internacíonal 
sobre o café, caduco desde Xu
llo de 1989, pero Bush estivo 
presto a convocar unha estrepi
tosa campaña por mor da entre
ga a Bogotá de 65 millóns de 
dólares destinados a equiparse 
con · material (norte.americano) 
de loita contra o narcotráfico. 

"Nós diciamos, engadia na 
mesma entrevista, realizada 
por A Nosa Terra, que hai que 
ir á raiz do problema e ~ raíz 
está nos indivíduos que se es
tán dedicando a comercializar a 
droga. E eses indivíduos; é cu
rioso, nunca os pillan e ·se pi
llan a algun, . como é o caso de 
G9yanes resulta que saen bai
xo fianza, mentres que os xova
nes estanse podrindo con. 30 e 
40 anos de prisión". Como_para 
reafirmar estas palabras, dous 
anos despois, o mesmo Goya
nes, xunto con outros trafican
tes, como o empresário Barrei
ros, foron detidos e posterior
mente pastos en liberdade. 

· narcotraficantes" e a sua dedi
cación á "curación e reinserción 
das suas vítimas'~ · ' 

Represión -
sobre as vítimas . 

Carme Avendaño, militante so
. cialista e coñecida loitadora con-

PEPE CARREIRO 

"A ninguén lle agrada ver como 
un toxicómano fai uso da droga 
en público -comenta o fiscal da 
Audiéncia de Pontevee:tra Benito 
Montero Prego-, pero non é pala 
represión do consumidor como 
se vai conseguir erradicar este 
andácio. Estou en . contra da pe
nalización do consumo que non 
vai lograr senón agravar a situa
ción das vítimas da droga. Coido 
que só pota legalización se po- -
derá acabar. c'oa figura do narco
traficante. O xuiz Garzón. p·oderá 

"Porque non se investigan os 
grandes movimentos de capital 
que xerc;tn as · drogas, pergúnta
se a portavoz da Asociación Er
guete de loita contra a droga. 
Este teria que ser un labor, en
gade, coordinado entre o tv1inis
tério de Sanidade, Facenda e o 
Ministério de Econoniia'~ . 

Outras· organizacións cidadáns 
viñan solicitando nos últimos 
anos: "a asisténcia de avogado 
aos interrogató~ios dos xovenes 
delincu.entes",_ asi como a dun 
"médico especialista en droga". 
Este tipo de garantias, próprias 
dun Estado de dereito ·e dunha 
democrácia avanzada, poden 
vers~ hoxe cc;mculcadas por un . 

··proceso socialmente regresivo 
que abona a tendéncia a práticas 
policiais corruptas. • 

encerrar cantos traficantes quei
ra, pero non dará acabado coa 
droga pola represión". 

·Para .Rafael Bárez a sanción 
polo consumo público de drogas 
é un cinismo descarado. "O dro·
gadicto ·que se. pincha pública
mente non ten cinco millóns de 
pesetas para pagar unha multa. 
Se se ·lle impón unha sanción 
dese porte, o que se está pro
voncando é que faga outro atra
co. por pagar a multa."'Obvia
mente, os grandes traficantes e . 
a xente de alta soci~dade que 
consume drogas non o fai en 
público senón en festas. En pú
blico consume drogas a marxi
nalidade. Segue a facerse esa 
política absurda de represión 
sobre os escalóns máis débiles 
e non se atalla o tema de fondo 
que ·se¡ ia a legalización para 
acabar coas máfias". 

Coinciden eón esta liña as opi- _ 
nións de Anxel López Fernán
dez, secretário do comité federal 
galego do Sindicato Unificado de 
Policia. "Sobretodo nos artigas 
mái$ polémicos, o '20 e o 21 (os 
·que se retiren á detención e ·a in
violabilidade de domicílio) non 
resolver:i probl.ema néngun e bo
tan derriba da policía decisións 
de dubidosa cons-titucionalidade. 
Polo demáis, na actual Lei de 
En'xuizamento Criminal hai alo
menos cinco casos nos que a 
decisión de rexisto depende da 
policia. No que se retire a a pe- ·· 
nalización do consumo público, 
caerá sobre os -máis desfavoreci
dos con multas que non poderán 
pagar". · 

Pero se a Leí de Enxuizamento 
· Criminal só autorizaba en casos 
de delitos flagrantes· a entrada 
en domicílios particulares sen 
permiso do xuiz, a Leí- Corcuera 
autorizaos en todos os casos de 
estado de necesidad .até' a ex
trema de esvair o concepto de · 
domicílio. Son moitas as voces 
·da xudicatura que inisisten na 
importáncia qe .manter a inviola_- -
bilidade domicil~ária que hoxe só 
pode r9mpers~ con permiso do 
xuiz. "E moi difícil que a policia 
poda saber que se está a come
ter un delito dentro dunha casa. 
A entrada en· domicílio sen auto,. 
rización xudicial vai en contra 
do artigo da Constitución que di 
que non· se ppde entrar en nen
gun domicílio sen rnandamento 

o p·soE PROIBIRÁ 
UN ANO DESPOIS 
DE CHEGARAO 
GOVERNOA 
RENUNCIA 
AO DIREITO 
DE ASISTÉNCIA .· 
LETRADA 
QUE COMEZABA 
A XENERALIZARSE 
COMO CHANTAXE 
AO DETIDO 



. O Estado español conta Xa · · . 
coa 'porcentaxe de policias por habitante· máis alta da CEE 

asemade os · servicios de - · funda deleg!=lción de funciÓns. O ... de temas policiais está naquel 
Protección Civil, depen- modelo do Estado español ase- país. 
dentes da Xunta, pero méllase ao do continente con 
non pode esquecerse·que corpos estatalizados, un deles 
en breve comezará a ac- de carácter militar. Pero a canti-
tuar a policía autonómica. dade de corpos aproxima moito 

máis o esquema español ao 
A elevada taxa de poli- · norteamericano, único no mun-
cias· por habitante no Es- do polo cruzamento de carpos e 
tado é consecuéncia da funcións coincidentes. A dife-

. prolixidade de corpos-e réncia é que no estado federal 

Outra tendéncia que diferéncia 

O Estado español ten o 
máis alto número de poli: 
cias por cada mil habi
tantes de toda a CEE, 
pero apeisar desta dota
c.i ó n moitos inquéritos 
coinciden en denunciar a 
delincuéncia como un 
dos problemas que máis 
preocup-an a cidadania, 
xunto co paro (en primei
ro lugar) e a caréncia de 

· vivenda. 
instáncias de seguridade norteamericano hai unha fonda 

DELMI ALVAREZ independentes entre si. preocupación por racionalizar 

. ao Estado español do Mercado 
Común é a de militarizar as poli
cias locais. Os tradicionais 
axentes urbanos foron converti
dos por deseño do PSOE en 
Homes de Harre/son con botas 
de seis fibelas e armados. Moi
tos alcaldes de grandes cidades 
aproveitaron as protestas pola 
inseguridade para ampliaren a 
esfera do seu poder reformando 
estas instáncias e desviando 
partes cada vez maiores dos or
zamentos aos 092. + 

Segundo unha información ela
borada pola delegación do Go
verno Central en Euskadi, · o Es
tado, con 4,4 axentes, ten o do
b[e de polícias por mil habitan
tes dos Estados 'Unidos de Nor
deamérica e sobarda· con moito 
o que é habi~ual nos paises da 
Europa comunitária. 

ministério da facenda), os de Vi- Calquera contr~buinte p.ode vivir esta tea de araña de axentes . 
xiáncia Marisqueira (da Xunta) e a diária confusión de corpos e armados (q1.,1e non son tantos 
os celadores de porto (do minis- xurisdiccións que están autoriZa- numéricamente coma O$ espa-
tério de Defensa), tocios eles ar- . dos e intervir nun 111esmo asunto. ñois), e por iso dise que o maior 
mados. O govemo González es- número de estudosos e teóricos 

Esta dotación de homes arma
dos para defensa .das leis e dos 
direitos da cidadanía é moito 
maior na. Galiza (4,8 sen contar 
os vixiantes pri(lados), x~ que é 
preciso lle engadir os servícios 
de vixiáncia de costa que está in
tegrada por tr~s funcionários de 
distintas nóminas: os de Vixián
cia Alfandegária (dependente do 

tá dispo.sto a sumar a estes efec
tivos a Garda Civil do Mar, que 
VE;Jn de licenciar a sua .primeira 
promoción en Ferro! e disporá de 
tre§ níveis de actuación na beira
mar. A esta lista ainda haberia 
que sumar os vixiantes xur~dos 
de institucións privadas que 89n 
cada dia máis numerosos. Seria 
preciso ·sobrepor a toda esta re
lación as nóminas dos tres exér
citos,' que constitucionalmente te
ñen a encarga de defender o te
rritório contra a agresión exterior. 
Derradeiramente, e a certa dis
táncia, ..compre contabilizar 

Efectivos p~liciais e de vixiáne:ia na Galiza 

Forzas policiais depedentes do ministério do Interior ........... 3.008 
Garda Civil ............................................................................ 6;000 
Policia Local .......................................................................... 2.082 
Vixiáncia aduaneira, celadores de partos, · 
vixiáncia marisqueíra e outros .............................................. 2.500 
Vixiantes privadps .......... , ............. : ...........................•............ 2.000 

-
Total ........... ; ....... ........ ........ : ................................................ 15.590. 

.r 

Fonte: Delegación do Governo 
própria. 

xudicial". 

O texto defendido polo Governo 
central pretende legalizar as res
. triccións á liberdade de move
mentos e circulación e consagra 
como preceito a retención, eufe
mismo policial co que se alude á 
detención ilegal, ao tempo que re
clama o recoñecemento da re
n ú ncia á asistencia letrada. ·O 
PSOE proibira un ano despoi~ de 
chegar ao governo a renúncia a 
este direito que comezab~ a xera
lizarse como chantaxe ao detido: 
se pides avogado, irás empapela
do. Abre pois a posibilidade de 

... perman~cer en comisaria sen 
avogado simplemente para unha 
dilixéncia de identificación. O Tri
bunal Constitucional resolveu que 
non hai zonas intermédias entre a 
liberdade e a detención. Ou está 
un libre ou detido. 

Derradeiramente, o proxecto quer 
institucionalizar a faculdade poli
cial de recabar dos particulares 
~axuda, colaboración e informa-
ción. "A tendéncia a converter aos 
cidadáns en confidentes da poli
cia, é algo que tamén nos debe 
preocupar -il'.ldica o presidente de 
Xustiza e Sociedade-. A policia 
ten os seus meios- para investigar 
os delitos· e ese dereito que se 
arroga a 'Administración de pedir 
colaboración aos particulares ins-

. ~itucionaliza a figura do confidente 
oficial. Entre liberdade e segurida
de, o governo opta claramente po-. 

. la seguridade .,en detrimertto dos 
dereitos fundamentais e .da liber:. 

Central na Galiza e elaboración 

.. l 

dade que como recoñece a cons
titución é o elemento fundamental 
de todo o sistema democrático". 

Esta ausénCia de límites das 'fa
culdades policiais, lembra á dos . 
estados de excepción. O artigo 
15-2 por exemplo, autoriza a di
solución das protestas labregas 
que consistan en pechar estra
das con tractores. O campo que
da marxinado do universal derei
to a man¡festarse. + 

'TRATASE DUNHA 
LEI TOTALMENTE 
INNECESARJA. 
NESTE MOMENTO 
COA LEI 
DE ENXUIZAMENTO 
XUDtCIAL NA MAN. 

· A POLICIA TEN . 
MEIOS ASONDO 
PARA 
DESENVOLVER 
AS SUAS FUNCIONS' 
(RAFAEL BAREZ, 
PTE. DE XUSTIZA E 
SOCIEDADE) 

As meias europeas móvense 
entre 2 e 4 policías por .cada mil 
habitantes. Nesta proporción in
clúense todos aquiles funcioná
rios. que desenvolvan labor.es 
policiais ou teñan status de gar
das armados de segurid~de. Na . 
organización d_e e~tas forzas de 
policia aprécianse duas tendén
cias fundamentais: a normaliza
ción e a descentralización. Nal
gúns casos, coma o de Estados . 
Unidos ou Francia, o despraza
mento do soporte económico do 
servícios de policía local ao Es:. 
tado_, non detxa ver unha pro- . 

/ 

Propor~ión policia-habitantes en vários paises 

Policias por 1000 habitantes 

Dinamarca .................................. , ............................................. 2, 1 
Estados Unidos ......................................................... : ............... 2,2 
Inglaterra e·Pais de Gales ......................... : .............................. 2,6 
República Federal de Alemaña ....... .. .. .... ...... ........... ................ 3,2 
Francia · ....................................................... ............... ................ 3,7 

. ª:~:~.::::::::::~::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Fonte: Delegación do Governo Central en Euskadi. 

9 regreso aos conceitos . 
.. de orde público e autoridade competente 
·os límites xurídicas á liberdade 
das persoas constituen no me
llar dos casos un mal menor 
que a presente 1.ei trata de am
parar no sentido de evitar deli
tos en matéria de droga ou es
tupefacientes, pero c;leixando 
unha porta aberta a out ras · 
"causas de extrema necesida
de"; apartado este último que 
abre espácio á arbitrariedade 
administrativa. 

Para moitos expertos os meca
nismos de control de delitos 
como os que serven de xustifi
cación a esta lei están mellar 
recollidos na xa existente lei de 
enxüiciamento criminal. O que 
viria a aportar o novo instru-

- mento xurídico seria un com· 
poñente de dirixismo na socie
dade, próprio doutros tempos, 
concomitante coa antiga Lei de 
Orde Público. 

Vexamos alguns aspectos da 
nova Lei de Seguridade Cida
dán: considerase infración gra
ve tocia condúta social que' poi
da alterar a seguridade cida
dán. Desta premisa xeral derí- . 
vase a posta entre paréntese 
de dereifos como ·os de reu
nión ou manifestación. O mero 
cámbio de itinerário sobre o 
previsto nunha manifestación. 
legalizada pode ser penalizado 
cunha multa de vários millóns 

· de pesetás que recairia sobre 
os organizadores. A "desobe
diéncia a un policia" será casti
gada con 25 mil pesetas. A lei 
ten o defecto de conseguir que 
a determinación sqbre a leg~li
dade dun acto social esbare do 
poder xudicial, encarregado 
por exemplo de legalizar ou 
non as manifestacións, á auto-

1 ridade guvernativa. 
1
Pode darse 

· o caso de que unha conducta 
non sexa considerada motivo 
de delito por un xuiz, pero me
reza, ao próprio tempo, unha 

~ . 

multa do poder administrativo. 

Abrindo. a fenda ao critério cir
cunstancial dos funcionários os 
demais riscos veñen en ·casca
da. A presunción de inocéncia, 
característica de calquer esta
do de dereito, hipotéc.ase á ve
racidade outorgada ao axente 
de policia. Esta viña senda xa 
unha realidade, que agora se 
vai ver ace.ntuada, por máis 
que mecanismos de propagan
d~. habilmente interposta polos 
médios de comunicación, tra-

.. ten de agrisar ou mesmo inver-· 
tir o verdadeiro fondo da nova 

· lei. 

A liberdade 
como ostáculo· 

Estamos ante unha ·lei delinea,. 
da xuridicamente coa precisión 

· adecuada para non incurrir en 
inconstitucionalidade, ainda 
que si incurra en violación fla
grante do espír_itu de liberda
des individuais coa que foi re
datada a Constitución e que 
comezaron a ser postas en 
cuarenten·a a partir do papto 
asinado sobre Q capó dun au
tomovil a tardiña dun 23 de Fe
breiro de 1981. Desde ~g-ora a 
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liberdade mirarase cada vez 
máis como un ostáculo para a 
labor dos policias, prisma ideo
lóxico, salvando as distáncias, 
que nutre a todo réxime militar. 

A matización que se introduce 
no actual sistema, en compara
ción por exemplo cunha ditadu
ra clásica, é a de que a nova leí 
ten un obxetivo delimitado, este 
é o dos delincuentes ou mani
puladores de droga. Sen em
bargo, tocia lei por definición po
see un carácter universal. A 
mención a un colectivo concreto 
non pode ir máis aló. do terreo 
das intencións concretas, pero 
xuridicamente, e isto é o grave, 
a partir de agora contaremos 
cunha leí o suficientemente an
cha como para albergar o derei
to da policía a entrar nos domi
cílios particulares, a reter aos ci
dadans en comisaria sen nece
sidade de xustificar os · motivos 
e a facer valer o princípio de au
toridade por riba de calquer de
reito individual ou colectivo. Re
presenta, en fin, como alguén 

. dixo estes días, a institucionali
zación do "acompáñeme" que 
serviu para amedrentar aos ci
dádáns durante catro décadas 
de franquismo. · • 
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RECONVERSIÓN AGRÁRIA 

Os sindicatos consideran o plan especial como unh.a falta de respeito da ConseHaria 

A Xunta pretende sacar do agro 
á metade dos agricultores no prazo de dez anos 
•ABRÉ 

A Xunta pretende reducirá 
metade o número de 
agricultores galegas, que 
pasarian dos 376.300 
existentes na actualidade 
asó 198.400, segundo se 
recolle no plan lácteo 
elaborado polo governo 
autónomico e dado a 
coñecer primeiramente ao 
Ministério de Agricultura e, 
agora, ao Presidente da 
Comisión de agricultura da 
CE. Os sindicatos, aos que 
non se lle deu ainda a 

. coñecer este plan 
considérano, 
primeiramente, como unha 
falta de respei.to da 
Con sellaría", por non tela 
negociado antes con eles, 
ao tempo que discrepan 
dos pontos dos que teñen 
coñecimento através dos 
meios de comunicación. 

O Governo autonómico ten xa ul
timado un plan especial para a 
agricultura e o desenvolvimento 
rural elaborado conforme ás di
rectrices comunitárias e de acor
de co Estado español. Segundo 
este modelo de desenvolvimento 
agrícola que pretenden pór en 
marcha na Galiza e que teria un
ha duración de dez anos, neste 
intre de tempo , o número de 
agricultores reduciríase en 
178.000, pasando de 376.300, 
existentes na actualidade, a 
198.400. 

Esta redución de agricultores fa-

ríase mediante a retirada da acti
vidade de 143.900 traballadores 
excedentes, mentres que 16.000 
máis deberán buscar acomodo 
neutros sectores e outros 18.000 
agricultores, considerados exce
dentários, pasarian a novas ex
plotacións de produción intensiva 
especializada. 

O plan, como non, tamén preve 
reducir á metade as 210.000 ex
plotacións actuais. Das 60.000 
ou 65.000 explotacións que 
quedarían o plan da Xunta con
sidera que só 20.000 ou 30.000 
serian estructuras económica
mente viábeis no sector lácteo, 
polo que a outra metade debería 
adaptarse a unha nova ordena-

No apartado lácteo do plan a 
Xunta prevé, entre outras medi
das, un programa de meUora ga- . 
deira, o desenvolvimento da in
terprofisional un novo sistema 
de prezos; captación e ordena
ción da cuota láctea, negocian
do a transferéncia e a compra 
de cuotas, a potenciación das 
cooperativas e da estrutura in
dustrial, incluindo neste aparta
do o aboiamento de Larsa e o 
saneamento doutras empresas 
"de suficiente dimensión xa ins
taladas na Galiza". 

Tamén prevé a criación dun con
sórcio queixeiro, a diversificación 
industrial -e o apoio financeiro á 
comercialización, distribución e 

~ desenvolvimento tecnolóxico. 
s . 

ción agrícola. 

Ordenamento 
do sector lácteo 
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Pero este plan só se poderia levar 
a cabo se a CEE e o Estado es
pañol lle permiten unha cuota lác
tea de 2 mil millóns de litros ao 
ano, un 37 por cento da produción 
española. Preténdese asi pasar 
dos 1.870 millóns de litros de leité 
producidos en 1990 aos 2.000 mi
llóns de litros. O leite entregado á 
indústria pasaría do 70 ao 90 por 
cento, disminuindo as explota
cións de menos de 1 O vacas nun 
26 por cento, nuñ 19 por cento as 
de 1 O a 20 vacas e nun 7 por cen
to as de máis de 20 vacas. 

No apartado forestal o obxectivo 
é duplicar a produción madeirei
ra actual, actuando sobre dous 
millóns de hectáreas nun hori
zonte temporal de 40 anos no 
que se construirian duas novas 
celulosas. 

A Xunta tamén pretende contem
plar a concertación parcelária no 
prazo de 1 O anos, reducindo o 
número nunha proporción de dez 
a unha. 

O financiamento 

Neste plan, que xa foi remitido 
ao Ministério de Agricultura con 
anterioridade, apresentado ao 
Presidente da Comisión de Agri
cultura da CE, Me Sharry, por 
Manuel Fraga, afírmase que o 
agro galega necesita un investi
mento de 450.000 millóns de pe
setas ao longo dos próximos dez 
anos, a razón de 47.000 millóns 
cada exercício. 

Con estas partidas e neste intre 
de tempo, Galiza, segundo se re
colle no plan, poderia completar 
a reestruturación das explota
cións (cun orzamento de 6.690 
millóns de pesetas), a concentra
ción parcelária (76.497 millóns) e 
o programa para o sector lácteo 
(96.000 millóns de pesetas). O 
plan forestal requeriria 27.000 
millóns de pesetas anuais, du
rante 30 anos, ademais doutra fi
nanciación complementária de 
10.573· millóns que aportaria o 
sector privado. 

Este plan terá que ser aprobado 
e supervisado por unha comisión 
do Mercado Comun, sendo reali
zado conforme ás suas directri
ces, polo que se transladará á 
Galiza un comisionado comunitá
rio para estudar a situación. 

Malestar dos sindicatos 

Os sindicatos agrários galegas 
mostraron o seu malestar por ter 
coñecimento do plan através dos 
meios de comunicación. Lídia 
Seríra, portavoz do Sindicato La
brego Galega calificou "como un
ha falta de respeito por parte da 
Consellaria de Agricultura o 
apresentalo publicamente antes 
de estudalo cos sindicatos". 

Despois das tractoradas cele
bradas o mes de Setembro do 
ano pasado a Xunta comprome
térase a elaborar este plan e dis
cutilo cos sindicatos. Esta sema
na receberon a notificación de 
que ian ser chamados para a 
discusión conxunta, pero agora 
o governo autónomo deuno a 
coñecer publicamente antes de . 
os sindicatos ollaren sequer o 
borrador. • 

CONFORME ÁS DIRECTRICES COMUNITÁRIAS 

Mentres Manuel Fraga se entrevistaba en 
Bruxelas coas autoridades comunitárias e 
apresentaba -0 seu plan especial para a 
nosa agricultura, este era axeitadamente 
filtrado aos médios galegas; habia dias 
que xa tora remesado ao Ministério de 
Agricultura. Os sindicatos agrários gale
gas agardan que se faga efectiva a pro
mesa de sentarse a discutilo coa Adminis
tración. 

Podía parecer que, máis unha vez, o Presi
dente da Xunta aproveitase a sua estadía 
fóra das nasas fronteiras para dicer o que 
pensa facer no noso país. Nesta ocasión 
foi só relativamente certo nunha parte. 

O flamante plan non é novedoso na orien
tación que se lle P,retende dar ao rural ga'
lego. As suas premisas básicas non só fo
ron xa anunciadas polo próprio Presidente 
en várias ocasión, senón que seguen fi-

' delmente as directrices comunitárias: a 
metade dos labregos terán que abando
nar á.s suas explotucións e a agricultura 

-
orientariase cara a produción madeireira 
rápida, que terá que chegar a cobrir até 
os dous millóns de hectáreas. 

