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Non hai argumentos para o "SI" · 

OTAN: CUESTION DE PROPAGANDA 

Entrevista 
con Xosé Fortes 

O ex-capitán 

da U.M.D. 

tala da OTAN 
(páx. 12-13) 

O ex-membro da UMD 
ana liza polo miudo os 
detalles da integración 
española na OTAN, e as 
consecuéncias e antece
dentes desta organiza
ción militar. 

. f 

1 nvestido presidente 

Albor leeu 
de novo 
a mensaxe 
do Nadal (páx. 5) 

Limpacristais: 

o espello 

da crise 
(páx. 3) 



editorial 

A ditádura da propaganda 
,. '1 1 • • 

O a~unto est~astante claro. Os de
fensores da ~ Otan, · empezando polo 
próprio goberno, non teñen argu
mentos. Os contrários á Otan si os te
ñen. Non é tendencioso afirmar isto. 

o ·que xa non está tan claro é por 
qué os que exiben· como únicas rn- . 
zóns frases do tipo de "a Otan está aí 
e hai· que asumila" ou 11 a España in
terésalle" -en realidade as diserta
cións pró-otánicas en pouco exceden 
o esloqan vacío e a abstración insul
sa- o que non está tan claro, t:lici
mos, é .o porqué estes "argumenti
ños" van contar -gañen ou non
cun importañtísimo número de vo
tos, en contra dun senso comun que 
aconsella · a paz, a neutralidade e o 
cese dos gastos militares. 

A explicación a este estado de cou-
. sas, á enorme manipulación propa
gandística que estamos padecendo, á 
confusión e a mentira mellor adorna
da que están i.nculcando incluso en 

cala necesariamente de maneira radi
·cal, valente e desmitificadora. 

O ·23-F -cuxo quinto aniversário 
vimos precisamente de ~elebrar- foi 
un golpe planificado, preciso, con es
tilo e resultados óptimos. As causas 

~ están acedas· e compre quitar velos 
'de diante dos ollos. Os pilares que le
. xitiman este referendo do 86 son, 
proxecta.dos historicamente, os mes
mos que concorrian no referendo do 
66. Pof necesidades dos . tempos 
compre inverter. o orde do binómio 
encarregado de persuadirnos hai 20 
anos, así Garda Civil-Meios de Co!J.lU
nicación, hai que transformalo ag"ora, 
por orde de importáncia, en Meios de 
Comunicación-Garda Civil. Os pri-

- meiros teñen cada dia un peso maior, 
sen por iso esquec~r ~os carpos poli
ciais -aí ternos estes dias a bárbara 
actuación da policia en Guadix ou, 
aquí mesmo, en Redondela contra as 
traballadoras de Telanosa-. 

televisiún, pero tamén cadeas de rá
dio, diár.ios, etc. están a facer propa
ganda -intelixente, estudiada e ma
siva- a favor do "si". A atmósfera 
criada en · conxunto sitúa nos nas 
coordenadas de hai 20 anos, cando 
os que non estaban convencidos sen
tíanse impotentes. A impoténoia é o 
que nos queren inxectar como sexa: 
11 A Otan ... hai qu.€1 asumila", a inda 
que non goste, "non se pode facer 

· outra cousa". 
Non é gratuito pensar que se Fran

co pudese contar coas grandes posi
bilidades e o enorme peso dos meios 
de comunicación de hoxe en dia qui
zá el ta.mén ·Se te ria feito /1 demócra
ta '1. 
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~ pontos tradicionalmente pasivos e 
alleo.s ás . esferas do poder e dos 
meios de comunicación, hai que bus-

Ho~e todos os meios de comunica
ción, empezando pala todopoderosa 

Non pode, por iso, resultar estrana
a afirmación do ex senador LI. Mª Xi
rinacs, realizada no número anterior 
deste mesmo periódico: 11 Hai tempo 
que·o p·ovo perdeu a soberania. Foille 
arrebatada cos procedimentos demo
cráticos máis <Ortodoxos>". Neste 
contexto hai que situar o referendo; 
sexa cal sexa o resultado. 

A NOSA TERRA non se Identifica n-rl•menti 
cos artlgos de opinión publicado• nas 1uH phln11, 
respeltando a independéncl1 do• aeu1 autores. Non 

· se mantén correspond6ncia sobre orlxlnals non sol~ 
clúidos. &tá permltld1 a reprodución, sempre que 
te cite procedéncla. 

cartas 
11GALLEGO DEL ALMA" 

Ten recentemente caído nas mi
ñas mans un libriño de versos 
duntal Paulina Rivadulla(.1 ), mé
dico da Coruña, no cal, cunha 
escrita horríbel, cántanos a sua 
vida e milagres. Todo o libro 
está escrito nun galega maran
delo, agás o limiar, que está en 
español. Non obstante, o intere
sante está afinal, onde, a xeito 
de epílog.o, escrebe: 

"Perdonen, lectores, porque 
haya comenzado· y finalizado 
esta pequeña obra con nuestro 
lenguaje oficial. El vernáculo 
idioma se presta más a la poe
sía, que brota puramente del 
alma, que ha vivido y sigue vi
viendo, Dios sabe hasta cuando, 
en esta tierra acariciada por las 
olas y brisa del gran océano y 
por la frecuente lluvia, que man
tiene el colorido de nuestra cam
piña. Impresionando, como no, 
la retina del forastero, que sale 
maravillado de lo apacible de 
este pedazo de España, y de lo 
aulce que es n.uestra manera de 
hablar, dando la sensación de 
enamoramiento de n·uestras 
gentes para con ellos. ,, .. 

Os libros son cultura ''.case" 
sempre .. Cando non, son merda, 
con perdón Don Paulina. 

FRANCISCO X. VILLARES 
· (A Coruña) 

(1) Paulina Rivadulla Martínez: Cami
ñando. Edhorial Moret. A Coruña, 1983. 

AUTOPISTA E OTAN 

De sempre o nacionalismo po
pular tem denunciado esse 
monumento do colonialismo a 
barbárie que é a "Autopista 
del Atlántico". Contodo; nunca 
que eu lembre o tema rec~beu . 
um eAfoque estritamente do 
ponto de yista estratégico-mi- · 

-litar. Agora, en vésperas do re
ferendo sobre a OTAN e umha 
vez que o· Governo espanhol 
decidiu continuar as obras da 
devandita auto-estrada, cuido 
que vem a conto traer a estas 
páginas certa informa~om 
aparecida na prensa da RFA. 

Polo visto, segundo a ordem 
1/83 emanada dos altos orga
·nismos do Pacto Atlántico, os 
membros deste bloco militar 
estám na abriga de "cumprir 
coa máxima eficácia" os re- · 

_ querimentos da OTAN em 
quanto a auto-estradas "para 
o caso de emergéncia ou de 
guerra". Cabe engadir que na 
Alemania Ocidental a constru
~om de estradas e auto-estra
das, coordenp-a o Ministério 
de Defensa coa OTAN . . 

Nesta li.nha resulta lógico 
pensar no papel que a auto-es
trada . galega pod~ria de·sem-
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penhar na retagarda ocidental 
face a um eventual conflito bé
lico no cenário europeu: enla- . 
ce entre bases navais-militares 
(O Ferrol, Marim) ao longo 9as 
Rias Baixas, polígono destina-

. do para o desembarque- das 
tropas USA e canadianas. Por 
outra banda é de salientar a 

_possibilidade ·de adecuar cer
tos tramos da · fita asfáltica 
como pistas de aterragem de 
emergéncia para avions milita
res, amém de facilitar por esta 
vía o acceso rápido para o 
abastecimentó da frente desde 
o nosso pa.ís e Portugal. 

Ainda ignorando se Madrid 
tem chegado a tal grau de 
coordena~om (os Planos estra
tégicos .jamais .se discutirom 
¡'en la Cámara" ou fóra de"la) 
o que si ·é certo, é que o Esta
do espanhol .hoje está integra
do na OTAN, o qual funda
menta na realida·de a hipótese 
anteriormente exposta. De 
confirmar-se, espero que nun-: 
ca na p~ática, seria oportuno 
mudar os cartazes· que nos in
dicam, "Autopista del Atlánti
co" polos de "Auto-estrada do 
Pacto Atlántico". 

JOSE Mª S. PENA 

-AMIGO JúLiO 
Pois beri~ amigo J(llio, como ti 
ben dis, xa remátaron as elei
cións e aínda que che pese e che 
foda un pouco, unhas das pocas 

· voces de oposición e denúncia 
até as próximas, serán as da 
U.P.G. e do B.N.G., con foulard 
ou sen el. 

Eu confeso que o primeiro im
pulso ao ler a tua carta de res
posta a Ramón Muñiz, foi bus
car-te para que me explicases 
cál é esa conduta revolucionária 
da que. presumes. Mais isto só 
foi un primeiro impulso, agora 
máis fnamente, gostaria-me re
comendar-che que detiveses u_n 
pouco as tuas colaboracións . na 
prensa nacional e internacional 
e fixeses un lixeiro exame de 
conciéncia, non estarás caindo 
nese "mesianismo" tan denos
tado nos teus escritos? As veces 
dá-me a impresión de que. les os 
livros segundo che convén, por
que algun deses, tan citado por 
t1 tala dunha cousa chamada 
11 praxe", e iso, perdoa~me, pero 
a ti no cha vexo por nengures. 
Oueres-me explicar, cómo pre- ·. 
tendes construir. esa organiza
dón revolucionária, non será be
rrando "vide a min que eu son 
o da verdade"? A min parece
nie que ·algunha vez tamén de
bemos dar exemplo... · · 

Por outra banda, prefiro pen
sar que estabas un pouco "en 
trance" cando escreveches esa 
carta~ pois· senón non me expli-

co cómo se pode dizer que as 
mesmas facilidades teñen E.G. e 
o BNG, ou é que non les a pren
sa? Fai-me un pequeno favor, 
conta as liñas ou os minutos 
que lle ofereceron a cada orgé!
nización nos meios de comu_nr
cación e iso tan só para. pór un 
exemplo. 