Nen máis nen menos qué a reconversión 

Q FLAMANTE PLAN NON 
É NOVEDOSO NA 

ORIENTACIÓN QUE SE LLE 
PRETENDE DAR AO 

RURAL GALEGO, POLO 
CONTRÁRIO, SEGUE 

FIDELMENTE AS 
DIRECTRICES 

COMUNITÁRIAS 

A.E . . 

agrícola que denunciaban os sindicatos e 
negaban as administracións e a conversión 
nunha república eucalipteira coa conse
guinte instalación de duas novas celulosas. 
Os plans e os prazos estánse a cumplir. 

O que necesita agora a Xunta é financia
ción para levalo a cabo e quen debe apor
tala é a Comunidade Económica Europea, 
como xa o fixo con zonas como Irlanda, o 
Sul de ltália ou a Bretaña. Foi precisa
mente o que Manuel Fraga reclamou en 
Bruxelas, despois de telo pactado xa con 
Felipe González. Os 450.000 millóns de
mandados non son unha cantidade moi 
elevada se ternos en canta os custes da 
reconversión industrial. 

Pero este tamén debe ser o espello en 
que mirarnos. Onde quedaron as pro
mesas? Onde están os famosos pastos 
de traballo alternativos prometidos? Hai 
un feito claro: a nosa capacidade pro
ductiba industrial quedou reducida a un
ha cuarta parte do total e desa redución 

beneficiáronse outras nacións. 

A Xunta pon o listón das cuotas lácteas, 
tomando a referéncia no ano 1990, en 2 
mil millóns de litros. Certamente é maior 
que a referéncia do 1985 que se viña ba- ·· 
rallando até. de agora, pero non é menos 
certo que con esas cifras se condena ao 
estancamento a un sistema productivo en 
clara expansión, a principal fonte de ingre
sos do agro galega. O sector privado (as 
multinacionais), por outra banda, aporta
rán máis .de 10 mil millóns supletórios pa-
ra realizar o plan forestal, nun prazo de 30 . 
anos q1,1e, precisamente , coincide con 
dous ciclos de corta dos eucaliptos e co 
periodo que aterra queda esquilmada. 

Fraga afirma que non gosta deste plan, 
pero que é inevitábel porque máis da me
tade das nosas explotacións desaparece
rán dun xeito ou doutro. Negarase alguén 
agora a creer que seguimos as directrices 
comunitárias? Serán capaces de retirar os 
insultos? · • 



ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

·Domingo Merino afirma que· se están flaxelando inecesariamerite 

A reflexión básica do PSG~EG xirará en torno 
ao conceito de que "o problema é noso, non do país" 
•AEIRÉ 

O Consello Nacional do 
Partido Socialista Galego
Esquerda Galega 
comezou xa as discusións 
cara o seu congreso 
extraordinário a celebrar 
os dias 6, 7 e 8 de 
Decembro. 
O período pre-congresual 
abriuse cunha auto-crítica 
ao funcionamento dos 
órgaos de dirección e ao 
próprio sistema 
organizativo, ainda que o 
que pretende, en boca de 
Secretário Xeral, 
Domingo Merino, é 
"realizar novas 
formulacións extratéxicas 
en vista das novas 
situacións". 

Domingo Merino XURXO LOBATO/ARQUIVO 

"Nós vJmoslle 
as orellas ao lobo" 

Esta situación está marcada, se
gundo Domingo Merino "pala fal
ta de reivindicacións sociais, o 
parón na galeguización .e na au
tonomia, o peche das empresas, 
a desfeita do mar e do agro, e 
non se reflexa para nada no ma
lestar social". 

O que non está é de acordo coa 
formulación do BNG de que "Ga
liza pode desaparecer". O Secre
tário Xeral do PSG-EG afirma 
que "non é que vaia desagarecer 
Galiza como di Beiras. E certo 
que o avance do galeguismo non 
está garantido, pero secadra 
acadamos o mesmo un bon n ível 
de vida. Até de agora dixemos 
que esa garantia de viver mellar 
era a soberania nacional , pero 
secadra hai outra fórmula. Galiza 
ten todo o futuro por diante. O 
nacionalismo pode tentar intro
ducir alguns cámbios na situa
ción estrutural na que estamos a 
viver, pero non pode seguir com
.petindo como antes. Nós vímos
lle as orellas ao lobo". 

Alguns militantes do PSG-EG 
consideran que as auto-críticas 
realizadas no Consello Nacional 
celebrado o Sábado 22 de Xu
ño, no que se acordou abrir o 
período pre-congresual, resulta
ron moi duras,. polo menos tal 
como foron transmitidas polos 
diversos meios de comunica
ción. O .mesmo Secretário Xeral, 
Domingo Merino, afirma que 
"nos estamos flaxelando inece
sariamente" e que non lle pare
ce "correcto nen xusto falar de 
erras de vulto", sobretodo cando 
"hai partidos populistas, outros 
que se fináncian ilegalmente e 
outros que están conectados co 
narcotráfico". 

avance do BNG e máxima intro
dución do PP e PSOE". 

O que debia de ser o IV Congre
so do PSG-EG, que tiñan previs
to celebrar xa no próximo mes de 
Decembro, convértese en con
greso extraordinário e o mesmo 
Domingo Merino, que pretende 
sacarlle dramatismo á situación 
pala que atravesa o partido, afir
ma que "se dimite o Secretário 
Xeral, como fixo Camilo Noguei~ 
ra, é que algo grave pasa. Nós 
xa non pretendemos dicer que 
somos os mellares ... adiante". 

son só do PSG-EG, son do na
cionalismo, pouco importa que o 
BNG ascendese nos últimos co
mícios e estexan contentos". 

caso a nós e entra nuha relación 
preferencial co PSOE. Pero a 
unidade é necesária e non pen
samos só no BNG para realizala. 
Non irnos mudar de estratéxia. O 
programa do BNG nen é nacio
nalista nen de esquerdas. Eu sei 

Domingo Merino afirma que a re
flexión básica que está a realizar 
agora o PSG-EG sitúase "en que 
o problema é noso, non do país": 

Definirse 
en relación ao BNG 

o que é o BNG pero a xente non 
o sabe. Ven a Beiras, o populis
mo e por iso o votan". 

Para aprofundar nesta reflexión o 
Consello Nacional designou tres 
comisións para a elaboración das 
ponéncias deste congreso que 
pretenden que sexa máis aberto 
que os anteriores, participando 
persoas alleas ao próprio partido. 

Ainda así considera necesário 
"facer unha reformulación do 
partido en vista da nova situa
ción: estancamento do proceso 
galeguizador e autonómico, 

Ainda asi pon o contrapeso ao 
afirmar que "os problemas non 

As referéncias do PSG-EG ao 
BNG son constantes nos seus 
comunicados e nas declaracións 
dos seus líderes e militantes. Do
mingo Merino recoñece que 
"desde que o BNG nos agrediu 
coa sua política de unidade en 
1989 entramos na liña de definir
nos sempre en relación co BNG, 
cando até daquelas nunca lle fi
xemos caso. Agora el non nos fai 

Merino recoñece tamén que "as 
consideracións que fixemos do 
BNG no último congreso pronos
ticando un gran descenso de vo
tos non se cumpriron, polo que, 
unido á situación existente na 
Galiza, obríganos a actuar coor
denadamente". 

Nesta reunión acordouse tamén 
facer un chamamento para cele
brar conxuntamente o Dia da Pá
tria, aspecto sobre o que xa se 
pronunciaran no mesmo senso a 
FPG e o PG . + 

O PARTIDO GALEGUISTA E O SEU MANIFESTO 
PARA ODIA DA PÁTRIA 

Estes dias estamos a ler alguns chama
mentos para a celebración unitaria do Día 
da Pátria. Son signos positivos de con
fluenza na defensa: dunha nación que 
busca a sua articulación política. Mais· a 
leitura de alguns dos manifestos produce 
inquedanzas. 

O Pres idente do Consello Nacional do 
Partido Galeguista, don Xabier González, 
enviou á prensa un chamamento con am
biguedades dignas de subliñar: 

Así expresa que o 25 de xullo sexa unha 
., data de "Reivindicación dos nosos derei
tos como pobo diferenciado". Unha tal rei
vindicación corresponde a todos os dias 
do ano, singularmente a datas como as 
do 17 de maio, que queren re9uperar os 
signos de identidade como a tala e a a 
cúltura en xeral. O 25 de xullo, dia Nacio
nal de Galicia, día da Pátria, é a data da 
proclamación dos dereitos políticos des
te pobo, do seu dereito a ser nación. ·A 
defensa dun pobo diferenciado como a de 
calquera minoría é unha obra importante 
e merec~dora de aplauso, pero non é o 
obxectivo do dia' da nación. . 

Di tamén, aos partidos e colectivos, o Pre-

1,, { 

FRANCISCO CARBALLO 

sidente do PG, que "por riba do seu pro
xecto particular está o proxecto global 
dunha Galicia autoxestionária". A utiliza- · 
ción dun vocabulario tan indefinido permí
telle a tal Presidente zafarse de toda clari
ficación. iampouco con esta aseveración 
se aclara o contido do día 25 de Xullo. 

En outro lugar fala, dise que "desde pro
xectos distintos loitamos pela reconstruc
ción nacional de Galicia". Aqui utiliza ter
mos políticos, pero unidos a outros v.g. 
reconstrucción nacional. Como se vai 
reconstruir o que nunca existiu? Ou pensa 

Q PG É ALGO A REPETAR, 
NON E UN BEN 

ABANDONADO PARA 
APROPIACION DE 

VIANDANTES 

o Sr. González que Gali.za, que a nación 
galega é algo preexistente, como unha 
montaña á que se lle extraiu parte do seu 
granito? Ou como un cadro ennegrecido 
polo tempo e que compre recompoñer? 
Sexamos sérios: Galiza é unha nación 
porque así o queren moitos galegos e os 
tales tratan, con todos os seus medios, .de 
concienciar ao resto a fin de lograr demo
cráticamente a plasmación política desa 
vontade. O dia 25 é o gran dia símbolo, 
da conmemoración das loitas nacionais, 
de esperanza no estarzo en nós e en to
dos os cidadáns deste povo. 

Para que haxa unha celebración unitária, 
ten que haber unha comun conciéncia de 

· nación. As estratéxias para lograr tal si
tuación de poder político podarán diver
xer, pero xuntarse para o dia da Patria, 
significa proclamar que Galiza é unha na
ción e que estamos para conseguer que 
esa realidade sexa recoñecida. Esqueza, 
Sr. Presidente, vellas teorías. sobre o 
Estado e a nación como coincidentes, etc. 
etc. ¿Están vostedes de acorde en que 
Galiza é unha nación calquera que sexa a 
forma de unirse ou desunirse co Estado 
español? Pois veñan a Santiago, que iso 
é o que ali se proclama. 

E, a propósito, desde cando, en virtude 
de que, e como, vostedes se presentan 
formando parte do Consello Nacional do 
PG? Non ternos dados desa eleición, nen 
de que de novo se inscrebesen tales si
glas nun novo partido. O PG foi un parti
do nos anos 1931 -1936, que se cubriu de 
glória. No$ anos setenta voltaron a inscre
ber tales siglas na loita política, logo hou
bo coalicións, fusións etc. E agora que ? 
Sentimos grande respeito por esas siglas 
que forman parte da historia comun do 
nacionalismo galego. A verdade é qu.e 
nos extrañou moito o uso desas siglas por 
candidaturas municiapis tan peregrinas e 
alonxados do nacionalismo como a do Sr. 
Mondelo de Ourense. 

Insisto: o PG é algo a respeitar, non é un 
ben abandonado para apropiación de 
viandantes. Vostedes teñen a palabra : 
manifesten e sumen forza nesta longa 
marcha pela liberdade dun pavo que quer 
ser nación. 

Por fin, benvidos os chamamentos unitá
rios, pero que sexan manifestos políticos 
e expresen sen ambiguedades a sua op
ción nacionalista. Do resto, nada ten que 
ver co día da Pátria, o día da Nación. • 
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.INFRACIÓNS PESQUEIRAS 

A Consellaria interpreta a profusión de declarac~óns do armador cómo unha cortina de ~ume · 

O apreixamento do. Martimuno 
mostra os conflitos no sector· pesqueiro 
• MICKV BERTOJO/A CORUÑA 

Desde o Domingo 16 de 
Xuño en que foi apreixado 
o pesqueiro Martimuno 
polo Servizo de Vixiáncia 
Pesqueira da Consellaria, 
estanse a suceder as 
declaracións do armador 
Xosé María Romero 
( Pachin) no que desde a 
Consellaria de Pesca se· 
interpreta como unha 
cortina de fume que 
esconde, entre outras 
causas, un pasado pouco 
edificante do armador e 
actividades actuais non 
moi esclarecidas. Ademais 
pode facer saltar á luz 
presuntas actividades 
irregulares de funcionários 
da Consellaria. 

Vinganza persoal por non partici
par no proceso contra cinco fun
cionários de inspección da Con
sel laria e acto de pirataria: así 
calificaba o armador. Logo arren
datário, do pesqueiro Martimuno 
os dous apreixamentos consecu
tivos -en menos de 24 horas
po r faenar presuntamente en 
águas proibidas, realizadas po
los servizos de inspección e vixi
láncia, un remolcador e un helip
cóptero civis, adscritos á delega
ción da Consellaria de Pesca na 
Coruña. A este presunto delito 
se engaden, segundo a Conse
llaria de Pesca, os "méritos" des
te controvertido armador: proble
mas -sen precisar- ce anterior 
Director xeral de Pesca, "adica
ción á fariña" ou antecedentes 
de contrabando, entre outros. 

Fontes da Consellaria de Pesca 
subliñaban o currículo delictivo 
do até hai uns dias arrendatário 
do Martimuno: contrabando e es
tupefacientes. Segundo as mes
mas fontes , Xosé María Romero 
Fernández, máis coñecido como 
"Pachin de Corcubión", foi de
nunciado no seu dia polo sindi
cato Comisións Mariñeiras de 
CCOO por contratación ilegal de 
traballadores de nacionalidade 
portuguesa. O devandito sindica
to admitiu non só semellante cir
cunstáncia, senón a existéncia 
doutras denúncias e do embargo 
sen efeito de tres barcos de cer
co -matriculados en Corcubión 
e con base en Muros- da sua 
propriedade, mais rexistados a 
neme dun familiar. A Consellaria 
de Pesca rexeitaria como falsas 
as acusacións de Xosé Maria 
Romero sobre os cinco vixilantes 
expedientados. As suas últimas 
manifestacións nos diferentes 
meios de comunicación foron ca
lificadas como de "cortiña de 

O mundo desde outra 

perspectiva 

affosuz 
Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202 
28015 Madrid · 
Tlfs.: (91) 445 11 45 - 445 59 62 
Fax: (91) 593 91 81 

Porto de A Coruf'ia 

. de calquer buque en calquer cir
cunstáncia, segundo unha orde 
do Ministério de Comérdo do 7 
de Outubro de 1958, artigo 12 , . 

queda definido do seguinte xeito: 
"Toda embarcación nacional des
tinada al comercio marítimo o a 
la pesca, cualquiera que sea su 
porte y su empleo mercantil, de
berá ir provista del rol de despa
cho o de la licencia de pesca o 
navegación, que acredite no sólo 
la personalidad de sus tripulan
tes, con expresión de la clase y 
número, y de la que ha de ir re
glamentariamente dotada, sino 
también de que cumple 1odos los 
requisitos exigidos por la Admi
nistración para poder ejercer el 
tráfico al que pretende dedicar
se". O rol inclue foto do barco, 
proprietário, certificados de na
vegabilidade, sanidade ... 

catro millóns de pesetas -a 
cuantía da fianza- para que "o 
asunto quedase esquecido". 
Xosé María Romero mantivo non 
ter notificación de fianza algunha, 
senón un pedimento de palabra. 

Unha extensa ficha policial 

Por outra banda, o árrendatário 
do Martimuno ten apresentado 
unha denúncia ante o xulgado de 
instrución número 2 da Coruña 
por .considerar completamente 
irregular a sua detención polos 
servizos da Consellaria de Pes
ca: "Se o conselleiro acusa ao 
governo namíbio de empregar 
métodos ilegais e meios privados 
para apreender aos conxelado
res españois, e que polo tanto 
non poden ser apresentados 
como probas oficias: como é que 
para apreixar ao Martimuno em
prega un -remolcador civil, sen o 
capitán a bordo, e o que facia as 

A Consellaria suas veces estaba desenrolado 
_é a_r.esponsábel __ -~~ ·- · por vacació'ns e durmindo no 

A ficha que o Servizo de Vixi- . 
láncia Aduaneira lle ten aberta 
a Xosé María Romero Fernán
dez, apodado O Gordo e Pa
chin, é extensa. Nela afírmase 
que as actividades ilícitas son o 
tabaco e os · estupefacientes, 
traballando nas províncias da 
Coruña e Pontevedra. 

Nela tamén consta que foi ex
pedientado ca número 187 de 

fume", tentando ocultar a auténti
ca realidade: a falta grave come
tida, tipificada na Leí de lnfrac
cións en matéria de Mantimento 
de Récursos. 

Sobre o Martimuno pesa un ex
pediente por pesca ilegal a me
nos de tres millas da costa e uso 
do arraste, e unha fianza de ca
tre millóns de pesetas -estabe
lecida en presenza de vixilantes 
adscritos á Xunta da Galiza. 
Mentres nón se faga efectiva 
esta cantidade, o barco perma
nece incautado no porto da Co
ruña e o seu rol retido na Co
mandáncia de Mariña. As fontes 
da Consellaria de Pesca insisti
ron en que non existe nengun 
conflito de competéncias coa Ad
ministación do Estado, nen ·que o 
carácter de "interese xeral" do 
porto coruñés sexa unha traba 
na actuación de ambas as duas . 
administracións. De feíto, en ma
téria de inspecciól"! pesqueira, a 
Xunta de Galiza ten asumido to
das as competéncias. 

A Comandáncia 
desenténdese 

Fontes da Comandáncia de Ma
ri ña declaráronse alleos a este 
problema, limitándose a sua ac-

1978 por contrabando de taba
co, estando· na mesma organi
zación que Osvaldo Manuel 
Galvao Oliveira, e senda clien
te de Nicos Drouzas. Tamén 
consta na ficha que operaba 
cos barcos Laurgain Speedy, 
Nuevo Vista Alegre e Alba. 

- --momento ·do ápreixamento f Noñ - -
Xosé María Romero calificou a discuto os metros, discuto o pro-
retención do Martimuno como de . cedimento". 

Contan tamén na citada ficha 
contactos ca arousán Marcial 
Dorado. + 

tuación á retención do rol do 
pesqueiro, solicitada pola dele
gación da Cons.ellaria de Pesca. 
Sobre un posíbel conflito de 
competéncias coincidiron coas 
declaracións da Consellaria, en
gadindo que as actuacións que 
poda levar adiante unha adminis
tración se efectuan sempre sen 
perxuízo das restantes. 

O rol de despacho dun buqµe, 

auténtico secuestro, ao tempo 
que instaba ao delegado da 
Consellaria na Coruña e ao seu 
titular, López Veiga, a manifes
tarse sobre as coaccións a vá
rios armadores que que sinasen 
en contra dos cinco inspectores 
que a Consellaria pretende inabi
litar; así como ao uso da vía xu
dicial para resolv~r este proble
ma. Segundo a sua versión, a 
orixe desta disputa reside na sua 
negativa a participar neste pro
ceso aos funciónários -nomea
dos ~olo anterior executivo autó
nomo- que supostamente rece
bian cartas de forma periódica 
de armadores do porto coruñés. 

Tras negar que asi fose, Xosé 
María Romero manifestou que o 
delegado da Consellaria, Xesus 
Espada lle fixo a ·proposta de de
pósito dun cheque por valor de 

O desmantelamento 
do Porto coruñés 
Ainda que non teña nada que 
ver con iste incidente, a alarma 
no porto coruñés parece máis 
que fundada: até 25 pesqueiros 
teñen abandonado -ou están 
en trance de facelo- a sua 
base tradicional nesta cidade. 
Segundo os armadores, esta 
dispersión, ou venda en moitos 
casos, a outras bases de Eus
kadi débese ás facilidades que 
ali atipan. Sirva como exemplo 
o prezo máis baixo do gasóleo 
para os arrasteiros, o suminis
tro ininterrompido de carburan
te as 24 horas do dia, as sub-

vencións á adquisición de bu
ques ou as negociacións priva
das da administración basca 
coas autoridades da Ac;ores e 
madeira para a explotación de 
caladoiros. 

Todos apontan á Consellaria de 
Pesca e ao seu titular como os 
responsábeis deste éxodo ma
sivo. De non aplicar medidas 
drásticas, a recesión neste sec
tor capital na economía da ci
dade e doutras actividades de-· 
pendentes será un feitó irrever
síbel a moi curto prazo. + 

Sobre as acusacións de contra.,, 
bando, Xosé María Romero de
clarou "estar limpo", "se fixen 
contrabando, foi cando só era 
unha falta fiscal, non un delito. 
Eu dixen non a asinar sobre os . 
funcionários acusados. ( ... ) lsto é 
ir contra os direitos dos traballa
dores: á parte de todo comigo té
ñense portado correctamente". 
Xosé María Romero chegou a 
mostrar a documentación -acu
ñada polos Servizos de Xestión 
e Inspección Tributária da Con
sellaria de Economía e Facen
da- que o acreditan como 
arrendatário por 20 anos do Mar
tim uno, propriedade de Xosé 
Fernández Caamaño; saindo ao 
paso das manifestacións da 
Consellaria de Pesca sobre a ti
t u l artd ad e do buque. Tamén 
mostraria unha carta. do.· Partido 
Popular, na que se certifica que 
o seu nome non consta nos seus 
arquivos de militantes; saindo ta
mén ao paso das supostas de
claracións do delegado da Con
sel l aria sobre ter mostrado ou 
non o carné· do PP. "Non se pode 
misturar a política cos negócios". 

Pachín insistiría na necesidade 
da dimisión do Conselleiro de 
Pesca:, López Veiga, aoque acu
sou de ser o responsábel da pro
gresiva descapitalización do por
to coruñés: "A Rota Xacobea non 
dá de comer, mais si os acordos 
do atun do governo basca nas 
Ac;ores e Madeira. Que o Conse
lleiro se preocupe de buscar ca
ladoiros ou solucionar os proble
mas da frota e non de arruinar o 
porto. O Martimuno está xa ven
dido a Euskadi. Esquezamos 
este problema, o problema agora 
é o Conselleiro". + 

VIAXES PARA O VERÁN 

Veleiro Bergantín por Holanda 
Duas semanas de viaxe. Unha semana a bordo 
dos nosos antigos veleiros. Catro noites de ho
tel en Amsterdam. Duas noites na Franza. Au· 
tobus de luxo. 
Saídas: en Xullo, Agosto e Setembro. 
Prezo: Pta. 79.000 

Veleiro Bergantín por Dinamarca 
19 dias de viaxe, unha semana no veleiro, 12 
dias de circuíto ¡xir Dinamarca, aloxamento en 
albergues. 

Saídas: en Agosto 
Prezo: Pta. 99.000 

Veltiro por Inglaterra e País de Gales 
20 dias de viaxe, unha semana en bergantin, 
unha semana de circuíto ¡xir Gales, 3 noites 
en Londres. 
Saída: 5 de Agosto 
Prezo: Pta. 109.000 

Navegación polas Bias Xónicas 
Nun motoveleiro de luxo, desde o Pireo deica 

Corfu. Ademais, 6 noites de hotel, 'XlOS. 

Saídas: Xullo e Agosto 
Prezo: Pta. 154.000 \ 

... E ademais: \'laxes ¡x>r lslándia, Cabo Nor
te , Marroc~, rutas cicloturistas, Síria·Xordánia, 
9 Magreb, Africa Ocidental, Quénia, Tanz.ánia, 
India e o Nepal , lndonésia, Austrália, 
trekkings, Canadá, USA, México e Guatemala, 
Peru e Bolivia, Ecuador e Colól'{l~ia, Illas Galá
pagos, Ruta de Caracas a Manaus 
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T r- a t a m e n t o d a p a t a e a e o n t r a 

. . 
As condicións que poden darse en Galicia nestas datas, son as 

máis perigosas para os cultivos da pataca, xa que é o momento no 

que pode ser atacada por un fungo coñecido como MILDEU, 

NEBOA ou PESTE. 