Outros dos pontos que tocas 
na tua interesante misiva, é o da 
adaptación, a qué? Podes-me di
zer, quén son· os que están pre
sentes e levan adiante as loitas 
que se dan na Gal iza? Non 'sere
des ti e esas voces tan preclaras 
das que f~las, eu _ só vos ve_?<o 
nos xorna1s, os cars para maror 
desgrácia son· moi pouco lidos 
por esa clase sobre a e.al tanto 

.teorizades. 
Xa case para rematar, permi- · 

te-me dar-che un consello, ami
go Júlio, le detidamente. ~ carta 
de Padim, parece-me mo1 m.tere
sante: Eu, persoalmente, f1xe~a 
promesa de non contestar .as 
tuas cartas, aínda que como ti 
s·abes nunca compartin moitas 
das tuas·teorias, mais ago'ra non 
puden aguantar, a~ ler a~, tuas 
palavras deu-~~ a 1mpres1on de 
que o autor tina sobre o seu 
lombo moitísimos anos de tra
ballo revolucionário e por des
grácia ou por sorte aqur coñece
mo-nos todos. 

Até outra, amigo Júlio, eu non 
creo que che conteste máis na · 
prensa, pero se~uramente me 
verás nalgunha lorta ou manifes
tación, (menos das que eu que
reria) mais nas que de seguro 
estarán o B.N.G. e a U.P.G. 

P.S. 
En canto á C.X.T.G. eu tamén 
lles desexo sorte, aínda que siga 
a militar na l.N.T.G., para min o 
único sindicato nacionalista e de 

· clase na Galiza. 
Por certo,· que tal andan os 

apoios ao "governo de progre
so" dentro da CXTG? 

SAMUEL RODRTGUEZ 
Militanté do BNG (A Coruña) 

OTAN PARA A SUA PRIMA 

Irnos fazer kampaña ·kontra desa 
penetrazión prepotente. ·Kampa
ña partikular, pagada dos nasos 
petos, sen firma, nen siglas, nen 
wandes presupostos. Somos uri 
'Grupúsculo rncontrolábel" de 
radikais ke non se resiñan a ver 
o xogo parlamentario dos ke se 
chaman de "esketdas" nin o pu
rHanismo neurótiko dos Julios 
Bajares ke kreen tira verdade na 
sua mau. Koma opinión púbika 
sen meios ekonómikos fazemos 
akzión konkreta. 

Pero a opinión púbika está ke 
cheira. Cheira a paro, a rekon
versión, a mentiras podres, a 
konsumo imposíbel. A opinj9n 
púbika opina .ke xa non se pode 
un refuxiar nen no sexo, nen nas 
drogas, nen no Rock'n'Roll 

(1'Herpes, talko y Tekno-pop 11 ?) e 
a zervexa vale un pestón dises 
gordos. 

Barcelona "no es bona", Vigo 
non vale un figo, Nova lorke 
cheira a podre e en Haití os ian
kis non pensan en tí. Este é o 
mundo, señoras e señores, da 
dekadenzia, da soedade, dos 
marxes (porke· marxinazióp ven 
de estar ó marxe). Ao marxen 
están os modelrios, os posmo
delnos,. os "pijidomínguezarru
gabella", ·os ke kerén e non po
den e os ke podendo seguen fo
dendo. 

A Opinión Púbika opina: ak
zión konkreta. OTAN para a sua 
prima! (E ke ela os bendiga}. 

Bíkiños nos kuiños : 

AMADOR KASTRO MOURE 
Barcelona 

FALANDO DA LIBERTADE 
Nos que vivemos no chamado 
"mundo livre" vamos a talar um 
chico da liberdade. 

Creio que inda se segue a defi
nir nas escalas como a capaci
dade de facer o que se queira 
sen invadir as liberdades dos 
demáis, senom caise no liberti
nage. 

Pero na sociedade de merca
do, a liberdade é umha merca
dería máis, é algo que se posé, 
nom que se vive ou no que se 
está, e soe ser confundida com 
a in.dependénza, chega para elo 
com olhar a pulJlicidade. 

E dicer, canto máis tés máis li
vre és. Se ganas 400 mil, es mui
to máis livre que se ganas 40 
mil, pois tés mu ita mais ·liberda
de {c;:apacidade) para posuer 
causas, para mercar e vender, 
para viajar, para conhecer, para 
ter umha vida social máis ricaz 
etc. resumindo: canto máis rico 
máis livre, podes mercar forza 
de trabalho e explota-la no teu 
porveito. Para os traballadores a 
liberdade e umha entelequia, e 
se medran socialmente (outra 
entelequia) máis livres seram. O 
trabalhador que queira ser livre· 
anda sempre feito um libertino 
e nos caminhos da libertinage. 

Pero canto máis posues, máis 
usas esa liberdade, menos livre 
resultas ser, sintes-te com muita 
menos capacidade para te en-

J frentares com o sistema, mais te 
integras, facendo-te -livre estás 
negando continuamente a liber
dade dos demais. 

A propied~de tua, e a nega
~om de ise objeto para os ou
tros, e a imposibilidade de que 
os demáis posuam esa mesma 
cousa, canto máis "livre" és me
nos o som os que te arrodeiam. 

Um seña que vivese só em 
Australia, aillado do resto do 
mundo, e qúe toda ela fose del 
serJa livre? Sería um Robinson, 
pero a liberdade para ei:nom te~. 
ría sentido, resultaría um co·ncei
to vacuo. 

J 
A Liberdade só se pode enten

der para o home nom em canto 
individuo, senbom en canto ser 
social, e o ser livres em meio de 
homes livres é o que nos dá o 
crunho de homes/mulleres. 

A nosa liberdade nom é umha 
ilha (propiedade) mais ou me· 
nos grande, que limJta. com ou
tras. Se somos autent1camente 
livres senom limita con nada, 
senon que nos amplificamos 
nos demáis e viceversa, e só 
tem sentido .considerarnos livres 
se ao selo nom negamos a liber
dade de ninguém. 

N.B. A propriedade privada é 
um roubo, e o roubo um delito. 

HERMINIO DA FONTE 

CONTRA AS MULLERE$ 
Vós de renúncia eterna 
enchendoa a vida coas so
bras do amor recollidas unha 

aquí 
outra alá entre o tempo . 
Vós 
que profanades os solpores 
con rosto-de-ollos-en-terra e 
inxustizas caladas con mans 

callosas e siléncios 
Vós que na guerra queredes 

ser viol etas 
que na fame 

sodes arado sobre mares 
i nf é rti 1 ess 

Vóss 
que permitides "inocentes" a 

criazón da altares 
de de estrelas ... de musas 

que non tedes tempo a ol lar 
o mar 

pois o tempo e cuestión. de 
guisos 

e de polvo 
de pratos suxos 
Vós 
Vós que non asasinades 

que non reventades muros 
que non criades azas 

Vós 
prácticas 
realistas 
vengativas ou Vós 

doces 
tenras 
submisas "aovososinor" 
"amantes" 

Ou Vós crueis 
"livres" 

que desde a vosa liberdade 
afincaces ca deas como pu

Ou Vós 
. ños no .pescozo 

Cho rosas 
Vós 
que agazapadas onde a som
bra cobra vida, non conspira-

. . des 
contra vós próprias 
contra a sombra 
contra a vida mesmo 
que non derrubades victoria· 

- sas 
o muro cotidiano da incom

prensión 
Vós 
Contra Vós 
Contra min 

Contra as mulleres 

FRANCISCO SOUTO 
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Limpacrista.is; ~espello da • cr1se 
. . 

Novos tempo~ xerar:1 novas nece~i~ades. As épocas de crise le~an consigo a a·parición de novas 
formas de ganar a ·v1da: novos of1c1os, novos traballos que van da economia sumerxida . á 
mendicidade. f:i~i. 9ue agudizar o enxeño para sobreviver. A_demais compre-adaptarse a cada cidade.
Explq_rar as pos1b1l1dades e, logo, empezar sen demora para .situarse an.tes de que a competéncia 
se faga tan grande que os c·artos que se tiran non cheguen nen para vícios. Son novos 
traballós xerados pola crise do capitalismo. -
Podémolos ver á mañanciña 
cun caldeiro de plástico, unha 
barra e unha escada, ou pega
dos á cristaleira dun comércio 
ou dunha cafetaria. Tanto ten 
que chova como que faga ven
to; que as mans se tullan polo 
trio ao contacto coa água con 
xabrón, como que o sol quen
te ta n forte ·que se evapore a 
água. Son os "limpacristais": 
unha imaxe familiar nos últi
mos meses nas cidades gale
gas, pri_ncipal~ente en Vi~o: 

"Metmme a 1sto como un1ca 
maneira de sacar para vícios", 

· dinos António Alvarez, un 
mozo que xa leva tempo no 
ofício. 

Antes era mecánico pero 
quedouse sen traballo, logo 
entrou a traballar nunha com
pañia de limpeza pero "foise 
enseguida ao tacho" , polo que 
decidiu t raballar pola sua can
ta. 

A maneira de empezar no 
"oficio" é ben sinxela, ou, me
llar dito, era, "pois agora anda 
todo o mundo a rapañotes e 
comércio ou bar que abre de 
novo hai cen que pretenden 
quedarse coa sua limpeza "; 
vaste a un bar ou comércio e 
oferécese para limparlle os 
cristais todas as semanas, fi
xas lago o précio ao mes e xa 
empeza " o negócio". 

Un negócio que non debe 
ser tan grande cando António 
Alvarez afirma que "os catro 
que traballamos xuntos, (pois 
ainda que saques menos tra
ballas máis a gasto cuns com
pañ~iros) vimos sacando ao 
mes de 25 a 30 mil pesetas 
cada un" . O soldo non dá para 
moito " e menos se es casado, 
como algun dos meus compa
ñeiros", polo que António di 
que segue nisto " até que me 
veña o v isado para marchar 
para Sufza. Non hai outra saí
da", afirma. 

E non é que non traballen, 
non. Entran ás oito da mañá ~ 
saen ás 12,30. Pola tarde tra
ballan das 3 ás 6 horas. Un ho
rário que ven dado polas pró
prias condicións do traballo 
"pois nisto, como en todo -
dinos António- tes que saber 
e o que non podes facer é por
te a limpar unha cristaleira 
nun comércio a unha hora en 
que a xente sai a mirar os es
caparates ou de compras. O 
mesmo ocorre nas cafetarias 
ás que tes que ir traballar nun
ha hora que non sexa ponta. 
A xente non quer, con razón, 
que a molestes cando está to
mando tranquilamente o seu 
café e mirando para a rua". 