Estas condicións son: 

-Temperaturas superiores ós lOºC. 

- Chuvias e humidade relativa superior ó 75% 
!$:! 

Xa que estas condicións .se están - -~ 

producindo nestes meses, a_ Consellería de 

Agricultura, 

. · pataca con productos químicos de dous 

ou tres vías: 

- Dous: Sistémicos+ contacto. 

-Tres: Sistémicos + penetrantes + contacto. 

LEMBRE: 

autorizados para o cultivo da 

s~bre todo lea atentamente as instruccións da etiqueta. 

o m i 1 d e u. 

UNTé 
DEGAUCIA -o 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



.Q ESTADO DESFAISE DOUTRA E~PRESA GALE~A 

Amplos terreas 
recalificábeis e unha 
importante cuota de 
mercado son os valores 
que obterá a empresa de 
louza La Cartuja de 
Sevilla, actualmente 
en má situación 
económica, coa ·-

adquisidón do· grupo de 
empresas Alvarez, 
situadas na bisbarra de 
Vigo e que até o momento 
ocupan a 1200 · 
traballadores. Con esta 
privatización que o comité 
dé empresa considera 
"altamente SQ$peitosa, 

GALIZA E MUNDO . 

pala fa!ta de garantias e 
solidez do grupo 
Estudesa", proprietário. de 
La Cartuja, o INI coloca 
tamén ·en entredito -
o Plan de Viabilidade 
aprobado o pasado mes 
de Decembro para 

. Alvárez, no cal $e .preveian. 

importantes investimentos 
para o relanzamento da 
empresa. _ 
O caso levanta unha 
notabel preocupaGión , 
entre os cidadáns, dado 
que continua unha caida 
de postas de traballo en 
dominó nos últimos meses 

. A SOSA TBBBA g· . 

Nº 483 -27 DE XUÑO DE 1991 

- á que se adscreben os 
nomes de Censa, 
Conxelados Casa Mar e 
Motores Deutz. Esta 
última, privatizada con 
gran despilfarro de capital 

_ público e cerrada aos tres ,, 
anos, pode ser ·o modelo 
que siga Alvarez. 

A empre~a ~ompradora é de. rDenor tamaño e carece de solv~ncia 

O INI entrega o grupo de empresas Alvarez 
á produtora de lquza la Cartúja d,e Sevilla 
O informe presentado polo INI 
aos sindicatos da canta dos .be
neficios da privatización, sinalan
do entre outros "a maior capaci
dade de penetración no merca
do", o benefício mútuo (sin$r
xias) que se-obterá coa nova re
lación e a "maior capacidade de 
maniobra por parte dun· acionista 
privado". 

Membros do Comité de Empresa. 

seis meses des
pois, o INI em
bárcase nunha 
privatización 
con relevantes 
·clausulas de 

• - compromiso en 
favor da empre

. sa sevillana. 

Os compromi
sos do INI son 
os seguintes: 

Venda do 100% 
das accións de 
Alvar:ez a Estu
desa por cen mi- · 
llóns de pesetas. -

Cobertura dos 
. custos da rees
trutu ración de 
plantilla até 
1025 emprega-
dos. 

que cerita con apenas 200 cen
tos traballadores fixos, caso de 
La Cartuja, sexa capaz de absor
ver a un grupo con máis de 1000 
empregados. Pickman-La Cartu
j~ é a única empresa do grupo ' 
Estudesa con produción no sec
tor de Alvarez e a sua difícil si
tuación económica é coñecida 
desde tiai meses na capital sevi
llana. La Cartuja, por outra parte, 
só traball.a a louza e non a por
celana, poseendo ademais unha · 
cifra de vendas inferior á 
Alvarez. 

Considera ademais · o comité de 
empresa que no tocante á pro
dución de lol.Jza Alvarez e La 
Cartuja "lonxe de ser compl-e
mentárias son. competitivas f!ntre 
si". Por outra banda, o relanza
mento da produción cara os sec-

. tares médio e alto que preveia o 
Plan de Viabilida.de implicaria 
ainda maior competéncia . . 

O grupo Estudesa-Pickman, pro
prietário da Cartuja, compromé
tese, segundo o acordo, a man
tera gama de productos fabrica
dos por Alvarez, aceitando o nú
mero de 1.025 traballadores 
contemplados no Plan -de Viabili
dade, asi como a repoñer os fon
dos da empresa galega , hoxe 
con notábeis perdas, 'até os dous 
tércios do capital social que ac
tual mente supera os 2 mil mi
llóns de pesetas. A garantia des
ta reposición está constituida po
lo património de Estudesa, clara
mente inconsistente ao repasar 
as propriedades do grupo, o que 
levanta a voz de alarma sobre 
toda a operación . . 

mo ambigua "que non garante 
en nada o cumplimento do Plan 
asinado en Decembro". 

Compromisos do INI coa 
Cartuja 

Financiación bancária non supe
rior a 1500 millóns. 

"O plan de Estudesa par.a Alva
rez, concluen os sindicatos, non 
ten nada que ver cun plan para 
consolidar e potenciar a compa
ñia, senón que as principais ven
-taxas que Estudesa ten na ope-

Outro dos compromisos da em
presa compradora é o de "reali
zar aqueles investimentos nece
sários para increment~r a capa
cidade competitiva de Alvarez, 
no marco do Plan de Viabilidade 
aprobado polo ~NI". O comité de 
empresa xulga esta redación co-

Asi, Margarita Montes, presidenta 
do comité, alberga fondas dúbi
das sobre a operación e comenta 
que tras a aprobación do Plan de 
Viabilidade, froito dunha demora
da negociación, "todos pensamos 
que teriamos a lo menos dous 
anos de tranquilidade. Non foron 
nen seis meses", conclue. 

Se no Plan de Viabilidade eran 
-contemplados, por parte do INI, 
uns investimentos superiores 
aos 2 mil millóns de pesetas, de 
modo que o grupo Alvarez se 
convertise nun complexo "renda
bel e moderno"; reducindo os 
gastos financeiros- (créditos)-, 
verdadeiro factor de desestabili
zación da empresa, agora, . só 

Compensación no caso de que o 
valor estimado da empresa sexa 

. menor. 

Alvarez era competéncia 
para La Cartuja 

Para as centrais sindicais chama 
a atención que unha empresa 

ración, dipoñer de terreas, sus
cept íbe is de recalificación e 
apropiarse dos clientes e da cuo
ta de mercado de Alvarez, pasa 
polo desmantelamento e o cerre 
das instalacións produtivas". • 

O PEIXE PEQUENO COMPRA AO GRANDE 

O INI fíxose coa propriedade de Alvarez 
en 1976, case simultaneamente a adquisi
ción do asteleiro Barreras, acadando asi 
un importante papel no tecido industrial da 
bisbarra viguésa. Daquela Alvarez contro
lába o 60% do mercado estatal de louza e 
o 40% do da porcelana, logrando acadar 
marcas como Santa Clara un notabel 
prestíxio. Pero todo foi en picado desde 
entón. As pardas constituíronse en peza 
corrente, aprqximándose aos 2 mil mi
llóns cada ano durante a década dos oi
tenta. Coma neutros casos, a meirande 
parte íase en gastos financeiros, quer di
cer no pago de créditos, resultado do es
caso estarzo capitalizador desenvolvido 
polo Estado. Se a in1ciativa modernizado
ra era nula, a plantilla en cámbio reducia
se ano a ano, dos tres mil traballadores 
existentes en 1978, pasouse aos pouco 
máis de mil actuais. 

Desde o ponto de vista da direción, Alva
rez significaba un bon cargo nas Rias Bai
xas, antes de retornar a Madrid . . Asi, o 
coritínuo traca de directores foi constante, 
tendo como cónsecuéncia unha notória 
desorientación e desinterés na xerén.cia. 
O resuitado. foi a perda progresiva de téc
nicos cualificados, o abandono da sólida 
rede comerdal de vendedores e anécdo
tas· como a aceitación de que alguns 
clientes .colocasen seles que acreditaban 

MANUELVEIGA 

como porcelana, pézas que eran de lou
za~ o que incidiu claramente no desprestí
xio da firma. 

Asi as cóusas, en Marzo de 1989 habia xa 
argumentos suficientes para que o INI in- . 
tentase a privatización, através do grupo 
italiano Tognana que. finalmente non se le
vou a cabo. Por fin, o 17 de Decembro de 
1990 era aprobado un Plan de Viabilidad~ 
polo que o INI prometia o "relanzamento e ~ 
modernización" de -Alvarez, asinado ·polo 
Estado e os sindicatos CCOO~ UGT e 

.USO, negándose a INTG. Náquel plan de 
viabilidade aprobábase unha redución de 

-:- SERVIRÁ ÁLVAREZ, 
OU MELLOR DITO AS 

SUAS PROPRIEDADES, 
PARA REFLOTAR A 

CARTUJA QUE DE PASO 
SE LIBERA DUNH.A 

EMPRESA DA 
COMPETENCIA? 

plantilla de perta de 200 traballadores e a 
realización. dos investimentos necesários 
para o relanzamento. A porcelana de Al
varez voltaria a ter prestíxio, pensouse · 

ldaquelas. Con todo, o único verificado en 
seis meses foi a regulación de plantilla, 
pero nada de anúncios ·de Santa Clara na· 
televisión. · 

A penúltima etapa parece ser esta, a pri
vatización através dunha empresa de só 
douscentos traballadores fixos, de factura.:. 
dón notabelmente inferior á de Alvarez e 
con dificuldades económicas sérias. Ser
virá Alvárez, ou mellar dita as sup.s pro-. 
priedades, para reflotar a Cartuja que de · 
paso se libera dunha empresa da compe-
téncia? · 

Para o INI non é así. Estudesa, a quen. 
pertenece a produtora de louza, é un gru
po "experimentado e solvente''. Pero ve
xamos quen forma parte do grupo·, ade
mais de Pickman-La Cartuja, segundo o 
cadro que oferece·o INI: 

Hispamosa, adicada á arquitectura inte
rior. (Foi vendida). 

Tejar-Balear, fábriéa de ladrillos, posee 23 
traballadores. 

-Ocivísa, é unha ínmobiliária. 

Electrificaciónes del Mediterráneo. Ten "se
. te traballadores. 

Prensa y Televisión. Vendida ao que era o 
seu xerente. · 

Gastrónomos asociados. Restaurante va
lenciano en venta. 

Estas empresas son as que oferece Estu
desa e o INI como garantia dos investi~ 
mentos a realizar en Alvarez, unha em
presa cun capital social de 2.500 millóns 
que por si -quintuplica o tamaño de todo o 
grup-o comprador. De onde sairá o capi- _ 
tal? 1 

O INI parece continu~r en Alvarez a tácti
ca xa utilizada, por exemplo nos astelei
ros, de consentir nun .deterioro progresivo 
que xenere as perdas necesárias para 
xustific;ar posteriormente a privatización. A 
cal, se converte, finalmente, nun peche 
simple, coma no caso de Motores-Deutz, 
prévio agasallo ao correspondente empre- . 
sário privado de instalacións,. terreas, ma
quinária e uns bos lotes de subvencións, 

. nas que tamén adoita a participar a Xunta. 

Atentos á históda, porque ainda haberá 
máis promesas, ainda que difícilmente va
riará o final se os traballadores non lle po
ñen rernédio. · · • 
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a· ano do fútbol galega completoú-se_co ascenso da S.O. Compostela 

Lume de San Xoán en bi"anco e azul 
•VÍTOR MÍGUEZ 

A Sociedade Deportiva 
Compostela acadou o 
pasado domingo o seu 
primeiro ascenso á 
segunda división de 
fútebol logo de ganar por 
tres goles a un ao Clube 
Deportivo Badajoz. O 
partido serveu de prólogo 
a unha longa festa 
exteodida por todo 
Compostela e que 
coincidindo coa noite das 
cacharelas fixo· que toda a 
cidade ref1,.1lxe-se nun 
grande lume de San Xo.an . 
branquiazul. . · 

Era factível; un ha vitória non 
asemellava ser unha tarefa im
posível, pero aínda qüe ninguén -
o decía, quen máis e quen -.rnen 
os non as tiña todas consigo., O 
Badajqz tiña mellar plantilla que 
a S.(). Compostela; levaba sen 
perder un só partido desde o · 
mes de Setembro, amostrando 
unha regularidade nos despraza
mentos notória cando precisa
mente fóra na . casa onde os 
santiagueses cometeran os sel.is 
meitandes erros. ·Pero por se to
do ísto fose pouco, aos homes 
de Fernando Santos tan só lles 
valia a vitória. De aí que horas 
denantes do comezo do partido 
a eufória fose comedida no· caso 
dos santiagueses e desatada 
nos centos de pacences despra
zados a Compostela. · 

Unha hora denantes os extreme
ños coparan as bancadas do es
tadio e máis dun xa albiscaba un· 
futuro incerto até que paseniño 
Santa Sabela foi-se enchendo 
·con oito mil afeccionados volea- . 
dos co equipo santiagués. Os 
pastos de prensa estavan como 

Fervor na capital de Gallcla coa ascenso do Compostela a Segunda A 

nunca se vira, ou sexa, cheos, e . os minutos finais da primeira me-
o mesmo se pode d_icer do paJco, tade acusaron un certo control 
onde ·o presidente Xosé Maria por parte dos extremeños. Non 
Caneda e Augusto César Len- embargántes estes últimos saí-
doiro compartían mutuamente ron a pelo empate e ben é sabi-
tensóns próprias ·do pre-partido. · do que nestas circunstancias, en 
Tamén figuraron na .nómina Xe- ate un rival doente, como foi ~ S. 
rardo Estévez e o Concelleiro de D. Compostela, saír polo empate 
Deportes Carlos Nieves, que era implica saír goleado, e asi o ru-
a mostra mais .Palpável de que o bricaron Ochoa en duas oca-
encontro era de categoría xa que siófls e Juanito na última. Afinal 
nen un ·nen outro amostraron o dava a impresión de que os afec-
máis mínimo interese pota Sacie- cioandos non creian o que esta-
dade Deportiva Compostela atra- van a .viver. Foi a inxustiza dunha 
veso da sua xestión no Concello, eliminatória de ascenso na que o 
cuestión que non foi óbice para Badajoz non merec~u ficar na 
que o Alcalde aproveita-se o tra- 2ª8, pero foi a xustiza dun parti-
ballo serio da S.D. Compostela do· onde os santiagueses gaña-
para locir-se en todo o esplen- ron por garra, por entrega e por: 
dor no palco. unha corax'e estaxanovista. 

Partido sobérbio 
e festa pólo alto · 

O partido respostou á categoria 
que o presidia. Os locais foron 
claramente dominadores ao lon
go de t.odo o e11contro, e tan só 

O máis gordo do dia veu despois 
do remate do encentro. As cenas 
vividas en A Coruña quince dias 
denantes, repetiron-se na capital 
da Galiza a menor escada ainda 
que con duas connotacións dife
rentes. A primeira veu marcada 
pota coincidéncia co dia de San 
Xoán, feito que propiciou que a 
.celebr,ación adquiri-se uns tints 
dobremente espectacu_lares e 
marcadamente agarimosos. A 
segunda polo integracio,nismo da 
afección galega en torno á So
ciedade Deportiva Compostela; 
estudantes do Ferrol, de Vigo, de 
Lugo, funcionários.da Xunta, só
ci'os do Deportivo coa bufanda 
do "Depor" e berrando "Cam
pos!", amostraron que o ascenso 
da equipa de Fernando Santos · 
·foi cantada e celebrada por to
dos os galegas pre~entes ou non 
presentes en Santa Sabela. 

O traballo ben feito 

XAMONERJA· 
ABRENTE 

O traballo ben foito foi a causa 
ú.nica e principal que levou á 
conseción deste logro. Ben feito 
polos xogadores, que contraria
mente ao que acontecera co 
Deportivo, supl!ron a falla dunha 
técnica sobranceira cunha en
trega e unha raza encomiáveis. 
Traballo ben feíto por un presi-. 
dente, Xosé Maria Caned~, que 
amostrou nos últmos anos ser 
un home honesto e válido e que 
ao longo desta tempada soubo 
dá-la cara cando pola metade 
da mesma unha pequena bache 
da equpa levou-tle a. perder a. 
compostura. Pero sobretodo, o 
traballo ben feito de Fernando. 
Santo~, ·un adestrador que está 
facendo história no fútebol na:.. 
cional, ascendeu ao Composte
la á 2ª8 e acaba de subi-lo á ca- · 

ALVARO CUNQUEIRO, 34 
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tegoria de prata. Desprazándo
se todos os dias desde Ponte
védra, ,Santos foi callando un 
traballo de técnica e de discipli
na diáriass que son a óbvia con
secuéncia dunha personalidade 
e un carisma deportivos imen
sos. Hai cinco meses declarava 
nestas páxiñas que a sua máxi
ma aspiración nestes momentos 
era chegar a Celta ou a Deporti
vo; hoxendia podemos afirmar 
que se o Deportivo non soubo 
estar á altura das circunstáncias 
á hora de fichar adestrador 
(Fernando Santos non seria un 
home caro senda como é un ho
me de garantias), Fernando si 
soubo sustra·er-se á esta cir
cunstancia e forxar-se o seu · 
próprio futuro. 

Mención aparte merece o conce
llo (de Carlos Nieves son máis 
coñecidas as suas comid~s que 
o seu apoio a S. D. Compostela) 
e a cidade. Se o pasado Domin
go Santiago deu . unha leción de 
civismo e de deportivismo, a pró
xima temporada correspónde-le 

. dar un ha amostra de tesón e 
constáncia facendo-se copartíci
pe de permanéncia dos homes 
de Caneda. A captación de só
cios será o baremo que marque 
o pasto do Compostela na távoa 
da Segunda División da próxima 
temporada. Até agora a cidade 
non apoiou á equipa, pero ainda 
é tempo de re~tificar e ó presi
dente xa traballa cun presuposto 
cercano aos 200 millóns. 

Máis ascensos. 

Finalmente compre salientar os 
ascensos do Lalin e do Fabril á 
2ª8,· asi como a impresionante 
tempada do Burela, qt.ien a pesa
res de non acadar o ascenso mar
cou un fito no fútbol da Mariña. 

Se a subida dos lezános era 
previsíbel ante a categoria da 
equipa, o Fabril Deportivo non 
movia tales pronósticos ante a 
sµa condición de filial e .. ante a 
xuventude dos xogadores. Non 
embargantes, os rapaces de 
Francisco Meto formaron un blo
ca sólido no que destacou o go
leador Arturo. quen con 33 goles 
fixo época nas· estadísttcas d9 -
noso balompé. Asi pois, A Coru
ña contará o próximo ano cun
ha equipa de primeira e outra de 
2ª8, nunca unha entidade do na
so fútbol o tivo tan doado para 
consolidar-se entre os grandes 
de España. • 

Q MELLOR .DOS MUNDOS 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 

Felipe González 

Non se lle ve o plumeiro nen 
nada á Confederación de 
Empresários de Pontevedra. 
A última revista da asociación 
inclue foto a toda portada de 
José Maria (Aznar), Manolo 
(Fraga) e Manoliño (Pérez). 

Por certo que a Manoliño Pé
rez (alias Xoan SfJn Terra) 
ainda lle fixo un favor a inxe
nuidade dos traballadores de 
Alvarez que lle foron pedir 
axuda para salvar a empresa. 
Manda truco! A TVG pagoullo 
ben: quince minutos de Ma
noliño e tres décimas .de Alva
rez. 

A perícia do xornalismo oficial 
está medrada. Artigo de El 
País, sobre· Sllvio Rodríguez. 
Fálase de Cuba e dise que o 
seu primeiro disco, Te 'doy 
unha canción, foi censurado. 
Quedoulles por dicer: "censu
rado ... en España". Non en 
Cuba. Xornalismo de médias 
verdades. Democrácia de pe
rra gorda. 

Xa o dixo Manuel Soto ese 
outro dia nunha entrevista, 
nun alarde postumo de si.nce
ridade: . "Neste pais a maioria 
das empresas xornalísticas 
son de dereitas". 

, Acaba de ser editado un no
ble poema de Xosé Maria Al
varez Cáccamo, co 1ítulo de 
Prego de Cargos. Estética 
comprometida para sobérbia · 
de burócratas. Só lles irnos 
poñer a dedicatória: "A Car
men Taboada, Braulio Amaro, 
Xosé Mária Bouzo e Alberto 
Zato, profesores do Instituto 
Manuel António de Vigo, re
presaliados polo governo de 
Manuel Fraga lrjbarne". • 
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. VIAS DE COMUNICACIÓN 

Os ecoloxistas de Ridirrioas e ~s concellos-de Toén e Barbadás.apresentan alegacións. 

O trazado . propoSto da autovia Ourense-ViQo destruiria . 
1 . 

a máis importante fraga autóctona de Ourense ·· 
•x.c. 

O pasado sábado 22 de 
Xuño finalizaba en Ourense 
a exposición pública do 
proxecto técnico do tramo 
de autovia Ourense
Porriño. Tres alternativas 
distintas coinciden no paso 
destructor polo ~áis 
importante bosco que ainda 
conserva Ourense, nos . 
concellos de Toén e 
Barbadás, á beira do Miño, 
nunha zona recentemente 
declarada pola Xunta (DOG· 
20/6/91) como espácio 
natural a protexer. 

Como moitos outros proxectos 
públicos, abrigados a exposición 
pública, o trazado da autovia Ou
rense-Vigo, cuxo estudo técnico 
foi realizado poi a empresa · ma
drileña "Técnicas Reunidas", es
tivo exposto a coñecimento pú
blico sen publicidade abando 
nen aos cidadáns nen aos con
cellos afectados, que recebaron 
tarde o estudo . A asociación 
e~oloxista "Ridimoas", proprietá
ria do monte do mesmo nome no 
concello de . Beade, conseguiu 

apresentar alegacións a respeito 
do seu paso por dous rios afec
tados, que consideran evitábel, e 
sobretodo pala práctica destru
ción dunha fraga autóctona na 
marxe esquerda do ria, por fren
te de Untes e en terrees dos 
concellos de Toén e Barbadás. 

"Técnicas Reunidas S.A." apre
sentou tres trazados alternativos, 
con recomendación especial dun 
deles que circula pala marxe es
querda do rio e cruza o Miño á 
altura de Barbantes, para conti
. nuar na ladeira do monte até Ri
badávia onde volverá cruzar a 
estrada actual a Vigo. Ainda que 
unha idea inicial esbozada tala
ba de facer o trazado máis perto 
de Gelanova, e polo tanto facelo 
máis directo (nun mapa vese 
que o trazado pala estrada de 
Celanova a A Cañiza é case liña 
recta}, finalmente venceu o inte
rese de acercala o máis posíbel 
á capital, polo que esta vía de 30 
metros de ancho, entre calzadas 
e servicios, e sen acceso desde 
as fincas colindantes, pasará por 
Ourense a 200 metros do actual 
Seminário Maior. 

Nos tomos que recollen o plan 
inclúese un estudo de impacto 
ambiental, no que segundo os 

representantes de "Ridimoas", 
"só se 'fala dos aspectos positi
vos e esquecen que se vai afec
tar o bosco máis importante que 
ten hoxe Ourense". 