UNHA GRANDE 
COMPETENCIA 

"Hoxe .isto está moi explota
do", dinos Antonio. "Cántos 
somos en Vigo?. Ui, moitos, 
non sei cantos hai, pero cen
tos". Esta saturación no mer
cado é o que fai que "non su
bamos os précios desde que 
empezamos. Se os subes qué
daste sen o comércio, sobreto
do o comércio, que tamén 
para eles anda mal a cousa; as 
cafetarias poden pagar me-
llar". · -

Os précios varian seQundo 
os metros cadrados acristala
dos do negócio e os recovecos 
que estes teñan. En todo caso 
o précio fíxase de antemén. 
"Nós dámo·slle un vale cada 
semana que o limpamos e 
logo ao fin de mes cobra~qs 

Xoán, con só 13 anos, 
xa ten moita experiéncia 
como "obreiro autóno
mo 
todo xunto", cántanos o noso 
interlocutor, _que pon como 
précio dunha cafetaria média 
para as catro limpezas do mes, 
o dunhas 2.500 pesetas. 

O ser moito ou pouco de
pende, como sempre, do que 
cobra e do que paga, que nisto 
é moi raro que se poñan de 
acorde, pero os traballadores 
quéixanse, pois " teste que dar 
conta que ternos que comprar 
escaleiras, barras, baietas, xa
brón, esponxas e demáis uten
sílios". 

Por causa da cómpeténcia 
moitos destes traballadores de 
Vigo vense abrigados a tentar 
buscar traballo en vitas limí
trofes. Asi, hainos qu_e se des
prazan a Redondela, Porriño, 
Baiona ou Mas ... Ainda que 
isto ten un gran problema 
"pois necesitas bastantes tra
ballos, senón non che com-

- pensa facer a viaxeH. 

DENTRO DOS LIMPACRISTAIS 
TAMEN HAI CLASES 

António e os seus tres compa
ñeiros, ainda que non gañan 
para viver, pódense considerar 
uns privilexiados deste ofício. 
Eles teñen unha clientela fixa, 
herdada, en parte, da antiga 
empresa na que traballaban, 
polo que teñen asegurado ao 
mes uns mi lleiros de pesetas. 
Ademais xa coñecian o ofício. 

Moi distinto é o caso de 
Xoín Díaz. El só ten 13 anos. 
Vive en Coia, o pai está no 
paro, traballaba na constru
ción; a nai limpa escaleiras, 
traballo para o que tamén hai 
moita competéncia. 

Xoan, coa sua cara pecosa 
de nena revello e curtido pota 
vida, o seu cigarro de médio 
lado e uns ares que queren ser 
de home maior e responsábel. 
xa ten un longo historial de 
"obreiro autónomo". 

"Empecei hai dous anos, 
vendendo "~eenex" á sa~a 
da Autopista, pero lago asen
táronse alí outros e botáron
me. Cando eu chegaba eles xa 
estaban ali. Vivían perto, ali 
por tras, nunhas chabolas. Pú
xenme logo na Praza de Espa
ña, pero alí non é bon sítio. Pa
rar paran moitos coches, pero 
a xente está pendente do se
máforo para sair pitando e 
non quer que a molesten". 

-"Qué tal che ia o negó-
cio", pergúntolle a Xan men
tres lle pido outra cervexa. 

-"Bueno", contesta fixando 
os ollos vivareinos no teito do 
bar, "ao comenzo ia iirando. 
Habia xente que che compra
ba e que até che daba propina 
Lago empezou moita xente a 
vender. Ademais, sabes unha 
causa, case sempre che eran 
os mesmos os que che com
praban. Un ensinoume unha 
vez unha guanteira toda .chea 
de paquetes . . Non lle cabian 
máis. Os dos c9ches grandes? 
Non, os que máis compraoan 
eran os dos ,medianos e pe
quenos: 

-Por qué o deixaches? 
-"Home", exclamaba todo 

cheo de razón con · ton de in
credulidade, "por qué ia ser?, 
porque xa non daba. Agora a 
xente víat.e ir e pechaba a xa
nela". 

Contanos Xan cómo lle axu
dou logo á sua nai a limpar es
caleiras, cómo vendeu rifas, 
intentou limpar os cristais dos 
coches "pero empezounos a 
per~eguir;, a policia e houbo 
que deixalo", até que o seu pai 
o levou con el a limpar cristais. 
"Primeiramente ia con el, pero 
logo decidin ir só". 

Xan di que el non ten clien
tes fixos. "Bueno, alguns 
case", contesta; "eu vou a un 
comércio ou a un bar, póñome 
a limpar, se non me din nada 
sigo. Cando acabo pídolle que 
me paguen. Uns pergúntanme 
canto é, outros danme como 
se fose unha propina. Ali non . 
volvo." 

"Cªnto tiro? Depende do 
dia. As veces tiro até duas mil 
pesetas, outras cincocentas, 
catrocentas. Depende. A esco
la? Non teño tempo, hei de tra
ballar". 

OS QUE LEVAN ANOS 

Pero hai xente que se defende 
incluso ben con este ofício. Tal 
é o caso de Xosé. Xosé qué? 
"Todos me coñecen por Xosé. 
levo máis de doce anos neste 
ofício. Traballo moito e os co
merciantes coñécenme ben. 
Saben que son curioso, non 
como os de agora que só q':le-

Do trabal/o de limpacris
tais só viven uns· pou
cos. Antes era fácil; ago
ra andamos a rapañotes 
por un establecemento 
que abra novo. _ 

ren acabar e cobrar. Para isto 
tamén e necesário saber, ter 
clase. Non podes entrar nun 
comércio todo esfarrapado ~ 
Tes que ter presentación e sa
ber tratar á xente. Non penses, 
non vale calquera", soltounos· 
así de golpe e sen parar. _ 

-Canto ves sacando ao 
mes? 

-"O que me pertenece_· Eu 
non estou mirando para o ar; 
deixo as causas ben", foi a sua 
contestación escueta mentras 
traballaba nun comercio da 
Rua do Príncipe. 

Xosé ten unha moto e áes
prázase pala cidade nela, ain
da que case todos os comér-

cios son do centro. "Levo moi
tos anos nisto e a xente sabe 
con quen trata"·, é a sua expli
cación. 

Parece que Xosé, 1iolo seu 
ton, non gasta moito da proli
feración que ultimamente hai 
no ofício, "ainda que · a min 
dame- igual, traballo non me 
vai faltar; o que ppsa é que-hai 
quen pensa que isto é facil e 
logo xa se ve, nen sacan para 
comer". 

Estas persoas veñen;-gañan
do tanto ou máis que os que 

· traballan nas empresas de lim
peza que, ultimamente, tamén 
están a proliferar "pois cada 
dia os edifícios teñen máis 
cristais e embadúrnanse máis 

por causa da Qontaminación;;, . 
dinos un traballador dunha 
empresa estábel de limpezas. • 

Os traballadores destas em
presas veñen cobrando uns 
soldos que van ·desde as 
50.000 ás 60.000 mil; "p·ero 
traballamos moito máis que 
os que andan por libre· e en 
edificios aos que eles non se 
meten ao terse que encolgar 
até nos andámios", dinos un 
traballador de "El Sol". -

OS VIVOS DOS NEGOCIOS 

Pero, como sempre, hai quen 
se aproveita das desgrácias 
alleas. Asi, en Vigo empezan a 
aparecer · alguns avispados 
que se montan a sua "empre
sa" de limpacristais. Unha em
presa ..sui generis, pois o que 
tan é contratar a limpeza de 
certos locais e logo eles sub
contrátana por un tanto ao 
mes a outros traballadores. Al
gun destes "empresários'~ era 
encarregado de . empresas de 
limpeza que desapareceron e 
hai outros que intentan fundir 
o mercado para quedarse eles 
c~s ne~_ócio~, pondo uns pré-
c1os ma1s ba1xos. · 

Sopran ven~os de máis de 
cen ·quilómetros. Hoxe Xan 
vaise permitir o "luxo" de ir en 
autobús até Coia. Xosé acaba 
de limpar o escaparete dun ca,.. 
mércio en Príncipe e deixará_a 
moto na garaxe para coller un 
taxi. Antonio toma. un café cos 
compañeiros e fala da sua 
marcha a Suíza. No bairro de 
Coia, en Matamá, en Teis ou 
no Calvário hai quen, asoma-
do á fiestra, cavila na forma de 
gañar algunhas pesetas. Pode 
que el tamén mañá s~ sum.e 
aos "limpacristais". E un ha 
"saída", unha fuxida da crise 
reflexada · nidiamente polos 

· cristais. A. EYRE 

Hai quen arrenda crista
leiras e cóbralles un tan
to aos que limpan 

António Alvarez está a· 
·esperar 1:m visado para 
. Suiza. Trabal/a oito horas 
e non saca . nen 30 mil 
pesetas ao mes. 
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O BNG denúncia 
os f eitos como "onda reQresiva" 

1Militante nacionalista· 
· conden_ado .por 
manifestarse en favor· 
da ·libertade de expresión 

Unha condena, 
recorrida, de dous meses 

de· arresto ·e multa a 
Enrique Viéitez, militante 

do BNG, un xuício 
pendente de senténcia 

contra César Pintos -ex 
concellal nba Coruña ·da 

mesma formación 
política- por incidentes 
durante a última folga 
xeral, e vários xuícios 

·que se anúncian para as 
próximas semanas 
contra políticos e 

sindicalistas 
nacionálistas (com_poñen 
o panorama de comenzo 

de ano que esta 
organización política 

está a denunciar, como· 
"ataques planificados á 

líberdade de expresión". 

A condena ditada polo Xulga
do nº 2 de Vigo contra Enrique 
Viéitez, de . dous meses de 
arresto e multa de 40.000 pe
setas, responde áos feitos de
senrolados o pasado 13 de 
Novembro cando, en plena 
campaña .eleitoral, e ante a 
proibición municipal socialista 
en Vigo de colocar pancartas 
na rua, militantes, e simpati
zantes da organitación nacio
nalista facian unha manifesta
ción-mitin polo centro de Vigo, 
á que convocaran ás autorida
des municipais p~blicamente 
e através de ofício nas depen
déncias da policia municipal. 
Durante a manifestación diver
sas perso.as pintaron alguns 
carteis do PSOE con cruces 
_gamadas e slogáns "PSOE fas
cista" e "liberdade de exp~
sión", consignas que eran co
readas por máis dun cento de 
perso~s, .como no seu mo
mento informáramos nestas 
páxinas. Unha posterior carga 
policial saldouse coa deten
ción <;to agora condenado Enrí-

. que-Viéitez, que, segundo tes
tigos presentes, foi ·golpeado 
ao ser introducido no furgón 
policial e posteriormente ao 
seu paso por comisaria, onde 

permaneceu unha noite e 
onde se reclamou a preséncia 
dun forense que le:vantou par
te das lesións testificando que 
o militante nacionalista cuspia 
sangue, motivo polo que o seu 
abogado apresentou denúncia 
de maos tratos -ainda sen 

· verse no xulgado. 

DENUNCIADOR . DENUNCIA
DO 

Ante esa denúncia apres~nta) 
da a policia · "contraatacou": e 
un número da P.N. dixo que el 
fora o agredido. No xuício non 
apresentaron nengun parte do 
forense, . e este só levantou 
acta de que "quéixase de do
res", e só no Hospital Munici
pal un médico fixo un escrito 
"onde se aprécian hemato
mas". A acusación concretara
se en "a~~esión á autoridade". 

No xuicio os policias contra-
. dicíronse abondosamente, 

non sendo capaces de recoñe
cer a Enrique Viéitez. A defen
sa apresentou até sete testigos 
dos meios de comunicación 
que relataron, fefacentemente, 
que o acusado non estivo in-:
volucrado, nen sequer en re
sisténcia á forza pública. 

En fontes coñecedoras deste 
tipo de procesos dase por ha
bitual "a prática policial de 
darse por agredidos cando 
son acusados de maos tratos". 

A senténcia está recorrida 
.na Audiéncia Provincial. 

Mallados e á cadea 
. -

Maniféstese· vostede pola 
liberdade de expresión. 
Respalde, aos · poucos 
dias, a Xunta Eleitoral, a . 
sua posición. Proteste, 
case con desespero, por 
unha inxustícia que non se 
correxia, e xa sabe o que 
lle pode esperar: ser gol
peado, detido, mallado en 
comisaria, pasarse tres 
dias na cadea, e ver como, 
por riba, condénano a· uns 
meses de cárcere. 

Os que asistimos ao xuí
cio de Enrique Vieitez tíña
molo claro. Numerosos 
testigos -"non . sospeito
sos de favoritismo políti
co", porque esa é outra, 
os testigos non van poder 
ter ideo1oxia, nen posición 
p.olítica-, traballadores de 
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diferentes meios de comu
nicación, atestíguan sen ti
tubeos que E.. Viéitez. non 
estaba involucrado en 
nen_gunha agresión. Non . 
hai nengun parte forense 
que atestígüe danos nos 

, carpos dos policias. Nin
guén viu que foran agredi
dos -e non ia ser a agre
·sión en comisaria-:-, e nin
guén o atestígua, agás o 
próprio ·presunto agredido 
e dous compañeiros de 
profisión .(estes non deben 
ser ."sospeitosos política
·mente"). E vai a xustíéia -
cántas · veces haberá que 
rele.r "A Esmorga" de 
Blanco Amor- e condena 
ao lesionado. 

xAN CARBALLA 

G_oberno Q.alego: Fraga dec_ide 

Asi se reparten 
as Consellerias 

·'~~ 
i:JEJ~ ~T~· 

Fraga é quen, ao .final, decide 
o Goberno Galega. As distin
tas listas e combinacións fó.: 
ronlle presentadas en Madrid 
para que sexa el, en defiajtiva 
quen poña e saque, quen re
parta poder. Pode que pensar 
outra maneira de facelo fose 
utópico, sabedores · de como 
están as cousas na Coalición 
Popular en Galizá. _ · . 

Despois de andar todos coa 
palabra "moralidade" na boca, 
á hora ae configurar o novo 
goberno~ autonómico non se 
olla por nengunha parte; 
como tampouco se ve "racio
nalidade."., "eficácia", "ade
cuación", "competéncia" (non 
de competir que isa ·si que se 
está á facer como se dunha 

·olimpiada por unha cadeira' se 
tratase), "prepara('.ión", "ido
neidade"... e tantas outras 
acepcións que deberian estar 
presentes "sine qua non" nas 
miras dun presidente de Go
berno, ainda que fose autonó
mico. 

Pero en Galiza non. Aquí es
tamos asistindo ao triste es
pectáculo de que conselleiros 
que na anterior lexislatura fo
.ron dénunciados publicamen
te, desde o parlamento e des
de os meios de comunicación 
pala sua falta de moralidade 
política, a algún como a Anxel 
Mario Carreño púxoselle o so
brenome de "Mister Catro per 
cento" desde a niesmísima tri
buna da cámara autónoma; ou 
a Corral Pérez e a sua compra 
o Hotel Miño nunca ben acla
rada, ou-demasiado clara, por 
citar só dous exemplos, pare
ca: que van seguir nos s~ús 
postos, cando ·xa houbera un 
pacto tácito antes das elec
cións para que . os abandona
sen. 

· Pero en Coalición Popular 
mandan áinda as bandeiras. O 
Goberno vaise facer en base a 
correlación interna das forzas, 
aos distintos apoios que teñan 
os pretendentes a conselleiro, 
aos amigos acadados nestes 
anos, os qu~ xa ocuparon car
gos, e aos apoios conseguidos 
con inclusión de promesas e 
reparto de postas e prevendas 
(o gran problema vai radicar 
en que agora a Xunta xa está 
saturada de amiguismo, onc:te 
van meter aos novos "traballa- . 
dores" que levan consig-0 os 
distintos apoios?). 

A todo isto hai que unir o 

1 

pacto entre os tres partidos da 
Coalición (os centristas de Ou-

. rense quedan fóra do · Gober
no, ainda que tamén apostan 
por homes e nomes concre
tos), pois o POP ten dereito a 

1

duas catteiras e o PDL a unha. 
Asi as cousas baráxanse 

1 moitas solucións; desdobla
mento de consellerias, aumen
to das existentes, co canse- . 
guinte aumento do gasto pú-

- blico (moralidade). Pero iso 
ainda teria arreglo. O proble: 
ma é que todos os partidos, 
todos os conselleiros queren 
as mesmas consellerias: "as 
nenas bonitas", as de moito 
presuposto; poñamos a Sani
dade e Ordenación do Territo
rio como as mais apetecíbeis. 
.. Por se todo este batifurrio 
fora pouco, están logo as dis
tintas !oitas provinciais pois 
_hon hai que repartir só as con
sellerias ·conforme· aos apoios 
dos_candidatos, aos pactos de 

. partido, a correlación das dis
tintas consellerías, ao.s homes 
que propoñen os distintos gru
po~, non, hai outro elemento" 

· ·~:~,,,-,,,, ~g;) 
primordial: as províncias. Un 
elemento tamén dificil de con
xugar dado que neste reparto 
até os mesmos partidos se di
viden e enfrentan. 

O PDP de Ourense, co apoio. 
dos Centristas piden que Agri
cultura seña para Olano Gu
rriarán. O POP de Lugo e Ca
charro e outros aliancistas 
queren que siga Garrido Va
lenzuela, pois doutro modo 
non entraría nengun diputado 
de Lugo no Goberno. O PDL 
pola sua banda pensa que esa 
candidatura ten que ostentala 
irreversibelmente o seu presi
dente Páramo Neira, como 
fora xa pactado. Pero hai máis, 
o POP de A Coruña (cos apoios 
de La Voz, e o grupo Pastor) 
queren pór un home da sua 
confianza en Sanidade, ainda 
que tamén lles vale Suarez 
Vence, a quen non deron meti
do de vicepresidente, enfren
tándose directamente así cos 
intereses do POP de Ourense. 
E este é só o exemplo dunha 
conselleria; poderiamos ir 
enumerándo do mesmo xeito 
unha por unha das demáis e 
veriamos os mesmos lios. 

OS LIOS INTERNOS 

Pero as conspiracións, os cam
balaches e apoios veñen xa 
desde o mesmo dia que se ce
lebraron as eleicións. 

Albor, nas conversas con 
CG, estaba disposto a pasar 
por todo con tal de sair elexi
do. Sacrificaba a Rosón, a cer
tos conselleiros nada edifican
tes pola sua "moral política", 
a quen se lle puxera por dian
te. Pero en seguida Fraga, por 
,medio de Barreiro lle enmen
dou a plana e Albor quedou 
como un rastrallo. 

Paralelamente propiciado 
polo sector coruñesista do 
partido e polo POP, montouse 
unha operación para desban
car a X.L. Barreiro da Conselle
ria da Presidencia. Había que 
quitarlle o poder, empezando 

·claro está polos meios de co
municación autonómicos, do 

. que están moi interesados os 
"coruñesistas". Neste acoso 

· · de rumores xogou un papel 
preponderante o seu órgano 

'de expresión "La Voz". 
Desde este xornal intentou

se involucrar a vários conse
lleiros na operación~ para ten
tar que asi, tamén, ao final 
quedasen fóra. Mataban dous 
páxaros dun tiro, saíra ou non 
saíra ben. Ao final soupose 
que habiaos que estaban no 
complot e outros que non ti
ñ"ari nada que ver, pero os ru
mores eran cada día máis 
grandes e contraditórios. Os 

. meios de comunicación xoga
ban un papel fundamental na 

· criación qo goberno, cerno xa 
o xogaron, na fixacion da in
vestidura. Alguns xornalistas 
apostaban direitamente; as 
distintas versións dun ·mesmo 
meio contradecianse ... 

Todo vale· nesta lo ita. Afinal, 
pouco máis terá que entren 
uns que outros; o refraneiro 
galega é moi abµndante, apli
quen vostedes a moralina que 
queiran. · , 

A.EYRE 

V C~ngreso 
da ·UPG 
o·s dias 22 e 23 
de-Marzo 
Os dias 22 e 23 de Marzo terá 
lugar o V Congreso da Unión 
do Pavo Galego, baixo o tema 
de "Os comunistas galegos 
pola liberación nacional". 

Neste con!¡lreso discutirase 
unha ponéné1a sobre a "situa- · 
ción política interna, ·resolu
cións e tácticas" con vários 
apartados entre os que desta
can,:. ide~lo~ia ~ propag~nda, 

. pollt1ca mst1tuc1onal, act1vida
de sindical, agro, dinamización 
cultural, problemática da mu
ller, loita pola paz, ecoloxismo 
ensino universitário, relación~ 
exteriores, etc. 

Este congreso reviste para 
~lguns ob.servadores singular 
1mportánc1a lago dos cámbios 
tácticos acordados no seo da 
UPG no congreso extraordiná
rio celebrado o pasado mes de 
Oecembro. 