Pablo Rodríguez Oitabérr, un en
tusiasta naturalista, descrebe a 
fraga como un ecosis\ema 
húmido magnífico e único. "E tris
te ver a falta de boscos autócto
nos na Galiza. No caso de Ou
rense este que agora é ameaza
do directamente, é o · máis gran
de, o que dá idea da situación do 
noso sistema forestal. Ten catre 
quilómetros de longo e ten espé-

REPRESIÓN NO MANUEL ANTONIO 

DEMOCRÁCIA NO ENSINO , 
PUBLICO 

FRANCISCO SAMPEDRO 

A alguns aínda nos custa asimilar que vivamos nun 
pais onde se leven a cabo inxustizas manifestas que 
levan o selo do réxime franquista, como son os des
terros para os tr.es profesores do "Manuel António". 

"convocar ao claustro de profesores" ... , todo isto, 
por suposto, non para falar do tempo (da excursión 
de fin do cur8o, de concursos de redacción para os 
alumos, da conveniéncia dunha man de pintura no 
"hall", etc: .. }, senón para trataren os problemas re
ais, integrando no funcionamento democrático a to
dos aqueles que de feíto constituen a comunidade 
educativa. Polo tanto, xa adiviñamos que o absur
do do que falabamos non é tal: a folla de cargos 
obedece a unha lóxica determinada, a do medo á 
democrácia real. 

cíes vexetais que non se topan 
noutros sítios: pradairos, sangui
ños, castiñeiros, carballos, ... todo 
o bosco de ribeira. Está situado 
nunha zona sombriza pola sua 
ubicación orientada a ponente e 
a sua humidade natural· permitiu
lle autoprotexerse dos incén
dios". Son 4 quilómetros cadra
dos que xunto con outros espé- · 
cios situados en San Xoán do 
Ria -hoxe cun campjng-, Corte
gada e Francelos, son os únicos 
cosque conta Ourense e todos 
eles, xunto con outros dezasete, 
son considerados Espácios Natu
rais Protexidos segundo publicou 

o pasado dia 20 de Xuño a CO
TOP no Diário Oficial de Galicia. 

"Non é só o bosco en si o que 
hai que defender, tamén a fauna 

· que o habita. Se se lle trbnza po
lo médio cun muro de trinta me
tros destrúese toda a transición 
desa fauna até o río". Pablo R. 
Oitabén critica esa conceición 
pseudoecoloxista que se preocu
pa pontualmente por tal ou cal 
_animal, "o problema está en que 
ese animais poidan ter un hábitat 
no que vivir. Hai un ecoloxismo 
de cromo de fauna que esquece 
que moitas desas espécies te
ñen que ter un ecosistema no 
que desenvolverse. Despois pé
dense crías de animais e repovó
ase unha zona se é que P?rdeu 
fauna, pero h~i que conservar os 
boscos onde viven": 

Ademais, engaden, "pensamos 
que non tiveron conta da pecu-

. liar climatoloxia desa zona que 
calquer usuário da estrada Ou
rense-Vigo coñece. Sempre hai 
néboas, e xusto pola zona do 
bosco que destruirían, seria moi 
fácil que nos invernas se forma
se xelo, pois apenas lle dá o sol. 
Xa se ven .os problemas que es
tá habendo na estrada de Os 
Peares". + 

'!btga JJon illflanutl 
COUTO PIÑEIRO-PIZARRO 

(VIGO) 

Vifto do Ribeiro, condado, rosal, barrantes, albarino, 
rloja, bierzo ... 

Xamóns, embutidos, queixos, paté_s, cogumelos, 
~ caracols, ancas de rá, angulas... ~ 

r---~----.---., 

--- :. 
Se lle comentásemos a sanción a calquer persoa, 
ben nacida, allea ao conflito, que nou soubese na
da do acontecido, de seguro perguntaria se os pro
fesores desterrados roubaran, se adicaran a contar 
chistes na aula en vez de impartir o programa, co
rromperan a menores, venderan os exames, ou 
causas semellantes, susceptíbeis de merecer unha 
forte sanción. De seguro, tamén, o suposto desin
formado ficaria tan abraiado como nós ao ler (sa
bendo verdadeiramente ler) a folla de cargos e de
catarse de que os expedientados do "Manuel Antó
nio" son acusados precisamente de ... cumprir de
mocrática e escrupulosa-

Porque, de non ser asi, a que obedece a negativa . 1 , 1 
a unha comisión _de in~est~Qaci~n parlamentária? . tomamoslle a medida 

mente coas suas abrigas 

quen ten medo á mvest1gac1on? e se resultase que 1 · 1 
quen efectivamente "ocupa" ilegalmente un espazo . • t 
(xa non média hora, "gravísima" acusación contra 1 .a erra 1 

os docentes do IESP, senón 
permanentemente) fose o 

derivadas dos cargos direc
tivos que desempeñaban! 

O asunto tórnase máis ab-
- A FOLLA DE CARGOS 

tal sr. Cabada Castro, xe- 1 1 
rente da residéncia? Todas Proxectos de estraaaS 
estas perguntas tiveron co- 1 Catastro 1 
mo resposta o desterro dos Partillas 
tres expedientados. Signifi- I I 
cativamente. Medicións -

surdo, se cabe, ªº conside- OBEDECE A UNHA LOXICA 
rarmos que o que determi- DETERMINADA, 
nou a sua extrema e cons- · -----------~-~--
tante adicación a resolver o A DO MEDO A Xa que a a~tual administra

ción educativa galega non 
imparte xustiza (non está 

problema que constituiu o DEMOCRA' CIA REAL 
detonante dos expedientes 
(o conflito existente entre a 
comunidade educativa do 
IESP e a Xeréncia do Centro residencial docente) 
foi precisamente a deixadez absoluta da adminis
tración á hora de abordar o tal problema. 

Mais o absurdo acrecéntase até límites que sobar
dan o próprio absurdo, se pensamos no que se 
pretende acochar, no que moitos ben pensantes, 
acomodaticios ou servís, non queren recoñecer. In
sisto: as· acusacións vertidas no expediente de car
gos afectan mesmo, non só ao exercício dos seus 
direitos como cargos directivos, senón tamén ao 
cumprimento dos seus deberes. lsto é: "asistir a 
un ha asamblea"; "convocar ao Consello Escolar", 

- nen sequer ao nivel do sécu-
lo XVIII, mesmo non acata 

as garantías xurídico-formais da liberdade burguesa: 
é pre-burguesa), confiemos en que a xustiza ordiná
ria 1aga honor ao seu nome. Mais tamén é respon
·Sabilídade nosa, de todos os demócratas que traba
llamos nun ensino público que na Galiza e·stá a ser 
deliberada e continuamente agredido coa finalidade 
de que o seu degradamento conduza á alternativa: 
caos, ou sumisión ao ditado da reacción; máis que 
nunca é responsabilidade dos que sabemos que na
da público (nen a rua, nen o ensino) é propriedade 
de naide, o facermos o posíbel por empecer un de-' 
seño ideolóxico deste país que nos retrotaia ainda 
máis para atrás do que estabamos. + 
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AUTONOMIA CULTURAL 

Daniel Barata 
Quintáns, Conselleiro 
de Cultura, é o único 
membro do gabinete 
Fraga que non 
pertence ao Partido 
Popular. Dirixente de 
Centristas de Galiza é . 
un dos catre 
parlamentários desta 
formación na ·cámara 
galega. Góstalle citar 
os séus comezos na 
Asociación Cultutal 
Auriense e afirma que 
a po'I ítica de -
subvencións, nunha 
Conselleria de 
servícios, ten que ir 
deixando paso á 
política de convénios. 

Daniel . Barata 
A NOSATERRA 

'Que desapareza o Ministério de Cultura, ou que dialogue con este Governo' 

• XAN CARBALLA Estase andando camiño e hai von- entre Centristas e Coalición Gale- mento. Houbo un cámbio de dire- criador de opinión e non sempre, 
tade manifesta de ambos líderes, ga non fai referéncia expresa ao ción dunha decisión e non se per- en Cultura, ten razón o Consellei-

O seu partido é sócio minoritá· de CG e de Centristas. Entendo Parlamento, e esa decisión terá cebeu asi. Pero deuselle importán- ro. Despois de ano e médio penso 
rio nun governo dun Partido Po- . que é un proxecto importante para que tomarse no seu momento . cia porque o portavoz de cultura que estamos conseguíndoo. 
pular con duas liñas definidas e Galiza pensando en termos políti- naque! momento era Aurelio Miras. 
confrontadas. Como se articula cos de futuro. Unha opción nacio- Vostede falou antes da falta de A saida de Fraga non foi porque se Nós estimamos que non é a Con-ese papel intermédio pero deci- nalista moderada como na que eu desacordo entre vostedes e o tomase unha decisión contraditó- sellaría a que ten que facer cultu-sivo cuantitativamente? estou integrado é precisa para Ga- PP. Sen embargo houbo un inci- ria, porque só teria que ordenar o ra senón facilitar o labor dos 

liza e pode ser un aliciente para a dente sonado cando Centristas contrário, senón unha mostra de axentes culturais, de entre os ca-Non existen dificuldades nen para posibilidade futura de ser unha op- aprobou unha 'moción do BNG cabreo, léxico a meu entender, les os máis auténticos, respeitan-arti.cular o grupo parlamentário ción política importante, através sobre ~ Gran Teatro de Lugo. porque non se fixesen as cousás do a todos os demais, son os con-nen o governo. Nós, até o último dunha ideoloxia nacionalista e pen- Fraga saeu do Parlamento dan- con máis claridade. cellas, porque son os que están proceso eleitoral, levabamos cin- sando na estrutura social de Gali- do un portazo. Representan inci- máis próximos á cidadania. Ta-co anos traballando xuntos e indo cia. Ben entendido que toda ideolo- dentes como ese a existéncia O enclaustramento de Samos mén as asociacións culturais e xu-xuntos a todas as eleicións. A re- xia ten que sustanciarse nunha or- dun mar de- fondo? vai servir para intentar superar venis, obviamente, pero entande-!ación insírese dentro desa convi- ganización política. Non teño dúbi- a.s diferentes conceicións que mos que a demanda e a iniciativa véncia e non existen dificuldades · da da existéncia dunha estrutura Aquelo f<?i un simples malentende- conviven na Xunta? que nós non condicionamos ha nen de orde de xestión nen ideo- · social galega meirande do que se ser dos axentes culturais que es-lóxica. A miña relación como úni- ven amasando nos procesos eleito- É uriha forma de xuntarse sen a tán nas mellares condicións e que co membro do governo non per- rais, e polo tanto , sempre partindo formalidade que supóñen as deli- nós apoiamos. Buscamos, e esta-tencente ao PP é boa tanto co da vontade do eleitorado que sabe beracións dun Consello. Compren- mos niso, criar espácios de deba-presidente como con cada mem- ben o quer, por moito que se diga, do e aplaudo a decisión do Presi- te sobre a nosa cultura, e aí esti-bro do gabinete. e sabe ordenalo através do voto. dente pero· se non fose en Samas vb o Congreso da Cultura. 
os cachondeos, sanos por outra 

Apesar desa relación que voste-
E será neste ano a constitución 'NoN É IMPUTÁBEL banda, non se darian. Trátase de 

Estabamos empeñados en resol-de di, Xosé Cuiña ten afirmado como se dixo? cimentar non só un governo, ta-
ver unha matéria difícil pola nosa que o futuro de Centristas pasa AO.CIDADAN A NON mén unha equipa humana. 

pola integración no PP. própria estrutura e o escaso tem-
Non hai nengunha decisión nen EXISTENCIA DUNHA po que tivemos: a potenciación do 

Non sei as razóns que ten o señor nengun ánimo de non cumprir eses 
ORGANIZACION 

Criar infraestruturas noso património artístico e monu-
Guiña para dicer iso, quizais traslu- prazos. mental. No seu momento, e sentí-
ce un desexo, lexítimo, pero esta- POLITICA CAPAZ DE Despois dun ano e médio de ex- monos satisfeitos do resultado, 
se talando da desaparación dun Falouse da posíbel entrada de 

RECOLLER ESE 
periéncia, cales son as grandes pensamos nunha acción capaz de 

partido, e serian os órganos dese persoas de CG no governo. Co- liñas do. seu proxecto político- chamar a atención. Non é daban-
partido quen terian que plantealo e mo son as suas relacións a nível SENTIMENTO cultural? · do con restaurar un monumento 
decidilo. Nen hai o planteamento parlamentário? 

NACIONALISTA QUE 
. ou un ha peza, senón que hai que 

nen a decisión. .Segue senda válido o plan de tra- integrala na estrutura cultural e 
Deixémolo no ámbito dos rumores. EXISTE. ESA OPCIÓN ballo esbozado na exposición dos social, e conseguir que a xente a 

Daquela, segue o proceso de Neste intre Co~lición Galega se-
DEBE SER 

presupostos apresentados. O de- sinta como própria, desa maneira 
achegamento a Coalición Gale- gue articulada como partido políti- partamento de cultura ha ser dialo- deféndese e avalíase mellar. lsto 
ga? Constituirase como partido co até que se den eses pasos que CONVERXENCJA' gante e flexíb~I porque a relación é o que representa "Galici_a no 
Converxéncia Nacionalista? están previstos. O pacto existente co administrado é a relación cun Tempo". 
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'HAI MOITA 
ASOCIACION 
CULTURAL 
COMO AQUELAS DAS 
QUE CHAMABAMOS 
NOS ANOS 60 
"DE CAMILLA" ... , 
UNIPERSONAIS, 
E ENTÓN 
ATOPAMONOS 

Eu comecei nunha asociaciQ& cul
tural e eran tempos distintos~ero 
esas 1 .200 asociacións queren ter 
un local prbprio, nen sequer com
partido, como se vai facer isa!? 
Estamos moi lonxe. Nós o que ta
cemos é seguir no posíbel as acti
vidades, e de feito descentraliza
mos ás delegacións todo o relati-~ 
vo a subvencións. Pero podían 
surxir dados impresionantes: hai 
moita as<?cias das . que chamába
mos nos anos 60 de camilla .... 

... unipersoais? 

CON PETICIONS Efectivameñte e entón atopámo
nos con peticións dun televisor 

DUN TELEVISOR de asociacións domiciliadas nun 
bar. O que decidimos aplicar con 

_D_E_A_S_O_C_l_A_C_IO_N_S ___ . rigor, cousa que moitas veces non 
DOMICILIADAS se facia, é controlar o cumprimen-

N UN BAR
' to das actividades que se subven-

Na liña de ir criando infraestrutu
ras xa e.stá montado o CGAI, o 
día 4 de Xullo constituirase o .IGA
EM, está a ponto de ser recibida a 
obra do Instituto de Restauro -que 
recollerá parte da equipa que se 
formou na preparación de Galicia 
no Tempo-, ... 

Finalmente comentaría que a data 
de 1993 vai servir para fixar unha 
série de metas. Nós quedamos fó
ra das celebracións do 92, que non 
é tanto polo feito pontual, como 
porque serve para ir facéndose 
con infraestruturas. Nós irnos dedi
car isa atención no 93. E ademais 
irnos criar infraestruturas que te
ñan continuidade. 

O problema para realizar os pro
xectos, segundo os responsaé
bis políticos, é sempre a insufi
ciéncia de cartas. Cal é a capaci
dade de realizar investimentos 
do seu departamento, tendo en 
conta que Paz Lamela declarou 
a ANT que a Conselleria ten que 
gastar moito en subvencións e 
pouco en investimentos? 

Supoño que o capítulo 6, o de in
vestimentos, de cada Conselleria, 
é limitado. Esta Conselleria debe
ría mellorar pero non é só cuestión 
de presuposto . Esta •é unha Con
sellaria de servizos, non tan gran
de como Educación ou Sanidade, 
e como tal seria bon que non exis
tise a subvención, pero son cons
cente de que ten que existir. Se 
ben o camiño noso é ir á criación 
de infraestruturas e prestación de 
servizos e usar menos a subven
ción , pero a própria dinámica da 
estrutura social reclama esa sub-· 
vención. Coido que demos mos
tras de bon facer nos investimen
tos da nosa Conselleria que é a 
que ten os diferentes capítulos 
máis equilibrados .. Vimos de firmar 
un coa lgrexa, que consolida unha 
acción sobre o Património ecle
siástico, pero esa via colfe con cal
q u er plan que teña continuidade 
sempre que atinxa a un colectivo 
que mostre interese. 

Controlar 
as subvencións 

No censo da Consellaria hai re
xistadas 1.200 asociacións ·cul
turais dalgun tipo. O Mapa Cul
tural ainda sen publicar, recolle 
que un 80 por cento das agru
pacións estudadas teñen un or
zamento inferior ás 400.000 pe
setas. Que seguemento teñen 
vostedes diso? 

cionaron, nun seguimento que é 
difícil pero que deberá ir lográndo-
se. A descentralización debe axu
dar nesta cuestión. 

Na criación de infraestrutura 
tense falado da recuperación da 
arquitectura civil. Os vellos tea
tros e cines das viles podian ser 
excelentes espácios a reabilitar. 
O contraste é grande con gastos 
como o que fixo a Xunta na ca
sa de Cela, de máis de 200 mi
llóns de pesetas. 

Arredor da casa de Cela pode 
haber todas as opinións. A aporta
ción desta consellaria foi de algo 
máis de setenta millóns e ven xa 
do governo anterior. Para min unha 
inversión non é boa ou mala en si, 
senón na medida que se faga uso 
dela. Se a Fundación cumpre os 
seus obxectivos serán cartas ben 
empregados, e ademais o noso 
papel é limitado na Fundación. 

Sempre que teñamos posibilidade 
de recuperar espácios culturais 
integrados urbanística e social
mente intentaremos facelo. Res-

'DEBE SER A EQUIPA 
DO IGAEM QUEN 
FAGA A POLITICA 
NOS TERREOS QUE 
ADMINISTRA E ANTES 
DE QUINCE DIAS 
HABERA UN NOVO 
DIRECTOR DO CDG 
NOMEADO POR ELES' 

taurar e conservar para usar: aí 
está o Teatro de Noia, o Principal 
de Ourense, a pretensión do Tea
tro de Lugo, que nace non monu
mentalmente senón na integra
ción urbanística. Cal é a dificulda
de? Que non só chega a vontade 
da Consellaria, porque hai espá
cios en mans privadas. Entón hai 
outras vías. Coñezo un caso no 
que dun précio inicial de 70 mi
llóns -dos que non dispuña a Con
sellaria nun primeiro momento
pasouse en dous meses a 150 mi
lóns. A Consellaria ten unha com
peténcia limitada, pero un conce
llo ten vias legais para evitar que 
iso se produza. Falo das vías de 
planeamento urbanístico e mes
mo. sobre a configuración e usos 
que poda ter unha construcción. 

Vostede estivo inaugurando o 
centenário dos Xogos Florais-de 
Tui. Xustamente ali hai un "Tea
tro Principal" que acollera aque
ta celebración e que hoxe está 
abandonado e con posibilidade 
de acoller unha discoteca. 

A posición dos concellos é funda
mental porque no planeamento se 
poden limitar os usos, mesmo con
ducilos. Pódese pagar pero o que 
vale. E se non se chega a un enten
dimento cabe a vía da expropria
ción, entendida como xustiprécio. 

E a presión política non pode 
exercela a Consellaria? 

Pode, pero ten que ter presuposto. 
Aquí sentado hai que manexar ne
gociación e orzamento, e acúdese 
antes onde hai vontade por parte 
doutras administracións. 

En quince dias 
haberá director do CDG 

No teatro galego dase desde hai 
vários meses unha situación pe
culiar: o Centro Dramático Gale
go ten a dirección vacante. Pó
dese explicar esa interinidade? 
Canto tempo se vai prolongar 
esta situación? 

A razón fundamental é que até 
Abril non se aprobou a lei do IGA· 
EM. Ademais ha unha prudéncia, 
quizais esaxerada do Conselleiro, 
de que sexa o IGAEM quen esco
lla. Para min seria relativamente 
fácil facelo e non me asusta o ris
co. Pero entendo que debe ser a 
equipa do .IGAEM quen faga a po
lítica nos terreas que administra. 
Antes de quince dias haberá un 
novo director do CDG. 

A dedicación de cartos ao tea
tro, vaise recortar? 

A dotación do IGAEM é de 425 mi
llóns de pesetas. 

'Nos ESTIMAMOS 
QUE NON ÉA 
CONSELLARIA A QUE 
TEN QUE FACER 
CULTURA SENON 
FACILITAR O LABOR 
DOSAXENTES 
CULTURAIS, 
DE ENTRE OS CALES 
OS MÁIS 
AUTÉNTICOS 
SON OS CONCELLOS' 

Vai haber unha programación ga
rantida para a tempada próxima, 
apesar desta provisoriedade? 

Non hai tal. Desde odia 4 acabou
se esa situación. E ademais non 
deixou de haber actividade en to
dos estes meses, tanto do CDG 
como da Xoven Orquestra ou o 
Ballet Rey de Viana, que estivo 
preparando unha nova montaxe. 

Hoxe ainda hai transferéncias 
como en cinematografía ou en 
bibliotecas que non están en 
mans da autonomía. Que iniciati
vas haberia que tomar para aca
bar con esa situación de ambi
güidade? 

Que desapareza .o Ministério de 
Cultura. Non reclamo iso -pero non 
ten sentido un Ministério asi cando 
as transferéncias están feitas. O 
que. sucede é que hai sup_erposi
ción de funcións normativas. Non 
me importa que actue pero cando 
menos este Governo debe ser ad
vertido das suas actuacións. Non 
digo que pida autorización pero si 
que informe, porque á hora de pla
nificar as nosas actividades debo 
ter en canta cales son as do Minis-

. tério. Se o Ministério dá 50 millóns 
a Castro Caldelas para equipa
mento cultura non me sinto xa na 
abriga de darllo desde aquí. 

Outro conceito 
de profisionalidade 

O cine galego, logo do Cinegali
cia do 89, non tivo nengunha es
trea. Pouco se avanzou neste te
rreo. 

Madrid ten os cartas , cos presu
postos de todos, pero téñenos 

eles. Xa o teño comentado ca sec
tor, e neste terreo non ten · moito 
senso a subvención porque entón 
estamos a expensas da calidade 
boa ou mal dos proxectos. Ade
mais, esta via, se non hai un com
promiso empresarial, como se sus
táncia? Unha película custa 100 
milóns, a Consellaria pon 40, quen 
pon os outros 60? Facer· productos 
culturais é relativamente sinxelo, é 
cuestión de poñer cartos·, e se os 
cartas non son dun non hai dificul
dade. 

Ternos que facer películas pero 
que entren nos circuitos, para que 
cada vez o sector fuxa riláis da 
subvención. Palabras? Non. O ano 
pasado, por primeira vez, introdu
cimos como corrector que na comi
sión que decide no tema das sub
vencidn s entre a televisión, que 
ademais de aportar cartos facilita a 
difusión. 

Sen embargo pola situación his
tórica que nós arrastramos non 
podemos falar nos mesmo ter
mos que nun país normalizado. 

O país é o que é e témolo que me- • 1 

·llorar. Pasamos tamén moitos anos 
sen nunha equipa en Primeira Divi-
sión -por burda que sexa a compa
ración-,.. .. nós debemos mirar para 
os que van diante de nós, pero sen 
enganarnos que sós podamos dar 
un salto adiante. Por isa son parti-
dário das causas máis permanen-
tes ainda que sexan menos brillan-
tes. Non faremos unha película de 
2.000 millóns de pesetas, pero non 
debemos renunciar a facer unha 
boa película, pero nun contexto dis-
tinto, buscando as colaboracións 
que sexa preciso. Dispomos, para 
cine e vídeo de 140 millóns, ainda 
que deberían ser moitos máis, pero 
xogo co que xogo e para aumentar _... 
teria que quitalo dalgun lado. 

Non semP,re a culpa está no Con
selleiro. E moi cómodo vivir sen 
sobresaltos, e moitos profisionais 
viven como profisionais, mellar ou 

· piar, a conta das subvencións. Se 
rompo esa via crio tensión e desa
cougo pero hai que facer conside
racións sobre o senso da profisio
nalidade de cada cal. As dificulda-
des arredor do teatro xurden por 
aí. Hai iniciativa, calidade, boas 
ideas, pero tamén hai un desexo 
de vivir con tranqµilidade e sen -
sobresaltos. Sempre se producen 
sobresaltos no teatro cando se re- .,... 
trasa unha acción e iso quéreme 
manifestar que é xente que vive 
do teatro , e ··secadra a sua profi
sionalidade n9n dá para vivir úni-
ca e exclusivamente diso. Quere-
mos profisionais? Si, pero a carta 
de pedidos é responsabilidade do 
profisional. Xa quixéramos que o 
profisional galega actuara en Se
villa, París ou Bos Aires, pero is9 

, non depende desta Consellaria. E 
como somos, e non somos tan 
maos. • 

'A IDEA NOSA 
E PASAR 
DA SUBVENCION 
AOCONVENIO 
COA INTENCION 
DE IR DEIXANDO 
UN TRABALLO MAIS 
ASENTADO E MENOS 
PONTUAL' 
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N.ACIO~ALISMOS EN EUROPA 

. lván Vrachev é o últirr1o 
sobrevivinte do acta de 
criación da URSS. En 
1922 asinou o Trataao da 
Unión ainda vixente ·en 
representación da 

República de Xeórxia. 
Hoxe, esta República, 

. xunto coas tres Bálticas, 
Arménia e Moldávia, . 
forman o grupo dos "non · 
interesados" na asinatura 

de nengun ·tipo de 
documento constitucional 
susceptíbel de ser 
interpretado como · 
renúncia á plena e total 
indepe.ndéncia estatal á 

,que aspiran . 
Recefltemente Vrachev, 
condenado a Sibéria nos 
anos trinta pdla sua 
militáncia trotsquista, 
resaltaba o feito de que 

entón a asinatura 
desenvolveuse nun · 
·ambiente político dificil 
. pero ascendente . . 
Tratábase de construir un 
novo Estado, partindo 

Gorbachov preten~de ,asinar o. Tratad_o da Unión no m·es de Xullo 
.• 
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~, As repúblicas logran-impor as suas posición.s n 

.... 

~· 

•XúLIORIOS 

Celebrado o referendo o pasado 17 
de Marzo, Gorbachov, o presidente 
da UHSS e Secretário Xeral do 
PCUS, éonsidérase lexitimado de-
mocraticamente para impulsar a re- . 
dacción definitiva, aprobación e 
posterior asinatura dun novo Trata-
do da Unión. Trátase dunha priori-
dade non só constitucional ou polí-
tica senón tamén e moi principal-

·. ~ ... ~ mente económica. Sen embargo o 
líder soviético introduciu ultima-
mente dous cámbios importantes. 
En primeiro lugar admitiu de facto a 
pos_ibilidade de algunhas Repúbli-
cas no participaren nestas nego-
ciacións para acadar un, texto co-
mun. Respeitaríase asi en princípio 
a vontade expresada polas seis 
Repúblicas mencionadas anterior-
mente de non participar na Unión 
renovada. Demograficamente re-
presentan non mais do 7% da. po-
voación total da URSS, e polo mes-
mo é insignificante a sua releváncia 
a es~es níveis pero non se pode di-
cer o mesmo no plano político. · Por 
outra banda con esta decisión Gor-
bachov zanxa definitivamente o de-
bate sobre a configuración dunha 
Unión exclusivamente eslava, que 
aglutinaría tan só a Rúsia, Ucrania, 
Bielorrúsia e gran parte de Caza-
xistán, tal como propuxera no seu 
dia o autor do "Arquipélago Gulag", 
Alexandr Solzhenitsin. 

En segundo lugar, Gorbachov acei-
tou o decisivo protagonismo dos 
representantes directos e lexítimos 
das Repúblicas , en detrimento dos 
órgaos pansoviéticos de carácter 

Aspectos principais do tratado 
A proposta de estrutura da nova 
Unión apresenta como aspectos 
máis sobresaintes os seguintes: 

A) As Repúblicas pasan a formar 
parte da Unión "directamente ou 
formando parte doutras Repúbli
cas". Esta redacción ten en canta 
a problemá~ica das repúblicas au
tónomas que existen tanto en Re
públicas federadas como non 
partidárias da Federación. Preci
samente por todo isto é un dos 
pontos máis polémicos e está 
pendente ainda dunha redacción 
definitiva. 

B) No artigo 4, afírmase que as 
relacións entre as repúblicas esta
rán presididas por unha série de 
princípios claramente inseridos na 
perspectiva das relacións . interna
cionais próprias de Estados sobe
ranos. Respeito á difídl cuestión 
das fronteiras (pénsese no Cáuca
so) estabelece o artigo 3 que so
m ente poden ser alteradas me
diante acordo entre as Repúblicas 
afectadas. 

C) En canto ás competéncias, 
poucas son as cedidas con carác-

ter exclusivo á Unión. Particular
mente, a adopción da- Constitu
ción, en matéria de defensa, e 
·parcialmente en política exterior. 
Todas as .demais (incluido desen
volvimento económico, enerxia, 
transportes, política social, cultura 
ou educación, etc.) soºn exercidas, 
ben "conxuntamente con" ou "en 
coordenación con", as Repúblicas. 
A tal efeito estas participarán na 
formación da vontade da Unión 
garantindo a sua integración e 
presenza nos órgaos previstos pa
ra exercer as funcións concretas. 
Por outra banda, o artigo 9, pre
ceptua que "as leis da Unión, nas 
cuestións que sexan compartidas 
pala Unión e as repúblicas 
entrarán en vigor agás que se ma- · 
nifeste en contra unha República 
que teña intereses afectados por 
esas leis". O que implica na práti
ca a existéncia dunha espécie de 
direito de veto, complementado 
coa afirmación de que "a lexisla
ción republicana no território das 
Repúblicas ten prevaléncia en to
das as cuestións, agás naquelas 
que entran dentro da competéncia 
da Unión". A maiores estabelece 
un Tribunal Constitucional para re-

solver os supostos de promulga
ción de leis da Unión "que contra
digan a Constitución dunha Repú
blica ou excedan os· límites das 
competéncias da Unión", potesta
de que tamén se atribue a Unión e 
á inversa. 

O) Un aspecto importante e tamén 
pQlémico é o relativo ao sistema 
impositivo. O debate céntrase no 
estabelecimento ou non dun único 
ou dobre sistema. A diferéncia é 
importante. No primeiro caso serí
an as Repúblicas quen estabele
cerian con carácter exclusivo seus 
tributos, traspasando á Unión os 
fondos necesários e acordados 
para garantir o seu funcionamen
to. No segundo, a Unión estabele
ce os seus próprios tributos con 
independéncia dos fixados palas 
Repúblicas, garantindo en maior 
grau a sobrevivéncia económica e 
política. Finalmente foi aceitada a 
segunda variante, quer dicer, o 
dobre sistema impositivo. 

E) Polo que respeita aos órgaos 
(todo o Capítulo 111) destaca a de
saparición do actual Cor:igreso dos 
Deputados Popula~es. E substituí-

lexislativo que até daquela viñeron 
desempeñando un papel de maior 
releváncia formal. Naturalmente, o 
Soviet Supremo de toda a URSS 
participa no debate do documento,' 
introduce suxeréncias e aporta-
cións, etc. pero a decisión final fun-
damental corresponde a cada un-
ha das Repúblicas e os seus Par-
lamentos. Este cámbio de atitude, 
de opción negociadora, contra o 
que se ten posicionado xa moi cla-
ramente o actual Presidente do 
Soviete Supremo, Anatoli Lukia-
nov, garda estreita relación coas 
previsións estabelecidas no pro-
xecto de Tratado. 

Repercusións 
económicas 

Por outra banda, o Tratado da 
Unión está íntimamente vinculado 
á discusión sobre a reforma econó-
mica. Se hai causa dun ano a dis-
xuntiva era Shatalin ou Abalkin, 
hoxe é lavlinski ou Pavlov. No que 
afecta ao problema nacional, o mo-
delo de Shatalin era profundamen-
te descentralizador, enfatizando o 
papel das Repúblicas en detrimen-
to do Centro. A mesma liña segue 
actualmente o de lavlinski. A adop-
ción dun ou outro programa econó-
mico é inseparábel das previsións 
políticas e constitucionais estabe-
lecidas no Tratado da Unión. Arre-
dar de ambos os dous problemas 
xira a pugna política actual entre 
os denominados "conservadores" 
agrupados principalmente arredor 
do grupo Sojuz, identificado coa 
defensa de posicións de intransi-

do por un Soviet Supremo, bica
meral, cun Soviet da Unión ("eleito 
pala povoación de todo o Estado 
en distritos eleitorais cun mesmo 
número de eleitores") e o Soviet 
das nacionalidades (''formado por 
delegacións das Repúblicas e 
doutras formacións nacional-terri
toriais, segundo se acorde" --ou
travolta a polémica sobre a inte-

TRATASE O.UN 
TRATADO QUE POLO 
ESPIRITO QUE O 
ANIMA REPRESENTA 
UNHA VERDADEIRA 
IMPOSICION AO 
CENTRO POR PARTE 
DAS REPUBLICAS 

xente centralismo nos planos eco-
nómico e político, amasándose in-
cluso partidários da adopción de 
medidas extremas en canto á tole-
ráncia das "veleidades indepen-
dentistas"; e os radicais, JTienos 
coesionados no aspecto ideoóxico, 
pero si máis favorábeis ao recoñe-
cimento efectivo dos direitos das 
Repúblicas (leltsin, poñamos por 
caso, manifestouse en várias oca-
sións a favor da independéncia 
das Repúblicas Bálticas; Popov, o 
Alcalde de Moscova, encabezaba 
os chamamentos á cidadania con-
tra o uso da violéncia en Lituánia 
en Xaneiro pasado) . No aspecto 
económico, os chamados radicais 
son defensores de programas de 
contido máis liberalizador. Pala sua 
banda, os centristas , con apenas 
eco social pero detentando impar-
tantes resortes do poder a nivel 
administrativo e no ámbito lexislati-
vo, son obxecto dunha progresiva 
decantación cara unha ou outra 
banda, reducíndose progresiva-
mente a usa capacidade para incli-
nar a balanza. 

lván Vrachev, aos seus 92 anos de 
idade, resalta a importáncia de que 
a URSS introduciu no seu dia o re-
coñecimento constitucional do di-
reito, democrático, de autodetermi-
nación dos pavos. Pero iso non lle 
impede ser enormemente crítico co 
desenvolvimento político seguido 
polo seu País nese plano. Certo é 
que a Constitución soviética define 
á URSS como un "Estado integral, 
federal e multinacional configurado 
sobre o principio do federalismo 
socialista (art. 70)", pero quedouse 

gración das Repúblcias autóno
mas existentes nalgunhas Repú
blicas federadas-). 

Desde hai algun tempo e desde 
diversos sectores víñase critican
do o actual sistema lexislativo. O 
profesor de Direito da Universida
de Lomonosov de Moscú, Andrei 
Mishin, por exemplo, asegura que 
o actual Soviet Supremo, órgao 
permanente do poder lexislativo, 
non · pode ser considerado como 
un. auténtico Parlamento senón 
simplesmente como un comité do 
Congreso dos. Deputados Popula
res porque carece de duas cuali
dades básicas: en primeiro lugar 
porque non dispón de poder le~is-
1 a ti vo soberano pois todas as 
suas decisións poden ser modifi
cadas e mesmo anuladas polo 
Congreso, e en segundo lugar 
porque os seus integrantes non 
son eleitos directamente polo pa
vo, senón polos membros do 
Congreso de Deputados Popula-

, res. Coa nova estrutura este pro
blema desaparece, ao eliminarse 
esta última figura. Incluso o Presi
dente da Unión será eleito por su
fráxio directo. 

1 ' 
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dunha situación · que-resta. daquela Unión 
radicalmente distinta á de sobre a base _de concretar 

-· · hoxe, na que mais ben se - un novo sistema de 
trata de arbitrar un ' relacións _entre as 
mecanismo que impida a Rep~licas, e entre estas 
total desintegración do e Moscova. 

na URss· 
niso, nun preceito legal saboteado 
até extremos insospetiados pala di-. 
námica política subseguinte que ca
racterizou a vida soviética nos últi
mos decénios. o centralismo gañou 
terreo, a capacidade de autogover
no das Repúblicas progresivamente 
mermada, os seus dirixentes, por 
unha ou outra via, sometidos, e en 
Moscova chegou a decidirse prati
camente todo, até as causas máis 
inverosímies, con níveis de descen
tralización inferiores, incluso admi
nistrativamente, aos que padece
mos no modelo autonómico espa
ñol. A confusión de Estado e Partido 
e o funcionarnento deste en base ao 
centralismo democrático, conside
rando como unidade territorial parti
dária todo o Estado, influiron pode
rosamente nesta circunstáncia. 

A partir de 1985, nos tempos da pe
restroika, o primeiro documento sig
nificativo do PCUS a respeito do 
problema nacional foi aprobado no 
Pleno do Comité Central do 20 de 
Setembro de 1989. Era o "Proxecto 
para a pol,ítica de nacionalidades do 
Partido nas condicións actuais". 
Con anterioridade na 19ª Conferén
cia do Partido (01.07.88) foi aproba
da unha "Resolución sobre as rela
cións interétnicas". Tamén na Plata
forma de discusión do 28º Congreso 
do PCUS (celebrado no mes de Xu-

- llo do pasado ano) e adoptada o 
11.02.90 estabeleceuse unha sec
ción adicada á cuestión das nacio
nalidades. A magnitude e a evolu
ción do problema convertian en ob
soletos estes documentos pratica
mente antes de ver a luz. Non hai 
neles ideas novas. Sempre as mes-

Inicialmente é positiva a configura
ción do Soviet das Nacionalidades 
no que "se garante unha represen
tación a todos os povos que viven 
na URSS" pero é difícil ser OP.timis
ta respeito á sua utilidade como 
instrumento ' para resolver os pro
blemas que pudesen existir" a este 
nível. A experiéncia, con todas as 
salvedades que se queiran, non 
oferece un saldo positivo. 

1 • 

E) Un órgao especialmente impor
tante é o Soviet da Federación, 
máxima instáncia para efectuar _a 
coordenación e negociación entre 
as Repúblicas e o Centro, nese es
pírito .de "igualdade na coopera
ción" a que se fai referéncia no 
.breve Preámbulo do, Proxecto. Ne! 
participan os .Presidentes das Re
públicas coa consideracién formal 
de Xefes de.Estado. 

En definitiva, trátase dun Tratado 
que polo espírito que o anima (e 

. que representa unha verdadeir 
aimposición ao Centro por parte 
das Repúblicas) como pelas posi
bilidades reais: que brinda, e con 
independéncia da sua redacción 
~efinitiva que difjcilmente será 

mas descalificacións para o nacio-
. nalismo, agravadas e intensificadas 

cando os comunistas· lituanos, co 
seu Secretário xeral. Algirdas Bra
zauskas, á frente, decidiron inde
pendizarse de Moscova. Gorbachov 
non chegou a comprender o fondo o 
pr!'.>blema e sucesivamente as suas 
relacións con certas Repúblicas fo
ron agudizándose. A partir de 1990 
a evolución política a este nível, co
as sucesivas declara ións de pol
novlastiie (soberanía), d~ Lituania 
primeiro e outras despois, superao 
a gran distancia. 

A problemática nacional p~sa a un 
primeiro plano e complica o proceso 
de reformas a dous riíveis. No políti
co, favorecendo a indecisión ou a 
belixeráncia do PCUS a adesión po
pular a movimentos nacionalistas de 
carácter oportunista, populista e in
cluso preocupantemente autoritários 
(caso de Zwiad Gamsaxurdia na 
Xeórxia). E tamén. no económico, 
acentuando a desintegración do 
complexo económico estatal na mé
dida en que as Repú_blcias forense 
transformando paulatinamente en 
LJnidades prati~amente autárquicas, 
en sistemas económicos totalmente 
pechados, de xeito que cada un se 
esforzaba por protexer ao máximo a 
sua situación, procurando non per
der nada do que tiña ante as múlti
ples incógnitas que suscitaba o futu
ro. Os contratos eran sistematica
mente incumpridos. O sistema de 
relacións e de lazos interrepublicáns 
rachou case por completo. Mesma
mente a nivel das Repúblicas, entre 
determinadas rexións, esta situa-

(Pasa á paxina 23) 

piar que a actual, nas condicións 
presentes pode significar un ins
trumento enormemente útil para 
renovar efectivamente a Unión so
bre bases máis respeituosas cos 
direitos nacionais dos povos que 
o habitan. 

Pero deixa ainda sen resolver no 
plano global outra cuestión non 
menos importe. Quen, cando eco·
mo se vai elaborar o Tratado da 
Desunión? Literalmente, ·segundo 
se desprende do Proxecto (artigo 
22), para as Repúblicas que non o 
firmen seguir& en vigor o Tratado 
de 1922. Até o de agora Gorba
chov ten insistido en que non ad
mitirá 01,1tra via secesionista -que 
non sexa a determinada legalmen
te, quer dicer, a prevista pela lei do 

· 3 de Abril de 1990, inaceptábel pa
ra as Repúblicas. partidárias da in- · 
dependéncia. A solución definitiva 
vai depender non · so mente da ati
tude dos asinantes do Acorde dos 
Dez (Gorbachov e as outras nove 
Repúblicas) sen9n tamen da .atitu
de de Occidente que reiterada
mente pratica unha conduta bo-

. chornosamente· ambivalente e re
bosante dun cinismo vergonzoso.• 
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CARTAS . 
. ·CARTA ABERTA A TORRENTE 
. BALLESTEA · 

Estimado e .moi respeitado profesor: 
Como vostede a esta altura sa
berá, o Consello Escolar do Insti
tuto de Bacharelato Mixto núm. 
5. de Pontevedra elexiu o seu 
nome como futura denominación 
do centro. 

Eu, Luís Obelleiro Piflón, ct>mo 
profesor e membro do Claustro 
de profesores do mesmo, quere
lle facer saber que na reunión de 
Clausiro prévio, celebrada a tal 
efeito,· defendi.n a proposta de D. 
Ricardo Carvalho Calero, cuxos 
méritos vostede sen dúvida co
ñecerá e. subscreberá. Esta pro
posta acadóu, despois dos perti
nentes cámbios ·de impresións e 
as conseguintes vo·tacións, o 
respaldo maioritário do Claustro 
sobre os demais nomes propos
tos, entre os cales non apareceu 
o seu. De~ta maneira, segu.ndo 
consta na acta da reµnión, o 
Claustro de profesores elexié!- o 
nome de-Don Ricardo Carvalho 
Calero. para o centro. 

Esta decisión, Qomo é precepti
vo, pasou ao Consello Escolar, 
que é o que debe pronunciar-se 
definitivamente. Despois dunha 
primeira reunión na que non se 
achegou a acordo; por descoñe
cimento por parte dos pais· da ti
gura. do profesor Carvalho Cale
ro, na seguinte reunión foi pro
posto o nome de vostede corno 
clara decisión anti-Carvalho Ca
lero. Esta opción atopou o apoio 
entre o sector do. Consello Esco
lar máis allea ao funcionamento 
do centro, os pais· de alunas, e. 
alguns "representantes" dos pro-: 
fesores que de nengunha manei
ra representaron aos profesores 
posto que non defenderon a de
cisións do Claustro senón os 
seus próprios intereses. Esta é a . 
maneira na que o neme de vos-

XOSÉ LOIS 

tede foi 'elexido. 

Deixando á marxe o respeito e a 
profunda admiración que sinto 
pala sua obra, permito-me dirixir
lle esta carta porque sei do seu 
comportamento honesto ria pro
ceso de denominación do lnstitu-

. to de Bueu. Sabemos que voste
de estará de acorde en que a fi
gura de Don Ricardo Carvalho 
Calero reune na sua persoa e na 
sua obra méritos abandas e in
discutíbeis que· o converten, coa 
oportunidade ademais da sua 
marte recente, nun candidato 
idóne_o;· Como profesár que vos
tede tamén foi compartirá a nasa 
preocupación pola maneira. en 
que foi imposta a sua alternativa, 
igflorando-se e silenciando-se 
tendenciosamente a vontade do 
colectivo de· profeso'res expresa- · 
da no seu órgano colexiada. · 

Tamén pode supoñer o agrávio 
que para o profesor Carvalho 
Calero significa, a. pouco do seu 
pasamento, esta nova condea 
que· engadir á longa série de in
xustizas· e siléncios _con que as 
instancias ,públicas do nos.o país 
pagaron eri vida o seu labor a 
pral de Galiza, da sua história, 
da sua cultura. 

Confiando na sua comprensión e 
reiterando-lle a miña estima e 
aprécio pala sua obra, receba un 
saüdo cordial de 

LUIS OBELLEIRO PIÑON 
(Pontevedra) 

A PESCA NA CEE' 

Os pasados 20 e 21 de Xuño de
senvolveu-se na illa da Toxa un 
Seminário sobre a política pes
queira da CEE. As conclusións 
derivadas destes encontros ser
virán de base para planificar a 
actuación e fixar o posiciona
mente do Governo español e a 
CEE en cant0 ·á política pesquei-

. rase retire. Diante deste aconte
cimento de· transcendéncia para 
os traballa~ores · · do mar, o 
S.G.TM: quer facer público o se
guinte posicionameríto:· · 

1 º.- CÚstionamos a metodoloxia 
de celebración po Seminário, 
cunha asisténcia limitada só aos 
responsábeis comunitários, ad
ministradores, eurodeputados e 
funcionários -asalariados da Di
rección Xeral x·1v. eala contra. 
non se invita á participación dos 
sindicatos no devandito Seminá
río, desde o momento en que os 
organizadores prevén· a defensa 
por parte dos sindicatos dunhas 
p9sturas rnáis críticas, que por 
suposto diverxerian ·da an.álise 
uni-lateral e de secano demos
·trado duránte a celebración ·des
te acto. En suma, substituen a 
necesária pluralidade que un Se
minário destas características · 
demanda; en benéfício dun gran
de acto meramer:ite propagan
dístico e perfeitamente orques
lrado cara aos meios de comuni
ca.ción. 

2º. - A celebración d.este acto 

emarca-se .nun contexto global 
de auto-xustificación da penosa 
xestión que a Administración es
pañola leva -diante das instáncias 

· comunitárias. Xustificación falaz 
que pretende confundir á opinión 
pública, achacando-lle a culpa 
do proceso de desmantelamento 
da Frota Pesqueira Galega a Na-

. m íbia, cando en realidade é pró
pria C.E.E. o virus que propícia o 

· aniquilamento da nasa riqueza 
pesqueira. 

3º.- Criticamos a intención de de-· 
terminadas Empresas Pesquei=
ras de estabelecer acordes ·pes
queiros cos estados onde faena 
a Frota Pesqueira Galega. Es
quecen qL11zá que a solución ao 
conflito estrutural xurdido na 
Pesca Galega pasa pala unidade 
e. a reciprocidade, nunca pala in
solidariedade. Non por este feito 
podemos deixar de mentar a ati
tude do Governo español, coa 
sua política de acoso e derribo 
da nosa pesca, e con esas sub
vencións a fundo perdido outor
gadas a out ros estados, para a 
construción de navios de guerra 
que servirán posteriormente para 
ametrallar aos nasos buques, tal 
e como se ten cor:nprobado re
centemente na Arxentina ou-Ma
rrocos. 

4º.- Tamén se "discutiron" neste 
Seminário aspectos referentes 
aos aranceis aduaneiros e ás im
portacións. Aqui precisamente 
radicav unha das contradicións 
máis flagrantes d_a Administra
ción española: Fala-se por unha 
parte de querer conservar e de
fender a Pescada Galega, e pala 
outra poténcia-se o incremento 
masivo das importacións de' pei
xe, por certo, de inferior calidade 
que o próprio. Non fai falta ser 
moi avispado para decatar-se de 
que a importación do peixe es
tranxeiro supón unha traba para 
a venda do peixe capturado polo 
noso conxeladores. 