'Rosón 
o renco 
Antón Rosón, non presidiu 
o xoves dia 20 a sesión do 
Parlamento. Oficialmente 
encontrábase trenca dun 
pé a causa do reuma. Pero 
parece que a cousa non 
está moi clara, ainda que 
non se poña en dúbida a 
doéncia. Segundo algúns 
o que pasou foi que Antón 
Rosón tiña medo a que al
guns portavoces lle derán 
un varapau de cuidado 
pola sua actuación no lon
go proceso da investidura 
presidencial, onde o seu 
papel foi nulo, até o punto 
de que seria X.L. Barreiro, 
por meio ~e certos xornais 
os que fixaron a sesión de 
investidura. 

Rosón estívose enteran
do do proceso que se
guian · as conversas entre 
os distintos partidos polo 
meºios de comunicación 
que informaban segundo 
os "soplos". Nunca tomou · 
iniciativa nen exerceu de 
Presidente nunha ocasión 
que facia falta. 

Trenco ou non, Rosón é 
raposo vello; poda que se
guirá a táctica de "non tiro 
nen poño Presidente pero 
axudo ao me-u señor". 

A.E. 
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História dun~a · investid~ra · en tres actos 
nou, para rematar o cadro pri
meiro afirmando que "as suas 
palabras non son outra cousa 
que ruído e confusión". Pero se
guidamente cambiou o ton do 
seu discurso e póndose nun pa
pel como se el fose o candidato, 
nun papel 'de "alternativa", reci
tounos o programa do seu parti
do, o PSG-EG, tantas veces -reci
tado tamén na anterior lex,islatu
ra, para finalizar afirmando que 
nos catro anos anteriores tive
ran e~cesivo . respeito co candi
dªto pero que agora ian tratar 
de polo en evidéncia. . 

............. 

Albor empregou 
como discurso 
a mensaxe de Nadal MARIÑAS O ABRAIADO · 

Xerardo Fernández Albor 
saiu reeleito como 
presidente autonómico 
galeg~, o ve_nres dia 21 de 
Febre1ro, po1s os · 
verdadeiros poderes 
determinaron a abstención 
de Coalición Galega. 
Votaron en contra BNG, 
PSG-EG e PSOE e a favor o 
grupo de CP (34 votos a. 
favor, 11 abstencións e 26 
votos en contra: maioria 
simples na segunda 
votación). A segunda 
votación tivo lugar nun 
pleno en tres actos (martes, 
xov~s e venres) como 

O monólogo do primeiro acto, 
con que empezaba a traxédia da .... 
Investidura de Fernández Albor 
como Presidente Autonómico 
Galego" , era coñecido xa por to
dos os espectadores. O seu dis
curso era idéntico ao recitado o 
14 de Xaneiro, cando se puxo en 
cena unha obra parecida que 
non acadou o final. Barreiro Ri
vas, portavoz do Grupo Popular, 
afirmou que "dixo as mesmas 
causas pero doutro xeito". 

Pero hai máis, este monólogo 
era exactamente o mesmo que 
o que este actor principal recitou 
no Nadal como "mensaxe ao 
pavo galega". O mesmiño_ Só 
cambiou o ton en relación ás 
duas veces anteriores. 

Dedicouse así, como el mes
mo suxeriu desde un princípio, 
a cumprir un trámite no que in
vestiu tres cuartos de hora. . 

Neste tempo dedicouse a. re
clamar un 9ale,9uismo ético e 
sen· diferenc1acion de clases nen 
de opción política: un ~aleguis
mo da "saudade" dese nado por 
García Sabell e Ramón Piñeiro. 

Recoñecei.J que ia ser moi difí
cil o seu goberno en · minoria, 
chamou á axuda e comprensión 
de todos e até lles dixo, que se 

. non o sabian, que a oposición ia 
ter un papel moi importante. 

Lago arremetou contra o Go ... 
berno Central polo seu intento 
de valeirar de contido a autono
mia galega pará convertela r)Un
ha mera descentralización, afir
mando que "Galiza é unha na
cionalidade ' histórica que. ten di
reito a autogobernarse, un direi
to próprio qué non nasce do Go
berno central". 
· Fixo tamén unha análise dos 

catro anos que presidiu a Xunta 
e das suas realizacións, anun
ciando un proxecto de lei de 

mandan o regulamento e 
as leis do teatro clásico. O 
final xa se sabia despois 
do anúncio de CG, vmdo 
ademais determinado por 
unha estrutura que no 
teatro clásico impón 
sempre un final acorde 
coas directrices do poder. 

Así e todo, no acto do 
xoves, cando os distintos 
portavoces contestaron ao 
candidato pudemos 
divertirnos, secadra en 
demasia para unha 
traxédia, pois, 
surprendentemente ao que 

funcionariado. Entrou se9uida
mente no tema que pod1a dar 
máis xogo para a audiéncia: o 
da coordenación cos poderes 
provinciais, anunciando que "é 
propósito traer a esta cámara un 
proxecto de lei que regule a dis
posición adicional terceira do 
Estatuto" que se retire á coorde
nación coas deputacións, cha
mando á oposición a que cola
borase na sua redacción (a pri
meira vez propuxera unha po
néncia conxunta e foille critica
do polos socialistas). 

Por último dedicouse a anun
ciar unhas liñas básicas de ac
tuación e uns obxectivos que 
poderian asumir a maioria das 

.forzas, pero sen enunciar nunca 
cómo pretendia logralos. 

Fin do primeiro acto. Tédio. 

SEGUNDO ACTO 

No segundo acto aparecen no 
cenário vários actores que se 
contrapoñen ao protagonista. 
Recitan os set,Js monólogos, 
contestan e interpelan ao actor 
principal. · 

O primeiro actor en sair foi 
Xosé Manuel Beiras, do BNG. 
Lucia traxe de pana negro co·n 
pegatina de "OTAN Non, Sobe
ranía Nac.ional. BNG" encima do 
corazón. 

Empezou citando a Castelao 
en "Cousas da Vida", . pasou 
lago a Pirandello e afirmou que 
se a obra se puxese en cena ha
bia unha semana el iria vestido 
con mitra e báculo, pois isto pa
recia unha cerimónia de investi
dura medieval. 

Atacou logo aos autores da 
obra polo reparto de papeis afir
mando que o candidato non .po

. dia ser Fernández Albor pois; 
como manda a lexislatura había 

nos tiñan acostumados no 
"Teatro de Fonseca" nestes 
últimos catro anos, 
apareceu o en?(eño, a· 

_ grácia, a irania, o 
sarcasmo, entroncando co 
sentir do povo gálego, 
sobresaindo dous 
personaxes, Xosé Manuel 
Beiras e Barreiro Rivas, 
que, cada un desde o seu 
papel, interpretado 
maravillosamente, tentaron 
pór as causas no seu lugar. 
O discurso do primeiro . 
acto, era presentido, e o 
terceiro -acto final- xa 
sabido. 

Apareceu lago en cena un actor 
fastiado, canso, sen ganas de 
actuar pois cambiáranlle total
mente o seu papel. Un papel 
que ia en consonáncia co final 
que el estivera chamado a elixir 
e que ·1ago, os que mandan, tro
caron repentinamente. 

Mari'ñas tiña pensado dicer 
"boa sorte Merendiñas", dirixín
dose ao candidato e baixarse. 
Non queria, non podia dicer 
moito máis, pero tivo que face
lo. Ainda asi só consumiu 7 mi
nutos dos trinta que tiña reser
vados. 

Afirmou, en acto, que "che
gouse ~ imposibilidade dun 
acorde" para seguidamente afir
mar que era praticamente impo
síbel debater en sério xa que 
non habia un programa de Go
berno. Afirmou que o candidato 
asumira- alguns princípios da 
oposición e fixo mútis despois 
de reci~ar . aguilo de "eremos no 
gale~u1smo como compromiso 
polít1.co e non como ética" . · 

(Chegada aqui a obra sofreu · 
unha súbita e inesperada inte
rrupción imposta polo biparti'
dismo que quería preparar me
llar os seus papeis). · 

Entrou lago en cena González_ 
Laxe. O seu papel poderia ser 
bon, pero é un mal actor, non dá 
a talla . _ · 

Empezou afirmando que era o 
mesmo candidato e o mesmo 
programa, pero recortado, afir
mando que Albor se presentaba 
"como mero trámite e sen pre
parar o exame", e que non iá na 
procura de apoios parlamentá
rios, afirmando que eles espera
ban rectificacións e cámbios, 
pero que o discurso era "reinci~ 
dente e conti-nuista". 

.8 Reivindicou despois o Gober
~ no de Progreso, afirmando que 
_g Albor seria un presidente provi-

CJ)
• sório e interino que está a "ten- . 

sionar a vida política galega", 
-o dentro dos 11 pontos, polo que g non podian apoialo. 

que cambiar de candidato des
pois de ser rexeitado unha vez, 
ou cambiar de pro9rama, causa 
que non sucedía ah. · 

Seguiu logo Beiras monstrán
dose contrario a que a ·posta en 
cena tivese uh ar medieval e cri
ticando aos que impuxeron un 
final xa sabido: "aos homes dos 
cartos, aos da CEOE", criticando
que as regras de xogo non se 
respeiten na prática e afirmando 
que o parlamento "está exposto 
a unha chantaxe". 

Criticou lago ao PSOE porque 
marxinou ao BNG nas reunions 
para encontrar un candidato al
ternativo, calificándoos de sec
tários, asi como que o parla
mento se paralice mentres non 
se fixo a investidura, perguntán
dose se o parlamento ·non pode 
andar por si mesmo e se a Xun
ta cando máis importante é, é 
cando non existe. 

X 

Pasouse a referir lago a Es
querda GalegEi que non "son es
querda nen galega"; a CG de . 
quen afirmou que xa bastantes 
hos tiñan dentro para rematar 
afirmando que "da lucidez do 
BNG nasce a carraxe combati- -
va". 

Tivo afín.al Beiras que apurar 
o seu discurso, xa que o tempo 
de actuación chegaba ao fin. 

Seguidamente aparece no ce-
. nário un segundo actor: Camilo · 
Nogueira. 
· As suas primeiras palabras fa
cian crer que ia .collar un papel 
diferente aos que non ten acos
tumados. Dirix1use ao candidato 
e, despois de afirmar que non lle 
merecia a confianza, díxolle que 
non tiña capacidade política, 
que non tiña autoridade e non 
mandaba no seu goberno,· que 
lle faltaba enerxia e que nos ca
tre anos anteriores non . gobe~-

BARREIRO: 
SOSTEN DO CANDIDATO 

Barreiro Rivas tiva unha inter
vención brillante, rivalizou en ci
tas con Beiras e tentou porse á· 
sua altura intelectual. -

Despois de afirmar que Albor 
tiña a "i:noral do Alcoyano", dí
xolle que "vostede é saída nece
sária a unha crise institucional 
sen ' precedentes", afirmando 
que a cámara é perfeitaménte 
gobernábel. · 

Seguidamente pasouse a refe
rir aos diferentes partidos, em
pezando por CG, de quen dixo: 
"coJ'!lprend9_e entando.a sua ac
tuac1on pol1t1c-a"·. Seguidamente 
arremetou contra Camilo · No
~ueira, a quen lle .dixo que 
cambiara a sua melodia nacio

nalista que viñera interpretando 
os catro anos anteriores -desa
finada ás veces-, pero agora 
vostede non é nacionalista, só é 
de esquerdas", recordándolle 
lago as contradicións que habi~ 
entre o seu programa e o que 
apoiaba no chamado "Goberno 
.de Progreso". 

A González Laxe ("a quen 
mentres o PSOE non retire o re
curso de inconstitucionalidade 
da Lei de Normalización Lingüís
tica chamareille La~e") díxolle 
que pasara de ser 'unha espe-_ 
ranza a ser unha frustración". 
Rebateu logo os pactos de pro
greso, criticando aQ ministro Fé
·lix Pons e ao Goberno' socialista 
por presentar recurso de incons
titucionalidade, dependendo de · 
se gobernan eles ou ·non, facen-

. do fincapé ná financiación auto
nómica e nas transferéncias, re
batendo ponto por ponto 'os 11 
presentados por ·González Laxe, · 
e pondo outros 11 pontos alter
nativos polos que Albor debia 

ser presidente. 

A "RENTREE" . 
DOS ACTORES 

Volveron os mesmos actores .á 
palestra, pala mesma arde· que 
a primeira vez. 

Para calificar a Fernández Al
bor só _hai unhá palabra, ·a do· 

. seu mote: "peniña". A sua capa
cidade política quedou demo·s
trada (e consciente cando se 
laiou máis unha vez de q,ue el 
non teña tempo de preparar a 
contestación) nesta réplica que 
até tivo pontos contraditónos 
coa primeira intervención criti
cou ao PSOE por xuntarse con 
partidos "qúe non están no 

· mesmo campo de xogo que es
tamos nós". Déspois de afirmar 
que lia o programa dos partidos, 
citou párrafos do PSG-EG no 
apartado que dicia que "a es
q·uerda española nunca nos en
tenderá" para criticar lago o seu 
apoio ao PSOE. - · . · 

Entrou lago l:n}·iras; cambian- -
do totalmente o cenário, pois 
este pe_rsonaxe si que enchia a 
escea. 

Afirmou que para saber de fi- · 
nanciaciórt autonómica leran a 
Alexaridre Bóveda en A NbSA 
TERRA, alá polo ano 35, e que a 
"bipolarizac1ón non se axusta á 
base política galega". Despois 
advertiu aos presentes de que 
"o pavo tamén toma iniciativas 
pola_sua canta" e que "nós esta
remos aqui de espectadores 
pero non fór'a". 

Criticou lago ao PSOE e o ·seu 
papel coa entrada na OTAN, afir
mando que unha "verdadeira 
esquerda nunca pode facer so
fismas", e suxeriulle a Albor que 
tivese coidado co léxico e non 
andase xogando con el, con pa
labras como nación ou naciona
lidade, etc. 

Nogueira, na sua segunda in
tervención, xustlficou a sua po
sición, afirmou que eran de es
querda e nacionalistas, como 
ian pór en evidéncia nestes ca
tro anos, e afirmou que "a inda 
entendo menos á direita espa
ñola" referíndose ás críticas que 
lle fixeran 13or aliarse co PSOE. 

González Mariñas gabou estes 
meses de conversas, afirmando 
que serviron para convulsionar 
internamente a vida política e a 
opinión pública galegas, afir
mando que eles eran un "P,arti- . 
do nacionalista e de centro'. 

González Laxe contradiciu as 
- suas teses da campaña ·ao afir
mar que "o pavo galega non es
colleu presidente, es<;olleu esta 
cámara". Criticou a AP por ir de 
galeguista e recordoulles a sua 
posición carido a rédacción do 
estatuto, sobretodo no tocante 
·ao idioma. 

Subiu lago Barreiro Rivas ao 
estrado e pulverizou os argu
mentos de Laxe,· ao afirmar que 
CP ia cada paso para máis auto~ 
nomista, contrariamente ao 
PSOE que cada vez eran máis 
centralistas, facendo unha políti
ca regresiva, e que do pasado 
era mellar non falar, senón po
díalle lembrar a posición do 
PSOE co estatuto do 36. 

ACTO TERCEIRO:· 

O acto terceiro foi de puro trámi- • 
.te. Actores e público agardaban 
un final xa esperado. 

Albor afirmou que, "decidan o 
gue decidan, paréceme ben.". 
Beiras leu unha pasaxe dun libro 
de Blanco Amor, "Castelao es
critor", onde s~ mqrcaban as di
feréncias entre os distintos polí
ticos. Camilo Nogueira seguiu 
matinando unha alternativa dis
tinta. Mariñas xustificou a sua 
posición, mellar dita a de CG, 
afirmando que "o debate queda 
aberto en Gal iza", .e afirmando 
que serian unha inequívoca opo
sición ao goberno que se consti
tuía, querando desmarcarse asi 
de AP, como xa o fixera na sua 
anterior intervención ao pedirlle 
a Barreiro que non lles botase 
froles. -
· Laxe afirmou ·que esperaba 
que Galiza. "non estivese sen 
rumo como· astes catro anos e 
Barreiro afirmou que - galegas 
somos todos os que nascemos 
en Galiza. 

Votación co resultado xa sabi
do. Báixase o telón entre aplau
sos de CP. 

Fin. Encéndense as luces para 
que cada un poda ver o que 
queira. . ·ALFONSO EYRE 
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A sensibilidade de denúncia suQera .xa ~mplamente o marco de Euskadi 

· Tódas as opinións_ coinciden 
. . . 

na Vinculación_ do Goberno español · co GAL 
Os últimos atentados do 

· GAL -dous cidadáns· 
·· franceses mortos, un-
-refuxiado basco feri·do e 
cinco vítimas máis, entre 
elas· duas nenas, nos 
últimos dias- están 
elevando a onda de 
protestas contra o 
goberno español e en 
concreto o corpo policial 
.e o Ministério do 
Interior. 

O diário El País, noutros temas 
especialmente "comprensivo" 
cara as atitudes do goberno, 
denunciaba o 19 de Febreiro 
"a eventual toleráncia ou con
vivéncia entre sectores institu
cionai·s e o asasinato a soldo". 

Un portavoz do goberno 
basco constataba, hai poucos 
dias tamén, q_ue "en Euskadi· 
existe a sospeita xeralizada de 
que hai unha ligazón entre· os 
mercenários d9S GAL e al_gun 
ou alguns aparatos da admi
nistración". 

A prensa. francesa, tanto de 
direitas como de esquerda 
non ten dúbidas ao respeito. O 

/ diário conservador Le Figaro 
afirmaba o 19~de Febreiro que 
os GAL "están sen dúbida ma
nipulados polos servícios se
cretos españois". 

"As probas están en Espa
ña", asegurou un representan
te do goberno francés, despois 
'da última onda de atentados. 
Meios policiais galos veñen de 
indicar que unha e outra vez 
se encontran frente ao mesmo 
problema: "perdemos a pista 
(dos memb.ros do GAL) en 
canto hai que investigar máis 
alá da fronteira". A recente 
campaña de protestas xerali
zadas de parte de altas instán
cias francesas parece deberse 
non tanto as · accións · últimas 
do GAL (causantes da morte 
de sete cidadáns franceses sen 
relación co problema basco, 
ademais doutr9s oito feridos, , 
asi .como a de 14 refuxiados), 
como á proximidade das $i- , 
cións francesas e a necesidade 
dunha mellar tarxeta · de pre
sentación dos socialistas galos 
que tamén teñen freado nos 

·últimos tempos a política de 
extradiciórís e deportacións de 
refuxiados. · 

As acusacións e protestas 

estado ci'í'tiCC) 

Xu ño do 1984) os. Cita a os fa
milia res solicitaban unha inde
nización ao Ministério do Inte
rior tras a ·sua morte. 
D~spois da detención de ca

tro membros do GAL en Mar
sella, en Novembro do 1985, 
tres deles declararon que fo
ran contratados polos serví
cios secretos españois para le
var a cabo atentados contra 
membros de ETA, segundo 
publicou o diário Le Monde. 

En Xuño do 1984, Jean-Phi
lippe Labade, presunto mem
bro dos GAL, mantivo unha 
entrevista cun grupo de per
soas que viaxaban nun coche 
cuxa matrícula tiña correspon
dido ao cupo de· placas auto
movilísticas utilizadas en anos 
anteriores pota Brigada Rexio
nal de Información da Xefatu
ra Superior de Policia de Bis
kaia. Julián San Cristobal, di
rector da Seguridade do Esta
do, declarou a partir daqueles 

.l~ . feitos que ·a matrícula tora 
~ dada de baixa para eses usos 

\ 

en Outubro de 1983. 
O 23 de Novembro de 1980, 

tres informadores policiais a 
~ soldo cruzaron violentamente 

-~~ a fronteira francoespañola mi-
~ nutos despois de cometerse o 

2 atentado contra o Bar Henda
..----.._._¡ ·~ yais, onde morreran dous ci

~ dadáns franceses e resultaran 
u feridos outros dez. O paso li
~ bre na frontei ra non necesita-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ra, ao pareceG máis que do 
número de teléfono de refe
réncia · dun despacho de Ma
drid, segundo se comentara 
na prensa naqueles dias. 

pola suposta convivéncia en
tre a policía española e os GAL 
están a superar asi amplamen- _ 
te as fronteiras de Euskadi. O 
mesmo di.árit> El País víase 
abrigado a editorializar o pa
sado dia 19 ·con notábel dure
za, perguntándose: "Quén re
cluta. organiza, arma, avitualla 
e . paga aos mercenários do 
GAL? Ouén dá luz .verde para 
os- seus asasinatos, si_nala as 
vítimas e dá a orde de fogo? 
Ouén _protexe a sua retirada 
estratéxica cara a fronteira con 
España?". -

UN LONGO DOSSIER 
ACUSADOR 

O pasado· 28 de Xaneiro El 
País anunciaba en portada a li
gazón · entre un supósto xefe -
dun comando dos GAL e a po
licía. Ismael Mikel Gutiérrez, 
causante da marte dun súbdi-

J o francés en Biarritz, seria co-

laborador da policia española 
segundo unha senténcia dita
da en Abril pota AtJdiéncia de 
Barcelona. 