5º.- Tal e como se previa, non se 
tocou en absoluto o aspecto ·So
cial da Pesca . . As repercusións 
sociais da entrada na e.E.E., e 

· polo tanto da automática integra
ción na rimbombante "Europa 
Azul", seguen sen ser avaliadas 
con realismo por parte do Gover
no español, talvez porque non lles 
interesa que o povo galega coñe
za os agresivos plans que o Mer
'cado .Comun lle ten reservado. 

MANUEL CARLOS euA CALDAS, 
Secretário Nacional SGTM-INTG (C.l.G.) 

CASACOMUN 

Quera, desde aqui, tazar.pública 
a miña decisión (que se cadra a 
ninguén interesa) de non votar 
nunca mais ao BNG; nunc.a mais 
se é que segue polo canii'ño que 
tomou, pois para entrar na casa 
comun da psoesquerda sobra 
tempo, e porque todavia son mo
~o de mais como para amargar
me a existéncia. Se até hai ben · 
pouco .gritabamos xuntos· nas 
manis "PSOe,. PP,. a mesma 

· merda é", agora resulta que o 
PSOE é un partido progresista e, 

· ademais, de esquerdas, ao que 
non debemos dubidar en dar o 
apoio, como militantes naciona
listas c;ie esquerdas que somos. 

. Todo un ex~mplo de coeréncia 
(política). Comezo a sospeitar · 
que o Proxecto Comun ten mais 
coincidéncias coa casa ("pocil 
ga'') como que ese~ adxectivo. 

En fin,- meus políticos de toda a · 
. .vida, abandono-vos, ou vos aban
donádes-me a min, quen sape ... · 
A partir de agora f~rei de novo 
apoloxia do voto inútil, está claro 
que o útil non val~ para moito. 

PD/ Que tal .se pactamos tamén 
na Universidade? · 

"Se caio no camiño 
fagan cantar ao meu fusil , 
e agranden-lle o seu destino 
pois non debe morrer'' 

Silvia Rodríguez 

IGOR LUGRIS 
(Compostela) 

PACTOS MUNICIPAi$ 

Oespois de ver os feítos sucedi
dos nas últimas eleicións un gru
po de galegas dos de verdade, . 
xente sinxela e honrada, que nos 
sentimos moi de~raudados polos 
sucesos das investiduras de al
caldes da nasa bisbarra, pregá
moslle nos publique estas coplas 
para que o povo as lea. 

Pasaron as eleccións 
e, ¡Mal raio non nos parta! 
foron ben orixinais .. . 
¡A nós xa nos teñen fartas ! 
Os votantes que, inocentes, 
fornas todos convencidos, 
sentímonos impotentes 
ó vernos así "vendidos" 
Nas próximas eleccións 
non veñades da-la lata. 
Haberá moita abstención 
entre os votantes de Fraga. 
Nós estamos abraiadas, 
6 vermos deles os feítos, 
pois -fixeron trapalladas 
e chanchullos, todo a eito. 
Empezamos por Fisterra. 
Os señores do P.P. 
déronllelos nasos votos 
ó que lles fix9 n'láis guerta. 
Os señores do P.P. 
no concello de Dumbría 
déronllelos ó PSOE · 
¿Quen sabe qué pretendían? 
E seguiremos por Cée 
onde eses mesmos paisanos 
fixeron a mesma trampa 
que fixeran hai tres anos 
E despois~ pra rematar, 
no concello de Muxía, 
¡Ó Bloque foron votar 
por botar Xesús María! 
E. .. dicimos os votantes 
da comarca do Soneira: 
"Estes non son concelleiros 
que .son tratantes de feira" 
¿Onde están os ideais 
destes nosos concelleiros? 
¿Cómo irnos confiar neles 
se foron uns trapalleiros? 
Señor Fraga: T én que darlles 
unha boa berradura; 
que se seguen de tal xeito 

. o seu partido non dura. 
Señor Fraga: os s~us ediles . 
coas súas trapalladas, 
están a quitarlle a fe 
a esta Galicia pasmada 
Señor Fraga, Señor Fraga: 
se non qL1ere ter máis males, 
cando se di algo a un pobo, 
despois. ~ . .. 
Hai qu~ $er for,males. 

GALICIA PASMADA 

seguei:i firmas 



ANOSATERRA G .. o u1e1·r 
CULTURAL 

Onde irás boi que non ares 
Reticéncias ao espectáculo taurino 

Dia de Corpus á tarde · 
Fun ver os touros ao Curro · 
Don Bernaldino Vareta 
Acenoume desde o muro. 
(Copla Pop. de Noia) 

• XERARDO DAS AIRAS 

Pódia que o povo galego estexa 
avanzando en moitos ámbitos cara 
umha maior consciéncia do seu. 

El Fundí dando un pase. 

carente, cada vez máis, de produ
ción cultural colectiva e onde o 
culto á individualidade posesora de 
valores supranancionais (euro
peus?), semella ser o que priva. 

Neste sentido de privatización, con 
aires exclusivistas, apenas xustifi-

cábeis nos tempos que corren, te
ñen caído as máis belas das artes e 
andan a cair as menos betas tamén 
baixo o garante de espectáculo lú
dico-festivo, escaparate turístico 
das Hespañas profundas. 

Que dúbida cabe que en,tre todos 

Bestiário Nacional 

eles, o dos. touros é o que se leva a 
palma por tradición, por infraestru
tura, por investimento, por negócio, 
por regulamento, por apoios cultu
rais (Hemingway, Ortega y Gasset, 
Lorca ... ), por antropo-etnoloxia ou 
por ecoloxismo, última (?) argu
mentación exibida polos defensores 
da "fiesta nacional" en base á pre
servación da "cabaña" táurica. 

Actos, chamémoslles "menores", 
nos que distintos animais son as ví
timas propiciatórias do así entendi
do espectáculo, enseñorean a xeo
grafia peninsular en dura compe
téncia coas festas gastronómicas 
(menos cruentas e máis dixenreis) 
que nos abafan desde hai anos nun 
aquel de "promoción turística e 
con falsas disculpas de antigo xan-
tar cerimonial". · 

Aquí os animais 
eran produtivos 

Se desbotamos como espectáculo 
cruento ( agás para os operários) o 
desplume de polos e as coaccións 
psíquicas a que · se ven sometidas 
as "poñedoras" de Coren, os tiróns 
de teto das munxideiras electróni
cas do Arnoia, o abasto diário de 
carne para as povoacións, a conde-

, Poida que a recuperación e manti
men to das vellas festas e rituais 
que nos caracterizan sexan boa 
proba diso. Quizais a Galiza (me
dieval?) na que nos deixaron, aflo
re no subconsciente colectivo do 
lúdico como xeito de oposición a 
unha integración supranacional até 
o de agora nefasta. Quizais sexa 
que aquí nunca houbo Renacimen
to, nen R.evolución Industrial e pó
dia que o Rexurdimento fose no 
seu tempo tan elitista coma o fene
cido Posmodemismo de hogano. 
Semella que ante a realidade supra
estatal que impón a Europa de ho
xendia xurde de novo a confronta
ción entre distintas formas de en
tender o lúdico. Insistimos nesta 
verba porque usar do termo "mani
festacións culturais", seria tanto 
como falar dun eido tan estrurura
do e polo tanto controlado como o 
é a economía, a política e incluso a 
x.eografia. A cultura, sobre todo a 
chamada popular, sempre foi unha 
produción natural inerente ao ser 
humano e polo tanto inferida do 
mítico e do ritual. Mais hoxe, reco
rrer a estes argumentos para xusti
ficar determinados "espectáculos" 
semella anacrónico e fóra de senti
do, se ternos en conta que xeran 
abondosos beneficios. Eis aí a dife
réncia entre determinados "feste
xos e espectáculos" actuais que 
tendo aos animais como protago
niStas, pretenden xustificarse baixo 
os 'marchamos' de enxebre, cultu
ral ou ancestral. Fique pois claro 
que o espectáculo público, con ani
mais ou sen eles, nunca xerou be
neficios crematísticos como acon
tece hoxe, e si espirituais (profilác
ticos, curativo , potenciadores ... ) 
inerente de de milénios a e tes ac
to rituais. E é que facer negócio 
do ócio semella ser o argumento 
utilizado por todos nesta sociedade 

(Guia de Espectáculos para homínidos e vampiros) 
Touros en "Corrida": Capitais de 

provincia, Puerto de Santa María, Mo
tril, Ciudad Rodrigo, Candás, Guar
diaz, Castro-Urdiales, Colmenar 
Viejo, Valdemorillo, El Pardo, Fuenla
brada, San Fermín. 

Touros con bolas de fogo: Medi
naceli, Daroca, Cariñena, Riela, La 
Almunia de Doña Godina, Figuerolas, 
Villafanes, Lucena del Cid, Xátiva. 

Touros arrastados e golpeados: 
Tornelloso, Grazalema, Amposta, 
Benav;ente. 

Touros atropelados e esmagados: 
Ciruelas, Cifuentes, Colmenar de 
Oreja. 

Touros precipitados ou despeña
dos: lgea e Madrid (diversión de dis
coteca). 

Os touros na Galiza 
•X. DAS AIRAS 

A chamada "fiesta nacional" pare
ce remontarse ás festas medieva~s 
de touros nas que o público facia, 
por meios diversos, que o animal 
sangrase para se apoderar do seu 
poder fecundativo. Mais é ao longo 
·do Renacimento e coa aparición da 
burguesía, cando estes e os caba
leiros se fan donos do acto come
zando os torneos a cabalo, lancean
do aos touros a falta de contrincan
tes e torneos. Este carácter aristo
crático da festa, apoiado polos 
Borbóns, perdurará até o século 
XVill, ca11do se comeza a xeralizar 
a "lidia" a pé por parte de arrisca
dos "matadores" de procedénci¡i 
humilde o que contribue a popula
rizar a festa. 

A aparición destas festas na Galiza 
prodúcese através da cristianización 
de celebracións paganas que desem
bocan no Corpus ou no San Xoan 

entre outras, estando abandeiradas 
potas "nobres cabalarías" da Orde 
de Santiago, de San Xoan e doutros 
cabaleiros que constituían as con
frarias do mesmo nome. Outros gré
mios e confrarias tamén incluiron 
nos seus divertimentos e celebra
cións o "correr toros y juegos de ca
ñas". Santiago, Noia, Padrón ou 
Pontevedra significáronse neste tipo 
de celebracións polo potencial que 
ex.ibian estas institucións cívico-re
lixiosas. A capital galegll,Centro do 
poder relixioso e polo tanto abondo
sa en· confrarias e en non menos 
abondosa nobreza, aproveitaba a 
mínima circunstáncia para que os 
seus cabaleiros ex.ercitasen as suas 
artes no lanceo (de aí o lance tauri
no) e no xogo cos touros, sempre 
de~pois dos fastos relixiosos parale
los. Todos os "tratos" e grémios, a 
requerimento do Concello, aporta-

, ban sumas estipuladas de antemán 
para as celebracións tauri~as que na 
Praza Maior ou do "Obradoiro", ti-

Touros lanceados, e capados: Tor
desillas, Hita, Cuacos de Yuste, Fuen
tesaúco, Peñaranda de Bracamonte, 
Fuentelaencina, Consuegra, Mondéjar. 

Oposición 
aos espectáculos 
sanguiñentos 
S.P.A..P.~ Sociedade Protectora de 
Animais e Prantas. 
A.L.A.- Alternativa para a Libera
ción Animal. 
A.D.D.A.~ Asociación para a De
fensa do Direitos do Anímal. 
F.L.A.- Fronte de Liberación Ani
mal. 
F.A.A.- Front d 'Alliberament Ani
mal (Baleares). • 

ñan lugar con motivo das festas do 
apóstol. Outras entidades como a 
Universidade, o Cabido ou o Con
cello rivalizaban en celebrar tales 
actos cada vez que un infante nacía, · 
era procla111ado un novo monarca 
ou casaba un príncipe ou princesa. 
A relación entre esta festa e o esta
mento real fica clára e a.Sí se demos
tra a contínua e inexcusábel presi:
déncia dos reís en tales eventos na 
Praza Maior madrileña. 

Sonadas foron estas festas en San
tiago e quizais, por mimetismo ou 
rivalidade, noutras cidades e vilas 
galegas desde o século XVI ao co
mezo do XVIII nas que predomi
narón os lances e xogos a cabalo. 
N este último século é cando se 
populariza o "toreo" a pé e nunha 
sonada "corrida" do ano 1790, 
Ano Santo, o Cabido compostelán 
obséquia a parroquianos e foráne
crs coa presenza de "cuatro toreros 
de banderilla y dos de estoque". 

Galos e gaósos decapitados ou 
apaleados: Lekeito, San Martín de la 
Vega, Garganta del Villar, Carpio del 
Tajo, Nalda, Salas de los Infantes, 
Guarrate. 

Burros arrastados e apaleados: 
Villanueva de la Vera · 

Polos, cans e gatos en piñata 
(morte a garrote): ~obledo de Chave
la, Torre de las Cotillas, Méntrida. 

Coellos e pombas mortos por la
pidación (a croiazos): Ronda. 

Pelexas de galos: Asturias, Canta
bria, Huelva, Cádiz .. . 

Pelexas de cans: Murcia, Madrid, 
Bilbao ... 

Petexas de carneiros: Navarra. 
Lanzaménto de ovellas: Zamora 
Lanzamento de enanos: U.S.A. • 

Entre estes ú-ltimos figuraba o 
"maestro" Josef Delgado Hillo, 
máis coñecido como Pepe-Hillo e 
auténtico innovador, aó dicer dos 
entendidos, xunto con "Costilla
res", da "lidia" a pé, e inventores 
de moitas das . actua.Js '·suertes". 
Ante tal furor tauromáquico, as 
'corridas' seguiron durante os co
m~zos do XIX, mais 1os enfronta
mentos entre o Cabido, o Conce
llo e outros sectores da cidade fi
xeron aminorar tales celebracións. 
No 1819 o espectáculo xa pasa a 
mans do empresário santiagués 
don Tibúrcio Valdés, quen no pri
meiro intento xa ten que procurar 
palaiar o déficit con "novilladas" 
e outros divertimentos (corda 
frouxa, acróbatas, saltos de tram
polín ... ). As suspensións destas 
festas taurinas 9por parte dalguns 
monarcas (Femando VI acude en 
defeñsa do ga'do vacuno pois li
diábanse tenreiras e bois e babia 
escaseza de ca.me) que considera-

na perpétua de rubias e marelas a 
andaren xooguidas ao terrón, a 
emigración forzada dos nosos xa
tos cara terras aneas, ou o asasina
to de caos portugueses(?) na Guar
da de Ligero, ternos que os únicos 
e residuais espectáculos con martí
riro animal que -nos quedan son as 
corridas de bois (Allariz) e algun
has festas de Galos durante o En
troido. Estas c orridas de bois, ·tan 
relacionadas coa celebración do 
Corpus, e estas corridas ou decapi
tación de galos tan ligadas ao ma
xistério de ferrado, nen sequer re
sistirian a comparanza coas popu
lares ·"chegas" de bois da raia seca 
galaico-portuguesa, hoxe case de
saparecidas, mais que gozaran de 
profunda raigaña nas institucións 
rurais e no consuetudinário da vida 
pastoral da montaña. 

Mais, que dicer dos touros, da cha
mada "fiesta nacional", que despois 
duo recue de vários anos ameáza
nos de novo con se reinStalar na no
sa terra despois da toma qe contac
to. prévia via "tabfao", sevillanas ou 
romarias "rocieras". O porqué deste 
'guadiana' tauromáquico galego 
tense interpretado especulativa
mente desde distintas ópticas. A sa
ber, a sócio-cultural: a nosa voca
ción atlántica fainos imperrneábeis 
a eses espectáculos; e a sócio-eco
nómica (máis real): o ancoramento 
en estrururaS pre-industriais cunhas 
relacións de propriedade e uso da 
terra que ven nos animais un uso 
máis produtivo. E hai unha terceira 
e fundamental na análise do espec
táculo taurino: a inexisténcia de ga
do bravío e polo tanto de empresas 
e "toureiros" que se lucren ou 
arruinen con. este negócio. Haberia 
que engadir unha cuarta premisa_ 
que evidéncia as preferéncias in
cruentas da maioria dos galegas, e 
é que estes prefiren baixarse ao 
"ruedo" dunha boa pitanza antes 
que ollar os touros desde a "barre
ra". Isto, e a "faria" de rigor, consu
mida l~nemente na sobreme~a, un . 
"arrastre" preceptivo do pau que 
"pinta" na partida con espadas; ca
balos e reís presidiado os embites e 
trunfos sen or~llas nen rabo ... se
mella ser o máis· parecido que te
rnos a unha corricj.a de touros. + 

ban máis necesários os animªis 
para o abasto, labores ou "carrete
ría" de transporte, foi por veces o 
contraponto borbónico. Non obs
tante Santiago consegue, por ve
ces, a dispensa para celebrar "co
rridas" argumentando que estas 
funcións de catro bois "corridos" 
fan alusión sagrada aos touros que 
conduciron o corp.o do apóstolo a 
Compostela. Como se ve, a argu- . 
mentación etnográfica non é patri
m<)nio dos entendidos nestas lides 
nen actual. 

Posteriores acontecimentes tauri
nos xa nos remontan a este século 
no que outravolta se revitalizan as 
"corridas" taurinas. Alcanzan sona 
as "prazas" de Pontevedra e A Co
ruña e en moitas vilas como Riba
deo, Noia ou Ribadávia celébranse 
touradas e "novilladas" organiza
das por esporádicas "peñas" tauri
nas que durante as festas locais 

(Pasa á páxina segulnte) 
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ofertan tales espectáculos pola via 
da praza "prefabricada" en madeira. 
Xurden, xa que logo, ousados "dies
tros" do país dos que a fama apenas 
ultrapasa os lindes do próprio con
cello, e moitos afeizoados pugnan 
por se facer un o~o nun "burlesco" 
para fotog~afar e imortalizar tal 
evento. 

Touros en Ourense 

Vicente Risco, nun artigo case-tauri
no de hai case sesenta anos 1 deixa 
constáncia de como o paso do tem
po non chega para mudar a cachola 
dalgunha xente, sobretodo en Ou
rense. Durante as festas do Corpus 
nesa cidade, Risco recebe a visita de 
Evaristo Correa Calderón quen fica 
abraiado ante o que ali vía: -Pero 
isto non é Ourense!. .. É Sevilla!
exclamou. "O Quinto Reino de An
dalucía --cóntanos Risco-- era un
ha definición dada a aqueles lugares 
~a Galiza onde o flamenquismo e a 
taurofília "sui generis" se tiñan ins
talado". Conta como os primeiros 
flamenco-galegas que coñeceu fo
ron os de Allariz, vila na que se es
coitaba o "cante flamenco" polas 
noites e en moitos lugares. Pero on
de máis abundaban estes tipos era 
en Ourense, reunidos en torno a un 
café estilo andaluz con touros e ca
balos, guitarras e castañolas, .deco
rado por Virxílio Fernández; ou da 
Casa de Andalucía que por certo só 
contaba entre os sócios cun andaluz. 
Define aos "flamencos',. ourensáns 
comoseñoritos uns e populares ou
tros, estabelecendo as diferéncias 
entre eles polo seu sentido do hu
mor. Do prototipo "flamenco-gale
go" destaca a sua indumentária e os 
acenos "achulados" en pose andalu
za, que diríamos. Uns e outros "fla
mencos e flamenquistas" entenden 
ou pretenden entender de touros e 
os primeiros, máis populares, falan 
galega enxebre pero con acento an
daluz e entoación "castiza". Hai que 
ouvilo para explícalo. Dos segun
dos, máis señoritos, destaca o xeüo 

. exclusivo que teñen na hora de cus
pir e que non se atopa máis que 
aquí, na Galiza, e que non se debe 
confundir co que sé entende por 
"cuspir polo colmillo" que é moi se
mellante. Todos eles son simpáticos, 
boas xentes e constituen unha feliz 
sobrevivéncia do humor que a vida 
moderna vai afogando en cidades e 
vilas, lugares nos que existen exem
plares notabilísimos. a linguaxe ga
laico-flamenca -continua Risco
non foi ainda estudada filoloxica
mente, nen o castrapq asi como tam
pouco o foi o "flamenquismo" polos 
etnógrafos. 

Só agardamos que esta testemuña de 
Risco non sirva de xustificación á 
polémica presenza de tauros e qui
zais dos "toreros" na cidade de Ou
rense. "Que Dios reparta suerte'', so
bretodo para a Empresa-Concello 
que tenta loitar contra os elementos 
(grupo anti-taurino galaico incontro
lado) e que igual que aquel empresá
rio santiagués non teña que empre
gar o "coso" como "ring" de amorti
zantes "veladas" puxilísticas como 

. xa veu acontecendo noutras épocas 
pasadas nas que alguns pretenderon 
colocar os bois tras o carro da histó
ria. E é que · na Galiza, por sorte, a 
fame nunca deu "cornás" senón que 
veu nadando como recolle o refra
neiro popular, e como dicia o "tou
reiro-paraquedista" de Lugo: Boi 
morto, vaca é. 

P.S.-Lamentamos o uso de tanto en
trecomiñado pero é que desde Risco 
e apesar de propor o estudo do fla
menco-galego xa daquela, o Servizo 
de Normalización Lingüística da 
Xunta ainda non ten transcrito ao 
galego o vocabulário taurino, tan 
abondoso no noso país como a. lite
ratura e refraneiro alusivos a tan no- ¡ 
bre arte e animais. + 

O colosal león e a estátua da República. 

O Pasatempo .deBetanzos: 
entre o kitsch e o pastiche 
• XESUS GONZALEZ GóMEZ 

Os "Cuadernos· do Seminario de 
Sargadelos" rematan de tirar do 
prelo o seu número 53, un intere
sante estudo sobre "El Pasatiem
po". O capricho dun indiano, da 
triple autoria de Ignácio Cabado 
Vázquez, Mª Luz Pato Iglesias e 
Xosé Sousa Jiménez, todos os tres 
historiadores da arte. 

O volume, inzado de fotografias e 
planos, é un pormenorizado estudo 
e unha minuciosa descrición do tal 
parque, asi como un intento de 
análise. Os autores divídenos en 
catro partes máis dous apéndices. 

A primeira é unha pequena Intro
ducción onde explican os autores 
as suas intencións. Veñen despois 
os "Antecedentes", nos que sé nos 
introduce - historicamente- no 
lugar físico en que se construiu o 
parque, se data no tempo e lugar á 
família García Naveira (asi como 
as construcións de tipo público que 
a tal família García Naveira (asi 
como as construcións de tipo pú
blico que a tal família deixou para 
uso e disfrute de Betanzos) un de 
cuxos membtos, don Juan, foi o 
construtor do "Pasatempo" e de 
quen nos falan neste capítulo, sina
lando que dentro do proceso de 
credmento urbano da vila de Be
tanzos é "onde hai que situa-lo par
que do "Pasatempo" como unha 
futura e lóxica zoná de esparce
mento á beira do río Mendo". A 
terceira parte, a máis interesante do 
volume, é a "Descripción" do par
que. Con orde e tino váisenos des
crebendo como era o lugar, agora 
cáseque en ruínas, e de que partes, 
lugares e grupos escultóricos cons
taba: leóns de entrada, Avenida dos 
Emperadores, Casa dos Espellos, 
Ponte das Catro estacións, Estan
que dos Papas, Ponte de Neptuno, 
Ponte da lndústria e do Progreso, 
un Parque Zoologico, o Inverna
deir:o de Abaixo, o Xardín Dormi
tório, a Avenida de Álamos (con 
esculturas de Dickens, Cervantes, 
Dante, Milton ... ), un Parque Enci
clopédico onde habia de todo, des
de botánica até un Árbol genealó
gico del capital, -e que estaba. divi
dido en tres níveis, esculturas dos 
irmáns García. Naveira, á Caridade, 
etc. Toda unha multitude de cons-

trucións e espazos que están ben 
pormenorizados polos autores, e 
que coa axuda das reproducións 
(fotográficas e planos técnicos) o 
leitor pode reconstruir na sua irna
xinación. 