As sospeitas de relación en
tre a policía española e os GAL 
víran·se incrementadas en 
Xuño do 1985, cando unha sé
rie de xuíces italianos, france
ses e españois sinalaron fun
dados indícios de que os aten
tados,· insertos na guerra suxa 
contra a organización armada 
basca ETA, eran organizados e 
pagados por determinados 
servícios de información espa
ñoi_s."' 

Dados que apoian a presun
ta e siniestra conivéncia veñen 
sendo dados a coñecer en moi 
variados meios. Familiares de 
Jean Pierre Chérid, ex-mem
bro dos GAL, sinalaron que o 
mesmo era colaborador da po
licia española desde 1978; en 
decl.araciórrs a El País (22 de 

BARRIONUEVO ADMITE 
QUE PODE HABER 
POLICIAS IMPLICADOS 

Nun ambiente claramente acu
sador cara os seus subordina
dos o Ministerio do Interior, 
José Barrionuevo, admitia pu
blicamente o pasado 20 de Fe
breiro que funcionários poli
ciais podían estar implicados 
en accións terroristas. Enga
dindo a modo de xustificación 
que "tamén administracións 
autonómicas ou locais poden 
estar implicadas noutras ac
cións terroristas". 

M.V. 

Impúdica 
rádiografia 
A situación política no Pafs 
Basco segue a actuar como 
unha especie de sonda que 
descobre o interior do orga
nismo que é o Estado. Sa1 á 
luz a enfermidade grave na 
que se encontran afguns ór
gaos e o crecimento anormal 
de certos· tecidos institucio-

, nais. , 
Tomemos nota dos últimos 

sfntomas. 
-Duas nenas feridas nun 

atentado do GAL, unha delas 
de tres .anos de idade (qué 
din agora 9s que tanto gesta
ron de misturar aos nenos, 
como arma propagandística, 
nesta guerra?) 

-Seoundo as orobas xudi
ciais, a militante de ETA 
morta pola Garda Civil, xunto 
con outros dous membros da 
organización, recebeu os dis
paros a unha distáncia inter
média entre os 15 e os 70 
centímetros, 

-Cando a policía francesa 
consegue deter ou perseguir 
até a fronteira a algun mem
bro do GAL despois dun aten
tado non o fa1 por méritos 
próprios, faino seguindo a 
pista que lle proporcionan os 
próprios refuxiados. 

-O 17 de Febreiro, en Gas
teiz, a policía sospeita de que 
ao pé do edificio da Caixa de 
Aforres hai un paquete explo
sivo. Non actuan. Un traballa
dor que entra, pisa o paquete 
e escoita dicer: "non pasou 
nada, non estoupa". Ao se 
dar de conta de que fora utili
zado como cebo, o traballa
dor revólvese irado cara os 
policias, estes entón cólleno e 
zarandéano ao temoo que lle 
"explican" que: ,,.pensába
mos que era un inspector". 

-Barrionuevo declara que 
pode haber policias implica- -
dos en acc1óns terroristas. 
Engade, a xeito de desculpa 
infantil, que algunha adminis
tración autónoma e incluso 
local ta!11~n pode ter actu~do 
en conivenc1a con organiza
cións armadas, suponse que 
de signo contrário. 

Como é posíbel que nun 
pafs non pase nada despois 
de que un ministro faga un
has declaracións tan descara
das e que poñen a unha de
mocrác1a en absoluto entredi
to? 

A impúdica radiografía 
apresentada polo ministro, só 
se viu acompañada ao dia se
guinte polas declaracións de 
Fraga. O lider de A.P. pediu a 
liberdade para os golpistas 
do 23-F. 

M.V. 

XESUS VEGA 

Sen dúbida, estas vésperas eleitorais 
non son as habituais. Por unha vez, a 
posibilidade dunha derrota .guberna
mental é algo máis que unha hipótese 
puramente teórica; Nos despachos· 
oficiais respira-se o medo derivado de 
comprobar que o eleitorado non .res
posta aos estímulos dirixidos desde o 
Poder. O seu desacougo ten funda
mento: o 12 de Marzo,so -cadro políti
co-eleitoral vixente pode sofrer unha 
ruptura · de importáncia. A dimensión 
da mesma preocupa aos interesados: 
o resultado das turnas pode deixar en 
minoría ás principais institucións do 
sistema. 

Os argumentos do poder 
outros argumentos non posuen a ca
pacidade de convicción esperada. 

efectivo do resultado e o desmantela
mento das bases USA." Certamente, o 
voto negativo non implka a elimina
ción-total do aliñamento co bloco otá
nico, pero abre as portas a novas con
quistas ·na procura da neutralidade. 
Todo o contrário do que suc_ede co 

.'voto afirmativo. 

OTAN pero aceitan compartir pública
mente a responsabilidade da perma
néncia na mesma porque teñen uriha 
fé cega nos governantes actuais. E o 
précio da "razón de Estado": praticar 
o irracionalismo militante como méto
do de pensamento e o seguidismo do 
Poder como modelo de compo.rta-

Ante tal perspectiva, o governo está 
utilizando a coñecida táctica · de bus
car o ·desprestíxio dos votánte~ anti
OTAN. Os .mecanismos son diversos: 
afirmar que o movimento Racifista 

·está dirixido por · "terroristas" camu
flados; suxerir a preséncia da 1o·nga 
man moscovita; sobrancear a circuns
táncia de que "El Alcázar" tamén 
pede o -voto negativo ... Sori os recur
sos inevitábeis cando se constata que 
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Seguindo unha lóxica elemental, o 
governo- teria que demonstrar que a 
OTAN é a expresión concentrada da 
liberdade, seguridade e solidariedade 
do "mundo ocidental". Non obstante, 
prefire pechar-se na atitude defensiva 
de proclamar que no referendo non 
se vota a neutralidade .do Estado es
-pañol, se.nón que se decide sobre 
unha doble opción: ·oTAN con bases 
ou bases sen OTAN. A estas alturas, 
ese tipo de alegatos xuridicistas non 
serven para neutralizar o significado 
político do voto non. O governo non 
quixo meter o asunto das bases na 
pergunta do referendo para evitar os 
efeitos da sensibilidade anti-nordea
mericana existente na opinión públi
ca. Pero se odia 12 triunfa º 'voto non, 
Feli~e González térá que facer frente 
a duas demandas: o cumprimento 

Os intelectuais que acudiron eh de- . 
tensa do si tampouco souberon des-

. cobrir as bondades da NATO. A sua 
única preocupación é que o governo 
non sofra un eventual voto de castigo 
o 12 de Marzo que sexa capitalizado 
por sectores reaccionários. Son os 

'apóstolos do dogma estab~lecido en 
Outubro de 1982:0 governo PSOE é 
progresista por definición e os que se 
opoñan a c~lquer dos seus actos se
rán acusados de complicidade coas 
escuras forzas da reacción. Declaran 
non ter unha especial devoción pola 

mento prático. . 
Os argumentos xa están servidos. 

Só falta saber se Felipe González xo
gará, o último dia, a carta "De. Gau
lle": ameazar co_a sua retirada se per
de o referendo. E unha aposta arrisca
da pero posíbel. O "telipismo" ten en 
comun co "gaullismo" a criación dun 
liderazgo personalista como principal 
sinal de identidade. González sabe 
que unha aposta desa natureza ten un 
custe superior ao que pagou no seu 
momento o expresidente francés: a 
posibilidade de ter que abandonar a 
Moncloa sen poder chegar á próxima 

' década como presidente. A história 
talaría, sen dúbida, da su~ renúncia. 
Pero falaria, sobretodo., da sua causa 
imediata: que un 12 de Marzo de 1986 
friunfou o non á OTAN. Apesar de to
dos os atrancos e chantaxes. 
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Pecado ·e Reniténcia de Marcos 

Washington non quixo 
outro Vietnam nas ·filipinas 
FERNANDO CARBALLA 

Sabian vostedes que Filipinas 
ten máis de 53 millóns de habi
tantes? Sabían que nos comícios 
presidenciais do pasado 7 de Fe
breiro votaron apenas 20 mi
llóns de filipinos? Claro que os 
cincuenta e tres millóns non te
ñen idade de voto, pero sabian
acaso que a oposición ilegal 
propugnaba ? abstenc¡ón nas 
eleicións? Supondo trmta ou 
trinta e cinco millóns de eleito
res, fagan números. Dun 33 a un 
43 por cento de abstencionistas. 
Qué valor democrático teñen as 
eleicións filipinas? 

Até 1965, a família de Salva
dor Laurel dominaba a política 
no país. En Novembro dese ano 
Ferdinand Marcos gaña as elei
cións (asi empezou} e segue no 
poder vinte anos despois. Qué 
representa hoxe a UNIDO (Orga
nización Nacionalista Democrá
tica Unificada), que preside o 
candidato á vice-presidéncia de 
Corazón Aquino. A oligarquia 
tradicional e unha parte de bur
guesia filipina. Cantan con 
abundantes meios financeiros, 
poderosa rede caciquil, o apoio 
de importantes compañías na
cionais e empresas multinacio
nais, unha parte dos altos ofi
ciais do exército, e, por riba de 
todo, os EE.UU. No programa de 
goberno da candidatura Aqui
no- Laurel non figuraba o des
mantelamento das instalacións 
militares nordeamericanas. 

OPOSICION MODERADA 

Os dirixentes da UNIDO, con po
sicións timidamente reformis
tas, os seus próprios intereses 
de clan e de clase, as estreitas 
relacións ces EE.UU. e o seu an
ticomunismo visceral manté
ñense na mesma órbita política 
real que Marcos e o seu partido 
da "Nova Sociedade". 

A alQuén lle soa o eslogan do 
ªcámb10", consigna da campa
ña de Cory Aquino? 

Por qué entón a indianación 
internacional, as editonais de
nunciando o fraude -anunciado 
e máis que previsto, por outr.1 
parte- de todos os xornais "de
mocráticos" ocidentaís, retira
das de embaixadores7 A qué 
ven este monumental exercfcio 
de hipocresía, cando a CEE e os 
Estados Unidos manteñen exce
l~ntes relacións cos gobernos de 
Africa do Sul, Paraguai, Chile, 
lndonésía ou El Salvador e as 
transnacionais extraen píngües 
beneficios do ouro, cobre, esta
ño ou bauxita que explotan? 