'ÜSAUTORES 
DEBERAN 
ESQUECER 
AS XENEROSAS 
PALABRAS 
DESEOANE 
PARA QUEDARSE 
NO CALIFICATIVO 
DE KITSCH QUE 
MERECE O PARQUE' 

Ven despois o capítulo dedicado á 
análise e interpretación. Din os au
tores que 'perante calquera outra 
consideración, o 'Pasatempo' era 
un xardin de -re'creo, un recinto 
feito para o disfrute e ·deleite dos 
sentidos, para o lecer, para o pasa
tempo". Tamén sinalan que no par
que se incluen alusións á sua pró
pria biografía (á de don Juan) e ás 
suas viaxes, para continuar a dicer 
que o parque "era, polo tanto 
-poJa cantidade de informa
cións-, un fabuloso manual di
dáctico'1, xa que babia relevos so
bre a Canle de Pana:má, o transpor
te e as comunicacións, licións de 

mesmo política da humanidade. 
Mais, sub1iñan os autores, habia en 
don Juan "nidia intención estéti
ca". Ludismo por unha parte, edu
cación por outra, nídia intención 
estética: caise no "kitsch", como 
moi ben ven os autores; ben que 
eles dinnos que "pecaríamos de in
xustos se nos quedáramos simple
mente c_on este calificativo de 
'kitsch' e esquecéramos a inxenui
dade ou a ensoñanción onírica das 
que falaba Luís Seoane". Penso 
que os auotres deberon, por un mo
mento, esquecer as xenerosas pala
bras de Seoane para -indo á ver
dade- quedarse no calificativo de 
"kitsch" que merece o parque. (Co
mo, por outra banda, non estamos 
de acordo coa comparación que se 
fai co Facteur Cheval; logo dirase 
por que.) 

O "kitsch", que non pode quedarse 
na aceición de mal gosto, é -Eco 
dixit- "o estilema extraído do 
próprio contexto, inserido noutro 
contexto cuxa estrutura xeraJ non 
posue os mesmos caracteres de ho
moxeneidade e de necesidade da 
estrutura orixinal, mentres a men
saxe é proposta -mercé á indebi
da inserción- como obra orixinal 
e capaz de estimular experiéncias 
inéditas". Se se repasa o capítulo 
dedicado á descrición , verase que 
todo o xardin, grupo de estátuas, 
etc. son cópias de orixinais clási
cos xa que o seu construtor, don 
Juan, o que intentaba, máis que Je
cer, era "instruir deleitando", o ve
llo adáxio liberal, que remataba 
por non instruir a ninguén (sobre o 
tema, véxase, desde unha postura 
ás veces artistocrática "Teoría da 

seudocultura", de 
Adorno). E, conti
nuando co tema do 
"kitsch", para . 
Broch, este era 
-ou é- "un mal 
no sistema de valo
res da arte", xa que 
o "Kitsch" esixe 
que se traballe para 
criar unha cousa 
bela, e a árte siilia 
n~ seu cdmio o 
princípio ético de 
'.'traballa ben". Eis, 
quizá, e non só aí, 

historia sagrada e 
história natural. Ha
bía tamén moreas 
de animais en rele
vo, feitos con ci
mento, cunchas ou 
seixos, cos seus res
pectivos letreiros 
indicatórios. Tamén 
está presente a ide
o lo xi a do seu 
"construtor": un re
publicanismo libe
ral e católico. En 
fin, que Ó "Pasa
tempo" era unha 
viaxe pola história 
física, xeográfica e Grupo dos irmans Garcia Naveira 

a diferéncia do F. 
Cheval. Este, sim-

ples carteiro, ia armaceando todas 
as pedras e croios de formas raras 
que· encontraba e con elas cons
truiu un pazo para os seus soños e 
un pazo soñado (asi como o seu 
pavillón mortuório ). 

O F. Cheval , como o Aduaneiro 
Rousseau, foi considerado un tolo 
-lembremos que a este último os 
seus amigos, Apollinaire, Picasso, 
etc., facíanlle homenaxes para rir
se del- e a pique estiveron os po
deres públicos de destrozar as suas 
obras (como destrozaron as doutro 
"idiota de aldea" francés hoxe 
buscadísimo poJas galerias de arte: 
Gaston Chaissac). O F. Cheval 
--que, por outra banda fixo o seu 
palácio coas suas própria man -
queria traballar ben , non bu caba 
a beleza, non tiña intencións e téti
cas, só quería, con palabras de An
dré Breton, "afrontarse coa irrepri
míbel nece idade de dar corpo a al
gunha organización de fanta ma 
que habitaba nel", proxectar na or
de física o seu próprio mundo inte
rior. Por iso tampouco podemo 
estar de acordó con Luís Seoane 
cando adxectiva de surreali ta a 
criación dos García Naveira, nun 
artigo públicado en Galicia Emi
grante e que se reproduce no e
gundo apéndice. 

Remata o volume con dous apéndi
ces, un referido á permuta de terre
os onde se construiu o parque e ou
tro apéndice onde se reproducen 
vários textos sobre o parque ou so
bre os irmáns García Naveira, en
tre eles o xa citado Luís Seoane 
(botamos en falta o publicado por 
Manuel Hartas Vilanova nestas 
mesmas páxinas1 e outros máis). 

Se o "Pasatempo" é un monumen
to "kitsch" e ao "kitsch", non por 
isa deixa de ser un lugar que se de
be recuperar totalmente, talvez pa
ra miralo con outros ollos. O pre
sente volume pode axudar tanto a 
unha como a outra cousa recons
trución e que o miremos como, 
non un elo perdido da arte galega, 
o soño dun indiano que non soñaba 
-ou só soñaba através de postais 
interpostas-, senón como un 
grande pastiche que queria ser obra 
orixinal. + 
(1) Manuel Hartas Vilanava, Andando a Te
rra. A Nasa Terra, N2 O - Xaneiro 1978. 



Ramón Vlllar Ponte o dia da boda. 

BROS 

Escritos 
políticos 
de Ramón 
Villar Ponte 

Os irmáns V. Ponte tiveron unha 
importáncia desusada no naciona
lismo dos anos 1916-1936. Foron 
un duo sempre actuando no mes
mo cenário, nunha colaboración 
mais que fraterna. 

Agora reedítanse as duas obras 
máis doutrinais de Ramón : a Doc
trina nazonalista e o Breviario 
da autonomía . Unha edición fac
similar de ed. do Castro. 

Os responsábeis desta reedición 
son X. Beramendi e Xosé Mª. 
Monterroso. Aquel escrebe o pre
liminar e este as notas biográficas 
básicas e a selección do material 
gráfico. 

Ramón era nove anos máis novo 
que o seu irmán Antón. En 1916 
acababa de terminar os estudios 
de Licenciatura en Letras, en Ma-

drid, e xa se uniu con Antón na 
fundación das Irrnandades da Pala. 
Profisionalmente exerceu como 
profesor e como xomalista, sempre 
compaxinado profisión e activida
de política. 

En 1922 publica a Doctrina Nazo
nalista . Mantense perta de V. Ris
co , pero engade elementos volun
taristas, nunha síntese internamen
te contraditória , que sempre retivo 
a pesar das mudábeis situacións or
gánicas da sua militáncia. 

Apoiou tamén a tendencia da Ir
mandade Nazonalista Galega, pre
sidida por Vicente Risco, ata que 
se criou a ORGA na que ingresou 
como Antón . Os dous abandona
ron este partido autonomista en
trando no PG. Ramón en 1932. En 
seguida, en 1933, publica o Bre
viario de Autonomia. 

Con anterioridade, en 1927, publi
cara, na Coruña, na editorial Nós, a 
Historia Sintética de Galicia que 
tivo unha boa distribución a pesar 
da sua deficiente metodoloxta e es
casa aportacióu en contidos. En 
1931 foi elevado á alcaldía de Vi
veiro. 

Superou con paciencia os debates 
do pacto co Frente Popular sen 
abandonar o PG e sufriu o horror 
dos paseos e depuracións do trinta 
e seis. En 1942-trasladouse á Coru
ña e, nunha resisténcia valerosa, 
sobrcviviu exercendo de profesor;, 
ingresou na R. A. G. , 1949, en-

viou artículos ás revistas galegas 
de Latinoamérica e a BBC. Deu asi. 
unha proba de honor e de alonxa
mento de toda relación co Gobemo 
franquista. Faleceu en 1953. 

· A Doctrina N azonalista e o Brevia
rio da Autonomía dan suficiente
mente conta da teoría nacionalista 
de Ramón. A sua contribución é 
importante ; con el asistimos a su- · 
peración do tradicionalismo e á en
trada no nacionalismo democráti
co. 

A edición destas obras quere lem
brar o centenario do nacemento de 
Ramón ; moi xusto--e proveitoso 
para a actual xeira ·nacionalsita . 
Ramón foi un nacionalista de car
po enteriro, en ideas, en xestos po
líticos nunha valorosa responsabi
lidade ética fronte ao asoballamen-
to de Galiza. · 

\ 

ANT ten o compromiso de traer de 
n·ovo ao espácio cultural de Galiza 
as obras e a vida dos irmans Antón 
e Ramón V. Ponte. Ed. do Castro 
empeza con estra reedición a 
agradecer. + 

FRANCISCO CARBALLO 
Víllar Ponte, Ramón, Autonomia, obra 
política, ed. do Castro A Coruña, 1991, 
reedición facsimilar ao cargo de X.Bera
mendi e X.Ma Monterroso, pp. 168 máis 
apéndice gráfico. 

Contradanzas 

Novo disco 
déNaLua 

Os vieiros polos que pode disco
rrer a evolución da música tradi
cional son múltiples tantos que a 
sua resolución definitiva con fre
cuéncia chega a afastarse en tal 
grau da sua orixe, que perde a sua 
eséncia para converterse, lomee da 
sua lexitimadón de "raíz", un no
vo produto de definición inclasifi
cá bel. A estas alturas de século 

pratiamente ninguén reproduce 
fielmente nada que fose legado do 
noso acervo folclórico, nen sequer 
os próprios grupos de música tra
dicional, que mesmo cada vez con 
máis frecuéncia incluen no seu re
pertório composicións próprias, á 
marxe dos cancioneiros. Porén, o 
feíto de proliferaren con periódica 
frecuéncia novas grupos, co con
secuente aumento da nómica 
"folk", ven sendo unha sorte de 

_ diversidade, que lle dá un colorido 
ao panorama, próprio dun fenóme
no cultural evoluído. Trátase, xa 
que logo, dun delineamento verbo 
da opción pola que discorrer; a de 
"Na Lúa" é unha delas, en princí
pio tan lexítima como calquer ou
tra. Pero moito nos tememos (per-

-mítaseme confesalo) os seus in
coridicionais de sempre que, de 
afondaren neste camiño, ficarán 
nun busoleo cal calexón sen saída 
nada proveitoso. A diferéncia dou
tros colegas, os cinco músicos po
rriñenses utilizan o seu componen
te "folkie" como un referente máis, 
no canto de ser o cerne do que par
tir cara un son colectivo como gru
po. Os afeizoados cualificados sa
berán valorar a aportación que no
mes tan sobranceiros nesta corren
te musical, tan diversos entre si, 
coma "Oskorri", "Milladoiro", Xú
lio Pereira, ou o menos coñecido 
pero interesante duo de "trikitixa" 
"Tapia eta Letura", teñen en co
mun ao baseárense nunhas sólidas 
raíces, cal alicerce, que devén, non 
obstante, nun produto fmal clara
mente identificábel por mor dun 
"pouso" que permanece invariábel. 
Alguén se. imaxinaria, por exem
plo, que seria de "Oskorri" sen a 
contribudón d~cisiva de Kepa 
Junquera como suporte tradicional: 
ao igual que a eséncia de "Faíscas 
do Xiabre (Casal, García, Ferrei
rós) en "Milladoiro"; ou de Xúlio 
Pereira sen o rico folclore portu
gués, e un instrumento tan repre
sentativo coma o "cavaquinho"? 
Sen dúbida, o resultado final seria 
distinto. 

O reto é desafiar o xa tópico dile
ma_ tradición-modemidá.de; asumir 
sermos parte integrante dun país, 
que non está illado no mundo, o 
que baixando ao terreo do concreto 
supón cando menos compaxinar 
referentes que non desvirtuen a 

TÓDALAS LECTURAS QUE LLE QUEIRAS DAR Ó VERÁN 

if!•l•tfiif 

Historia dun · 
paraugas a:uf 

Historia dun paraugas azul. X. Mi
randa. Unha lectura indispensable 
este verán pola ca;idade do seu estilo 
narrativo xa recoñecido co Premio de 
Novela Manuel Garola Barros. 

Aventura 
en Nassau 

Aventura en Nassau, Bieilo Iglesias. 
Un relato chao de erotismo e sensua
lidade. Despois de lelo, o verán será 
distinto. 

Ut•l•PQW 

Paixóns 
privadas 

Palxóns privadas. X. R. Pena. Re
vela a madurez do seu escritor -ga
ñador do Premio Xerais 1987- que 
xa levaba catre anos sen presentar 
ningunha obra. 

En Memoria da Guerrilla, Santiago 
Alvarez ofrécenos unha serie de va
liosos documentos sobre a resisten
cia republicana nas montañas de Ga
licia 1936-1951. 

Cunquelro. X. F. Armesto. Velaquí 
unha das figuras máis sobranceiras 
das n~sas letras e, sen embargo , 
en mo1tos aspectos, un gran desco
ñecido. 

Disparos. X. Navaza. Un repaso 
descarnado á historia da violencia 
dende a revolución cubana e o se
cuestro do Santa María ala o Exérci
to Guerrilleiro do_Povo Galega.· 

. ' 
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ubicación xeográfica na que se 
produce o fenómeno artístico en 
cuestión,_ e neste sentido o eterno 
condicinante da caixa de ritmos 
non deixa lugar a dúbidas; a sua 
contribución forzosamente será di
ferente da dun bombo, pandeiro ou 
pandereta (por referirse á familia 
da percusión). Claro que todo está 
supeditado a unha opción de con
xunto, e como tal foi asumido po
los seus integrantes, logo de deba
tes intern~. co calé de recoñecer
lle aos músicos a intelixéncia sufi
ciente cando menos ao pensaren 
esta nova xeira, na que a auséncia 
de Uxia ven sendo a novidade 
máis salientábel. En efeito, o cám
bio parece acertado logo de experi
mentar a mútua anulación que am-

. has partes acusaban. 

Este novo disco de "Na Lúa" disco
rre por uns derroteiros que non sur
prenden a quen tiver a ocasión de 
velos en directo ultimamente. De 
feíto, a sua gravación estivo conce
bida como se dunha actuación se 
tratase, e como tal é asumida polo 
grupo, unha vez recabada a sua 
opinión ao respeito: "arranxos sin
xelos, sen apenas meticulosidade, e 
son primário, menos elaborado que 
noutras producción_s". A mellor 
proba dim novidoso <leste disco é · 
unha peza, "Lourinha", incluída no 
seu anterior albúm;· dun tema de re
sonáncias ecolóxicas fixeron na 
presente versión outro máis próprio 
de músicos de asfalto; non en balde 
a instrumentación está máis electri
ficada que nunca no grupo. 

Reivindicación f olki 

Mália o antedito, polo de agora as 
árbores aínda non impeden ver a 
boscaxe, e no miolo da sua música, 
"Na Lúa" deixan perceber a esén
cia dun pasodobre, dunha albora
da, carballesa ou danza de espadas, 
que algo hai de todo no disco, e re
sístense a perder a identidade artís
tica, que como grupo teñen gañada 
hai ben tempo: "inda que fixése
mos "rock an roll" non deixaría
mos de ser un grupo "folk'"'; a no
sa diferéncia cos grupos tradicio
nais é que eles non teñen a ver co 
mundo que vivimos, e nós facemos 
música popular que reflexe vivén
cias actuais. 

Sentímonos emparentados con ou
tros grupos de nacións pequenas 
como a nos a". Aderriais do seu 
contido: en "Cortadanzas" decatá
monoso dunha auséncia significati
va cal é a música portuguesa, que 
asi e todo, segue a formar parte da 
canteira artístic do grupo. A novi
dade "exótica" é un tema titulado 
"Nepal, ida e volta", con aires da
quelas terras. Hai tamén algun in-
· tre desosego ("Alborada do Desa
fogo", "Camiño de ferro"); unha 
viaxe pola ria ("A cor de Ons"), na 
que o éondutor da lancha parece 
pisar a fondo o acelerador e remata 
o disco cunha peza guerreira, que 
ben podería estar inspirada na re
v o lta irmandiña ("Phonteliño 
Chu"). Ademais de "caña", os mú
sicos transmiten vibracións nada 
gratuítas; pero iso, a sua técnica, 
é o que someto á consideración do 
seu público habitual, xa que o ou
tro, o descobra ao grupo por este 
disco, ficará encantando se é que 
está "na onda" do que se coce por 
aí. E neste particular sobrancea a 
música que é sentida no estómago 
máis ca no corazón. A diferéncia 
esta entre quen coñecimos a "Na 
Lúa" hai sete anos, e quen vexan 
no · alzadoiro da tenda habitual es-

, tas "Contradanzas" do par do últi
mo disco de "Celtas cortos", por 
falar dun home "emerxeme" neste 
terreo cada vez máis confuso do 
"folk-rock". Por aí van os tiros, 
por un son, máis que "standard'', 
"standarizado". Entendido? + 

X.M. ESTÉVEZ 
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Sobredose, Lugo. 
XosE MARIA AL~Ez 

... 

1988 

Folga de estudantes, 
Vigo. 1987 

RAQUEL PEREZ 

XURXO S. LOBATO 

Surribas, Chantada 
1989 

XOSE LUIS TEJERO 

Despiste. 
Doniños (Ferrol). 
1989 
RODRIGO R. ARDA 

Prostitutas do 
Papagaio, A 

Coruña.1988 
XosE CASTRO 



Unha década 

Procesión 
de Sta. Lucía. . 

un dia calquer. Vigo. 
Xaneiro 1990 

LALO R. VILLAR 

de xomalismo gráfico 

Desde hai unhas 
semanas exponse no 
Museu Provincial de 
Lugo unha completa 
panorámica da 
fotografía de xoinal feita 
na Galiza na última 
década. Organizada polo 
colectivo de fotógrafos 
de Lugo, e coa 
colaboración de 
Deputación, a mostra 
recolle obra de máis de 
trinta fotógrafos que 
teñen elevado o nível de 
calidade da fotografía de 
prensa. Dez anos de 
información gráfica nos 
xomais, coas firmas ás 
veces máis coñecidas 
que as dos próprios 
xomalistas que 
escreben: os Xurxo 
Lobato, Manolo Blanco, 
Tino Viz, Anxo Iglésias, 
Delmi Alvarez, Nieves 
Loperena, José Luis 
Tejero,.Alvez, Virginia 

· Sorte pequena. 1989. 
IÑAKI ÜSORIO 

Barros, Xosé Castro, 
Benito Ordóñez ou . 
Xosé Marra, até encher 
as máis de duascentas 
páxinas dun catálogo 
coidadosamente editado, 
con currículos e 
fotogra~as dos autores: 
Margarita Ledo Andión, 
autora dé! máis extensa 
reflexión galega sobre a 
fotografía de prensa, co 
seu libro "Fotoxoc", é 
quen introduce a mosn;a: 
"Polo feito de sair na 
prensa, esta foto, esta 
imaxe que dura o que 
dura o tempo de ollar e 
tirar o xornal, intervén 
no .noso imaxinário;
define e modela a 
cultura cotián, 
outórgalle determinado 
sesgo aos modos de 
mirar e de nos 
relacionar coas 
cousas, co desexo 
das cousas". • 

Eleicións 
autonómicas. 
O Comité 
da Alúmina durante 
un mitin do PSOE. 
Burela (Lugo), 1989. 
X.MARRA 

Un dia na vila. 
-1989. 

MANOLO 
BLANCO 
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O INTERESE DA TUA CASA 

No interese d~ túa casa,, pide un Préstamo Vivenda Caixavigo. 
Con todo o que lle pides a _un crédito.-' 

. . - * 
Un grande interese: o 12, 75°/o. 

Un prazo de amortización moi" longo: ata 25 anos sen 
·penalización por amortización anticipada. . 

- . 

Un amplo ·tinanciamento: ata o 80°/o do valor da túa casa. 
Ven a Caix~vig.o. No interese da túa casa. 

' . . 

· Caixavigo 
"" V 

Unha Caixa para un País 
- . ' 

.* Préstamo hipotécario· interese variable. T.A.E. sen comisións 13,37%. Comisión de· apertura 1% sen mínimo de percepción. . 



NOVAS SENSUAIS 

• MC I A CORUÑA 

Rebúmbio en Com
postela pola nova 
fórmula de contra
tación de actores da · 
institución máis 
prepónderante a ni
vel de céna. Marga
rita Fernández, Isa
bel Arcos e José 
Manuel Martín, 
cuntratados para in
tervir na obra "Así 
é, se vos parece", 
cobran pero non 
traballan "Mandá
ronos á casa", con
firmounos Ernesto 
Chao, amais de su
bliñar que "non me 
retracto de nada do 
que dixen no seu 
dia. Os que están 
facendo a obra son 
aficionados". Con
sidera, asemade, 
que existe unha 
"malversación de 
caudais públicos". 
E insiste, en que 
"se antes se necesitaban eses 
traballadores, por que non ago
ra? E se é así, se están nas suas 
casas, hai un fraude". O único 
certo é que hai tres actores que 
cobran, mais non rraballan, un 
representante da Asociación de 
Actores que critica esa 'postura e 
un colectivo de actores que pa
rece non esar dacordo coa "im
pricindíbel" contratación dos 
"pais da céna". 

O Concello de Oleiros que se 
précia de ser un dos que máis 
traballa pola reconversión do 
tempo libre orgaiza, por médio 
da Fundación Municipal de Cul
tura, un cursiño de técnica de 
gravado-linografía a cor que 
será impartido polo artista cuva
no Ornar Kesel. O Centro Cívi
co de Santa Cruz é o lugar fixa-

Gorbachov quer 
finnar en Xullo ... 
(Ven da púina 17) 

cióa provocaba o xurdimento de 
graves mestnichestvos (localis
mos). 

Estados soberanos 

A i a cousa , a elaboración 
dun novo Soiuznii Dogovor 
(Tratado da lJnión) comezaba a 
contemplar e como algo invei
tábel. Na Plataforma das Na
cionalidades anteriormente ci
tada, esta posibilidade foi ex
pre amente descartada. Pero e 
a decisión en canto á fonna do 
novo Estado foi mais ou menos 
rapidamente tomada, non acon
teceu o mesmo coa detennina
ción do seu contido. Os parti
dários do Staatenbund (Confe
deración) foron velozmente 
arredados polos defensores da 
idea dun novo Bundesstaat 
(Federación) e esta resultou fi
nalmente a vencedora, pero con 
importantes concesións que se 
ben non afectan á denomina
ción básica, si integran elemen
tos próprios do -seu contido ca
racterístico. Ainda así, dado es
te paso, quedaba pendente o 
problema fundamental: a distri
bución dos poderes reais entre 
o Centro e as Repúblicas. 

Nos arredores de Moscova, 
en Novo Ogoriovo, discutíron
se a prática totalidade dos te-

CHELO 

do para desenvolver as devandi
tas sesións. Máis información 
no teléfono (981) 636598 

E posto que nos achamos no ve
rán escomenzan a xurdir as fes
tas. E unha delas é a Festa da 
Cervexa en Sada, onde, amais 
do referido mexunxe, os aman
tes da esmo~~a poder~ J?artici
par nas sest0ns mus1cais roc
keiras animadas por Os Modes
tos, Los Cuervos e Tiempo Li
bre, Xurxo Prieto e Alén do 
Mar figuran no apartado de mú
sica popular. Será o 30 de Xuño. 
E o 6 de Xullo, Barricada+Paio
saco, en Paisaco. O coocerto es
tá organizado pola -Asociación 
da Xuveotude desa vila, que es
tá adicada en corpo e alma para 
que este verán sexa algo máis 
que un verán. + 

mas pendeotes en relación a es
te asunto. Parellamente, a me
dida que é logrado un acordo 
apréciase con toda claridade un 
progresivo desbloqueameote da 
situación política. 

O texto do Proxecto, ade
mais de efectuar o recoñeci
mento do direito de samoopre
de leniie (autodeterminación) 
das Repúblicas que forman 
parte do Tratado, define a estas 
como "Estados soberanos que 
teñen a plenitude do poder es
tatal no seu território". Concei
tua a URSS como un Estado fe
derativo que exerce as compe
téncias que voluntariamente lle 
foron cedidas polas partes do 
Tratado. Asi pois, as Repúbli
cas irrompen cunha enonne vi
talidade na determinación da 
vontade política da Unión. A 
plena vertebración de cada un
ha delas, á marxe da Unión, 
nas condicións de pluralismo 
actualmente existente, favorece 
e posibilita que o conxunto de 
competéncias no seu poder se- . 
xao non só conservadas, senón 
desenvolvidas e mesmo am
pliadas no futuro. 

En senso estricto, os princí
pios comuos que fundamentan 
o novo Estado resúmense en 
dous. En primeiro lugar e como 
"máis importante" estabelécese 
"a prioridade dos direitos do 
home proclamados na Declara
ción Universal da ONU e nos 

NOVAS SENSUAIS 

Xomadas sobre 
fomento audiovisual 
Os dias 27 e 28 celebraranse no 
CGAI (Rua Durán Loriga-A Co
ruña), unhas "Xornadas sobre 
medidas europeas sobre fomen
to do audiovisual'', dirixidas aos 
produtores independentes gale
gos. Organizadas polo CGAI e 
mais a Asociación de Producto
ras de Cine e Vídeo de Galicia, 
coa colaboración de TVG e. a 
Deputación, pretenden dar a co
ñecer os contidos dos diversos 
proxectos postos en marcha en 
Europa en defensa do audiovi
sual. Os actos rematarán cunha 
mesa redonda sobre "o espácio 
audiovisual galego". 

Encontro 
de ferroviários 
Organizado pola A.C. e Clube 
Deportivo Colectivo Ferroviá
rio, encontro de traballadores· fe-. 
rroviários de tipo lúdico deporti
vo. Os actos celebraranse os 
dias 29 e 30 de Xuño e 5 de Xu
llo. Máis información na sede da 
Asociación na Estación de Vigo. 

II Escola de Verán 
Celebrarase desde o dia 8 de 
Xullo até fin de mes organizadas 
polo Ateneo Santa Cecilia de 
Marin co apoio de Política Lin
güística e a Consellaria de Edu
cación. Haberá tres áreas. Do 
dia 8 ao 12 Semana da Natureza 
dirixida a rapaces desde os 10 
anos. Do 15 ao 19 Semana de 
Plástica dirixida a escorares des
de os 6 anos, con talleres de coi
ro, papel, nós mariñeiros e outro 
de "facer de todo". Do 22 ao 26 
de Xullo Semana dos Xogos: 
populares, comunitários, de 
praia. O prazo da matrícula pa
ra os sócios é do 24 ao 30 deste 
mes e a inscripción é de 500 pe
setas, salvo a viaxe á zona de 
Tui-A Garda. + 

pactos intemaciooais". O Tra
tado enfatiza, no seu princípio 
terceiro, o compromiso de ga
rantir particularmente "o estu
do e a utilización da língua ma
terna, o acceso á información, a 
liberdade de creozas e outras 
libertades politicas e persoais". 
O outro princípio sioalado co
mo fundamental, é a democra
cia na que se basará todo o sis
tema de representación popu
lar, na perspectiva da edifica
ción duo Estado de Direito 
"que sirva de garantía frente a 
calquer tendéncia ao autorita
rismo e á arbitrariedade". 

A denominación que se pro
pón da URSS é a seguinte: 
Unión de Repúblicas Soviéti
cas Soberanas. Foi proposta 
polo Presidente de Cazaxistán, 
Nursultan Nazarbaev, e por su
posto, chama a atención a desa
parición do vocábulo "socialis
mo". En todo o texto do pro
xecto de Tratado en oengunha 
ocasión se menciona este ter
mo. Desaparece por completo. 
No princípio cuarto estabelece 
como fundamento da Unión "a 
libre eleición da forma de pro
priedade e dos métodos ecooó- . 
micos, asi como da realización 
dos princípiOs da xustiz~ so
cial". No artigo sétimo reitéra
se esta circunst~cia . • 

XÚLIO RIOS é membro 
Fundación Galiza 

de Estudos lntemacionais. 
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ANUNCIOS DE BALDE 

Casa de repouso, finca biodi
námica. Traballo no campo. 
Xexuns. Médico. 2.500 
ptas/dia' P. Frembgeo. A Leva
da-Alveos (Crecente), Ponteve
dra. 

Véndese hobie cat 17 SE 
Wings + Remolque de-estrada 
con caixa de viaxe multi-uso, 
con arnés. 900.000 pesetas. Im
pecábel. (988) 24 17 07 

Vendo frigorífico. 20.000 pese
tas. (981) 15 34 92. 

Redactamos e pasamos a má
quina cartas comerciais, circu
lares, reclamacióos estilo ame
ricano. António Pérez. Vigo, 29 
3048. 

Vendo libros portugueses por 
correo, libre de gastos, pedir ca
tálogo a Alem Ocobrix; r/Pom
bal s/n. 36216 Illa de Arousa 
(Pontevedra). 

pode-los pedir por correio a 
distribuidora Alem-Ocobrix 
S.L. O Pombal. 36626-Ilha de 
Arousa (Pontevedra). 

Vendo selos, unha série de 2 pe
setas da Expo Mundial da Pesca 
1973. Novos. A 500 pesetas. 
Chamar (986) 41 53 35. 

O Centro de Recursós para Es
tudiantes Mancomun, organis
mo dependente da U oiversidade 
de Santiago de Compostela e 
xestionado polos Comités Aber
tos de Faculdade pretende criar 
un arquivo no que se acolla toda 
a documentación posíbel sobre 
o movimento estudantil gale
go nos últimos cincuenta anos. 
Por esta razón estamos interesa-
dos en contactar con aquelas 
persoas que teñao fotos, panfle
tos, boletins, octavillas ... edita
dos durante este periodo na 
Universidade ou no Ensino Mé
di.o, co obxecto de fotocopialos 
e catalogalos dentro da sección 

Véndese chalet tres plantas, su- de Documentación do Centro. 
bida ao Castro (Vigo). Gran lu- Para contactar ou para máis in- · 
xo, superficie 1500 morros ca- formación podedes dirixirvos a: 
drados. Tfno. (986) r - - - - - , Centro de Recursos 
42 44 81. 1 VENDO CAMISA 1 para Estudaotes 

Se desejares os ro
mances "Luzia, ou o 
canto das sereias" e 
"Seguindo o camio-

~:~:=lf Mancomun. Pavi-
1 1 llóo de Servícios 
1 Para comprar, vender, 1 Estudantis. Cam-

camblar •.• , dlrlxete a: pus Uoiversitário. 

. ho do vento" de 
Moncho de Fidalgo 

1 ANÚNCIOS DE BALDE 1 Santiago. Tfno 
1 TELF. (986) 43 38 86 1 (981) 56 31 00 Ext 
L--~--.J 2222. 

ACTOS 

Festa de Xérmolos 
(1976-1991) 
Quince anos de cultura. Actos 
do dia 29 de Xuño Mesa redon
da no Hotel Mesón da Cabra. 
Ramón Villares, Chao Rego, 
Alvarez Pousa, Manuel Caama
ño e moderado or Xulio Xiz·. 
"Doce anos na procura da oosa 

EXPOSICIONS 

Mostra 
de Arte en Agolada 
Os días 28, 29 30 de Xuño esta
rás aberta na Casa da Cultura do 
Concello de Agolada, unha 
Mostra de Arte con participa
ción de máis de viote autores. 
Aymerich, Broz, Caamaño Xes
tido, Laxeiro, Sobral, Lamaza
res, Sucasas, Torres e Viñas en
tre os pintores, e Abilleira, 

· Coia, Parcero ou Vial Paio entre 
os escultores. · 

Museu do Prado 
O Ateneo Santa Cecilia de Ma~ 
rin organizou uoha exposición 
sobre o Museu do Prado, en co
laboración co departamento di
dác;tico do próprio museu. A ex
posición, que leva por título, 
"Invitación ao Museu do Pra
do", consta de 40 cadros: 11 do 
renacimento, 12 do barroco e 
pinturas do século XVIII, XIX e 
XX. Os interesados poden pre
sencfar a mostra os días laborais 
de 18 a 21 horas e os festivos de 
12 a 14 °horas. Os sábados per
manecerá pechado. 

Ricardo Terré 
Inaugurando unha nova xeira na 
Casa das Artes e da História de 
Vigo, o Centro de Estudos Fo
tográficos enceta unha etapa de 
exposicións de maior dimen
sión, con· programación trimes
tral. Esta etapa comeza cunha 
e.xposición monográfica dedica~ 
da a Ricardo Terré, de queo xa 

ideotidade" Presentación do 
Proxecto da Uoiversidade Popu
lar da Terra Chá. Na Discoteca 
Display, ~estival folclórico ás 18 
h. con actuacióos de Lembran
zas Nosas, Solpor de Celanova., 
Semente da Arte e lar. As 1 O da 
ooite festa coa Coral de Guiti
riz, Xéllllolos e Reviravolta. · 

se fueron mostras parciais nas 
duas primeiras Fotobienais. 
Aberta desde o 6 de Xuño ao 6 
deXullo. 

Jorge Castillo
Augafortes e litografías da co
lección-de Manfred Schwrarz. 
Aberta até o 20 de Xullo na 
Galria trinta Manolo Allué de 
Santiago. 

Mostra 
de Deseñadores 
Gráficos 
A Conselleria de Cultura veo de 
convocar uoha mostra de dese
ñadores ~o carácter competiti
vo. Cada participante poderá en
viar tres obras como máximo e 
deberán ser orixim!-is. ou impre
sas. Haberá unha selección pré
vi.a á exposición intentando re
coller o maior número de parti
cipantes. A temática é libre. Os 
interesados deberán enviar os 
traballos á Delegación Provin
cial de Cultura e Xuventude de 
A Coruña (Rua Durán Loriga, 
9-1º) entre o 1 de Xuño e o 15 
de Setembro. 

Suite Vollard 
de Picasso 
Coa colaboración do concello 
de Ourense e organizado ·polo 
ICO, mostra no Museu Munici
pal de Oureose (Rua ~epanto . 
6). \ • 

1 

LIBROS 

Máquina de Tempo· 
Tres novas entregas da colec
ción de textos ilustrados que 
edita Xrais: Na Venécia de Mar
co Polo, Cara a América dos vi-

. quingos e. Cristovo Co'lón. Este 
último inclue a tese de García de 
la Riega sobre o oacmeoto de 
Colón na Galiza, na vila de Poo
tevedra. 

Siléncio, paródia 
e subversión 
Cirico ensaios do profesor gale
go, aficaodo en Nova Jorque, 
XL. González Millán: .. Etnopoé
tica para unha literatura periféri
ca"; "O texto como espácio de 
confrontación simbólica na nara
tiva galega contemporánclt"; "A 
novela galega actual: entre a re
presentación marxioal do pasado 
e a invención crítica do futuro"; 
"Faotasia e parodia: a subversión 
do texto narrativo en As crónicas 
do Sochantre" e "Paródia e ioter
textualidade en Merlin e fami
lia". Editado por Xerais na colec
ción Universitária. 

Fotoxomalismo 

Luxoso catálogo editado pola 
organización da exposición "Ga
lieia 80-90), con iotrodución de 
Margarita Ledo Andión. Breves 
sinopsis do currículum de cada 
auto~ e cinco fotografías de ca
da un. O libro serve de apoio a 
unha exposición que se aoúocia 
itinerante por toda Galiza 33 fo
tógrafos coa mellor mostra de 
fotografía de prensa da última 
década no ooso país. 

Cóntos por palabras 
Pirémio Merlin e Prérnio Lazari
llo 1990, Agustin -Femández Paz 
é un dos autores máis impo~
tes e constantes no mundo da 
narración infantil. Contos por 
palabras, o volume que veo de 
editar na Colección Merlín de 
Xerais consta de oito cootos cun 
nexo comuQ: que oaceri a partir 
duo anuncio por palabras, dos 
que aparecen nos xomai.s diaria
mente. Temas de comic e outros 
máis clásicos da literatura in
fantl e xuveoil entrevéranse nes-

- tas histórias coesionadas cunha 
introdtición inicial. 

Escolma poética. 
Foz 
O Concello de Foz ven de editar 
a escolma de poemas dos parti
cipantes na Semana Cultural or
ganizada en Agosto pasado na 
vila da Mariña luguesa de Foz 
pola A.C. "A pomba do Arco". 
Inclue poemas de X. Ramón 

· Alonso "Booi", Oliropia Pérez 
Gómez,' Xosé Femández Rouco, 

. Xoán López López"Tanana, 
Francisco Maldooado Espinosa, · 
Manuel Cruz Bustamante e 

. Moncho Hermida. • 

UNTA 
DE GALICIA .@> u CONSEELERIA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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OS CORREOS DO CORONEL 
MANUEL RIVEIRO LOUREIRO 

R 
ematáramos de xantar, e serían as 
tres e cuarto (catorce e quince nas 
Canarias) cando un timbrazo sosti

do nos chama dende abaixo, cortándonos 
unha acougada sobremesa. Atendeu a 
miña muller: "Si. ¿Quen é?" A forte voz 
enchéunos a casa: "Correo urxente. Unha 
carta." Premendo o botón que dá entrada 
ó portal, a miña muller botoume unha olla
da interrogativa, obtendo en resposta un · 
lombo engruñado e unha faciana expre
sante da máis supina ignorancia. ¿Unha .. 
carta urxente? Pois a ver de que se trata. 

Non era unha carta que era un cartón, co
ma un paquete metido nun sobre, o que 
saíu do ascensor nas mans dun rillote · 
encasquetado e non pouco runfante . 
Acordóuseme ó punto que "Mentres non 
tente de abrila non hai perigo", dando xa 
por certo que se trataba da clásica carta
bomba. Pero non, pois que o mensaxeiro 
me fixo saber, con aire perentorio e da
qondo autoritario: "Son mil no.vecentas ... " _ 
Eme imposible precisa-la cantidade pois 
que non a lembro con exactitude, pero 
achegábase ás dúas mil pesetas. Anque 
sorprendido, tamén me sentín tranquiliza
c;io: "Non é un atentado, non; só é un atra
co." 
Vendo que non era unha carta-bomba, 
animeime a botarlle esa ollada por fóra 
que se me permitía denantes de pagar. 
Remitíao unha institución de recoñecida 
fortaleza económica, da que eu non sos
peitaba tanta miseria procedimental. Co
ñecido o remitente xa adiviñei o contido: 
unha obra literaria escrita por este cura. A 
que ata entón fora para min prestixiosa 
institución, convocara tempo atrás un con
curso literario, e procedía agora á devolu
ción das· obras non premiadas, remesán
doas a cargo dos desafortunados concur
santes. "A porte debido; é que vén a porte 
debido, e sonlle mil novecentas ... " infor
maba-ameazaba o afouto mensaxeiro en
casquetado, tentado contaxiarme das· sú
as présas mentres que eu, aloleado, non 
era quen de entender que tivese que pa
gar tanto por r-ecu~er~ algo que era meu, 
aquel mangaCt füO 1 os escritos por min, 

'#' franqueado · poucos ~ ~es antes en Co
rreos pok> módico -;píir. · de cento quihce 
pesetas. Non ch~ é raa 1 a a diferencia, de 

~ ,_ cento quince a cáse J!)as mil. 

. ''''"' Verdadeiramente, vaia, eu non tería que 

sorprenderme tanto, pois que eu ben sabía 
que estas novas empresas de correos pa
ralelos cobran a hostia p.:>la suposta mella
ra dos seus servicios, aproveitando o es
morecido que anda o noutrora competente 
servicio de Correos. leño recibido cartas 
de moita urxencia con tarifas· disparatadas, 
como de mil e pico de pesetas. Esnobismo, 
ostentación, parveza e dispendio, todo xun
to. Esaxeración, en fin, e incluso falsa ur
xencia, dado que moitas veces o seu conti
do era tan trivial coma a invitación para un 
acto a bastantes días a vista. Pero o que 
nunca acontecera é que semellantes enví
os me viñesen a porte de~ido. 

E non había maneira de convencer ó 
mensaxeiro· de que o contido daquel so
bre era da miña enteira propiedade. Nada: 
"Se v9stede non me paga, téñoo que le
var." O sobre, non a min. E marchou sen 
máis voltas con aquel feixe de papeis me
canografados polas miñas mans, producto 
do meu traballo; unha obra entrañable 
que naceu nas miñas mentes e xurdiu da 
miña Olivetti. 

A xestión telefónica. coa picaresca empre
sa de correos paralelos, non me aportou 
resultado ningún : "O contido poderá ser 
seu pero o porte é noso, e se non o co
bramos non. o entregamos." Sobexo auto
ritarismo. "E daquela, ¿que van facer con 
el?". "Quédalle aquí en depósito. Canto 
máis tarde eh vir por el, máis caro lle vai 
custar." Non sei por que, pero pareceume 
advertir no meu lonxano interlocutor os 
galóns dun sarxento que, manu militari, 
me desposeía sen remisión da miña esti
madísima obra literaria. Menos mal que, 
como conservo o orixinal, pouco me im
porta perde-las copias que tan gravosa
mente me devolví a a seudoprestixiosa 
institución de marras. 

Porén, quedoume mal sabor polo militaris
mo operativo de uns e outros, pola des
consideración e mailo despotismo destes 
e aqueles. leño medo de que se estea a 
dar, no eido postal de España, unha situa
ción de abuso que empeza a semellarse á 
corrupción desbocada que eu vin galopar 
por outras latitudes. 

Nun país americano do que non quero 
-lembra-lo nome, había un servicio de Co
rreos que funcionaba cada vez peor. Este 
mal tuncionamento fixo nacer e medrar un 
servicio paralelo de libre empresa, o dun-

ha mensaxería privada, moito máis caro e 
algo menos ineficaz ca o Correo oficial. 
Entre as innovacións impostas por esta 
puxante empresa, figuraba naquel tempo 
a de cursa-las cartas sen cerrar, abertas, 
disque para facilitar un posible control do 
seu contido polo aquel da loita antiterroris
ta contra os tupamaros de aquí, os mon
toneros de alá, os miristas do outro lado. 
Peró houbo un momento no que o gober
no, por fin, se manifestou disposto a revi
taliza-lo Correo oficial, empeMndose nun
ha enérxica actuación para acabar coas 
tallas do serivicio. De tal xeito librou inxen
tes recursos para melloralo, e amais diso 
procedeu ó solemne nomeamento como 
novo Director de Correos dun bizarro mili· 
tar, un coronel moi distinguido palas súas 
dotes de mando, capacidade de traballo, e 
talento organizativo. 

O coronel Cambiar, que así se chamaba, 
contratou numeroso persoal para agran
da-lo servicio, e instalou por todo o país 
uns buzóns de gran tamaño e de aparato
sa vistosidade. A calidade do servicio, 
nembargantes, non mellorou para nada, 
afortalándose en troques o correo privado. 
O novo persoal contratado nunca chegou 
a presentarse nas dependencias de Corre
os, e dos flamantes buzóns instalados en
dexamais se recolleu a correspondencia: 
anos despois, enferruxados e escangalla
dos, deixaban ver pala súa chapa turada 
un amasillo amarelado, o resultante da
quelas pezas postais depositadas un día 
no seu interior polos inxénuos remitentes. 
Un deles era eu. A todo rsto, a prensa dun
ha esquerda testemuñal xa tiña descuber
to para os seus escasos lectores que todo 
aquel persoal contratado, pagado co erario 
público, viña desempeñándose activamen
te na empresa do correo privado, e que o 
dono de tal empresa viña sGndo nada me
nos ca o mesmísimo coronel Cambiar. 

De pensar que aquí poida acontecer outro 
tanto, é que se me poñen os pelos de es
peto. Mais en verdade algo está pasando 
que o fai semellar de lonxe. Ou non tan de 
lonxe, de se facer pescudas que descu
bran quen está detrás desas empresas de 
correos paralelos, interesadas natural
mente no máxime derrame do"oficial Ser
vicio de Correos. E asemade interesadas 
na máxima explotación do usuario, ben 
sexa este o normal remitente, ou o incauto 
destinatario dun envío a porte debido, co
ma neste meu caso. • 
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TRES EN RAIA 

FRIVOLIDAD E 

XOSE A. GACIÑO 

A opinión "publicada" (segundo 
expresión acuñada , non sen 
certo matiz despectivo, polo 

grande-lider-non-imprescindíbel-que
debe-segu i r-m oito-tem po) andaba 
atenta ás ramificacións interminábeis 
do sospeitoso tinglado do financiamen
to habitual do partido socialista, cando 
unhas confidéncias a tempo, no marco 
incomparábel dos Reales Alcázares 
sevillanos, cambiaron hábilmente a di
rección das atencións informativas. 
Unhas sutís reteréncias á necesidade 
de renovación, a misteriosos pontos de 
inflexión e mesmo á posibilidade de 
que el mesmo -o grande líder- poi
dera ou poidese contemplar unha pos
píbel retirada ... e xa está toda a opi
nión publicada a vender contos de lei
teira, os cantos que desatan as gran
des paixóns en torno aos relevos no 
poder e que dan tanto xogo entre os 
que se eren os cantos e quen se apro
veitan da sua difusión. 

E mentres comezan as cábalas sobre 
o futuro de nomes, intereses e apara
tos, importarán menos as cloacas fi
nanceiras, o caso Juan Guerra vai xa 
camiño dos libros de história --como o 
estraperlo lerrouxista- e Fernando 
Salas vai quedando máis só na sua 
vana esperanza de clarexar algun día 
a trama dos GAL. 

Entre os límites da opinión "publicada", 
que devora día a día ás suas próprias 
criaturas a pouco vellas que queden, e 
a incapacidade manifesta dos parla
mentários para intentar sequera a in
vestigación de tantas irregularidades, 
estas fuxidas cara adiante teñen moita 
utilidade para mariter o ritmo esmoreci
do dunha política degradada, que a al
guns -quizais a moitos- pode levar a 
poñer en cuestión o mesmo sistema 
democrático no que se desenvolve. lso 
é o mais grave desa frívola loita polo 
poder. E o máis desesperante para 
cantos pensamos que, no que ao sis
tema se retire, calquera aitern~tiva po
síbel sería peor. • 

VoLVER Ao REGO 

O espírito conquistador español 
sempre foi de pacotilla. A che
gada das tres caravelas do 

descobrimento anúncianse, nun proli
tério de pancartas, no muelle de La 
Laje, amasando a falta de respeto a 
outras culturas que non sexan as da 

- língua do Arcipreste de Hita. Sen em
bargo, a fabricación das próprias em
barcacións foille encarregada aos ita
lianos, incapaces os españois de en
contrar unha carpintaria de' ribeira 
competente. · • 