E máis unha vez, omnipoten
te, emerxen os intereses dos Es
tados Unidos. As importantes 
bases de Clark Field e Subic Bay 
cerran o paso do Mar de China 
ao Pacífico. O control da sua 
canea ocidental (o mar do sécu
lo XXI, non cansan de repetir) 
impórtalles máis aos america
nos que calquer outra causa. E 
ao berro de 'Keep the base", a 
fórmula política do Pentágono, a 
1mportáncia estratéxica do "do
minó" filipino cobra todo o seu 
valor eluc1datário. 

INSURRECCION REVOLUCIONA
RIA EN MINDAN~O , 

E o principal problema é que 
to't:to_ 180 está realmente ameaza
~o. E un segredo a voces que a 
insurrección , revolucionária e 
nacion~lista, armada, adqufre 
forza d1é! tras dia, sobretodo na 
gr~l')de 1lla do Sul, Mindanao. 
Un informe dos servícios de in
form~ción !lordeamericanos -
~pec1al Nat1onal lntelligence Es
t1mate (SNIE)- e cooclusións da 
CIA, e os departamentos de Es
tado e Defensa, calcula en 
51.909 os guerrilleiros de Novo 
Exerc1to Popular, dezaseis .mil 
deles en pé de guerra. O Partido 

Comunista de Filipinas teria en
tre 30.000 e 60.000 membros e 
un millón de simpatizantes. 

Quén é capaz de frear esta 
maré, esta "morrena lenta de 
glaciar vermello"? Un exército 
corrupto, con curmáns e cuña
dos de Marcos no Alto Estado 
Maior, con vintecatro altos ofi
ciais acusados de asasinato de 
Benigno Aquino, ,e lago postas 
en liberdade e reabilitados con 
todos os honores? Non, está cla-
ro que non. · 

Quen marcan a pauta a seguir 
son o alto comandante de zona 
do Pacífico (en Honolulu) da 
U.S. Navy, almirante William 
Crowe, e Richard Armitage, sub
secretário de Defensa, antigo 
conselleiro en Vietnam. E con 
catro medidas perfeitamente 
claras: 1) Substitución do Esta
do Maior. 2) Entrenamento de 
tropa na disciplina e na "contra
propaganda". 3) Elevar a moral 
dos soldados. 4) Reconverter os 
equipos militares na loita anti
guerrilla e non para a defensa 
exterior. Ponto. 

UN REXIME INÜTIL 

Estes cámbios non os pode fa
cer Marcos, ante todo un ladrón 
con todas as letras (fortuna 
"persoal": uns 10.000 millóns 
de dólares. lsto estase conver
tendo nun baremo para ditado
res), e un maiúsculo estafador 
(lémbrese a sua falsa história de 
heroísmo antixaponés). Marcos 
é un administrador nefasto e in
tolerábel para. o F.M.I. e os acre
dores dos case 30.000 millóns 
de débeda externa de Filipinas. 
Dous seus amigos Eduardo Co
juan·go (da cervexa San Miguel, 
bancos e compañías industriais) 
e Roberto Benedicto, o "reí do 
azúcar", estiveron a piques de 
se apoderar de toda a economía 
do arquipiélago, por meio dun 
monopólio de compra e venda 
de produtos agrícolas de expor
tación, con fixación arbitrária de 
précios, finalmente eliminado. 

Cando o 9oberno asasinou en 
1983 a Benigno Aquino, toda a 
op_o~ición. fi_lipjna uriius~ para 

·es1x1r a d1m1s101'\ do presidente. 
Pala direita;-os sempiternos·pro
ianquis da alta burguesía, Salva
dor- Laurel, Eva Estrada, Emique 

Za.bel (co·n_91omerado Aya-la), 
Jaime Ongpin (Benguet Consoli
dated, empresa mineira). Na es
querda os Cristianos pola.libera
_cióh nacional, o P.C. filipino e o · 
seu brazo armado, o citado 
N.E.P. ou "Nice people" (xente 
encantadora como se lles coñe
ce ñas aldeas de Mindanao. No 
centro e centroesquerda, peque
nas formacións socialdemócra
tas como o Movimento do 21 de 
Agosto (data do asasinato de 
Aquino), .con Agapito Aquino, ir
man do dirixente niorto, á-fren
te. 

Esta unidade tiña como em
blema á viúva, Corazón Aquino_, 
valerosa, digna, non partidista. 
A sua chamada popular emocio
nal e a sua dimensión simbólica 
constituían un sério desafio a 
Marcos. · 

As contradicións entre a direi
ta que pede axuda -aos EEUU, e 
a esquerda que denúncia as in
xeréncias de Washington torna 
fráxil .a entente. 

Para dividir á oposición foi 
para o que se adiantaron as elei
cións de 1987, coa esperanza de 
qu_e "a élite pro-americana e a 
burguesía urbana cónstituirian 
conxuntamente a base social . 
dunha alternativa política" non 
revolucionária (Walden Bello, Le 
Monde Diplomatique, Febreiro 
1986). 

INTERVENCIÓN MILITAR 
'TELEDIRIXIDA 

Afinal son os nordeamericanos 
quen mandan, pero esta vez em
puxados pala presión popular. 
Todas as tendéncias apo1an a 
Corazón Aquino, incluída a fren
te nacionalista Bayan ("Nova 
Alianza Democrática"), dinami
zada polo PCF: Se, como se su
pó.n, o putsch de Fidel Ramo~ e 
Ponce Enrile triunfa, sostido por 
EE.UU., o novo goberno enfren
tarase ao "problema número un 
do país, quéirase ou non: o do 
peso, papel e influéncia do parti
do comunista nas cidades e no 
campo", afirmaba Roland-Pierre 
Paringaux (LMD, Decembro 
1985). A causa disto, .despois de· 
todo, Reagan impuxo a Marcos 
estas eleicións e, moi probabel
mente, o abandono do paí~. · 

Abril acabou, 
mas fascismo non entro u 

Soare~ presidente 
Contra o que ven senda o dis
curso informativo xeral, Abril a 
Revolución dos Cravos, acab~u. ' 
Soares, Mário, é o novo Presi
dente da Repúbliea con 
1.443.044 votos -o 25 4%
acadados na primeira voltá afir
ma ser o Presidente de tod~s os 
portugueses, pero non. 

A segunda volta mostrou, an
tes que nada, a perfeita máquina 
f)olít1ca do PCP -Partido Comu- · 
nista- e a coeréncla sen publici- _, 
d~de dos prog_resistas, esquer
d1stas, comunistas, cun .voto 
non en Soares senón contra 
Freitas do Amaral. Discípulo pri
vilexiado de Marcelo Caetano 
má_sc~ra suavizé!da de persoa~ 
canecidas por involucionismo, 
por apoloxetas do fascismo. Na 
esquerda plantexouse o proble-

. m~ do inimigo máis peri_goso. · 
Soares e Freitas sustentan a 

mesma teoria, rematar o proce
so revolucionário iniciatio en 
Abril do setenta e catrd) para o 
que supuxo unha dura pancada 
o derrube dos Governos Vasco-s 
Goncalves, · responsabilidades 
do PS -Partido Socialista-=- de 
Soares e a AD ---'-Alianca Demo
crática- que hoxe representan 
o Primeiro Ministro, Cavaco Sil
va, e o derrotado Freitas. Os su- · 
cesivos pactos de coaligación 
entre a Direita e a Socialdemo
crácia do PS mantívose até opa
sado Dezembro, estratéxia pen
s~,?a para arrasar á AfU, coliga
c1on ele1toral da que e vangar.da 
o PCP. 

Con Cavaco á frente do Gover
no e Soares na Presidéncia se
gue a mesma alianza contrarre-. 
volucionária. A P,Í'ensa tala do 
"talismán de Abril"·, da "defensa 
das conquistas" que moveu ao 
eleitorado de esquerda a votar 
para que Soares fose o Presi
dente. A esquerda ·real portu
guesa sabe ben que non é certo, 
non votou por Soares, o voto foi 
contra a reorganización do fas
cismo, asi se manifestaron to
dos, PCP, UDP, PSR, durante a 
Prin:ieira volta afirmaban que na 
h1potese de escoller entre Frei- · 
tas ou Soares non ian .votar. 
Lego mudaron, o Comité Central · 
do PC tivo unha xunta de vinte 
e duas horas até concluir que 
era primário derrotar ao Freitas; 
Mário Tomé, lider da UDP, tivo 
sérios problemas para conven
cer aos cadros da necesidade de 
votar contra a "fascistización á 
porta". A esquerda votou contra 
Freitas, Soares é Presidente con 
menos de millón e médio de vo
tos, o outro millón e médio fixo 
de Soares un Presidente sen ilu-
sión. . 

A partir daqui é difícil intuir 

por ónde vai camiñar a política 
portuguesa, case a metade do 
eleitorado apoia á direita reac
cionária, un vintecinco á esquer
da real, o resto vota no PS. loxi
camente a Direita vai agardar 
dous anos até poder contar co 
voto da xente nova, masivamen
te captada, nesa ·altura pod.erán 
contar coa maioria absoluta no 
governo, cando pasen cinco 
anos a mocidade pode facer a 
Freitas presid.ente se a esquerda 
non muda o-discurs-o-específico 
para os xóvenes. 

A governabilidade non está 
garantida, a entrada na CEE 
a~rava a_crise económica -~re
vista unha inflación do 27/28%
nun -país forteinente• devaluado. 
Os sindicatos desceran na pre
sión reivindicativa, lago dun ano 

. de calma volven as greves xe
rais que fan tremer as institu
cións do Estado. 

O certo é que Abril é xa unha 
brillante páxina da história, dila
pidado palas· forzas que hoxe 
governan -PSD/CDS- e presi
den -PS- o Portugal "demo
crático". Soares encarregouse 
de matizar, "ao Portugal revolu
cionário séguelle un Portu~al 
democrático, mais en consonan
cia coa Europa qµe consegui
mos". 

ANTONIO MASCATO 

Abril morreu, mas· viv~ Abril 
José Afonso, fortemente 
afectado pala involución pro
ducida no s·eu País, díxome, 
seis dias antes da primeira 
volta, "na hipótese .de pasar 
Soares e Fre1tas non vou vo
tar", a -sua elevada conciéncia 
política levouno a votar Soa
res con manifestación pública 
de tal intención. 

José Mário Branca, rexei
to'u a petición de Lourdes Pin
tasilSiJO ~e dar~le apoio públi
co, mina senara, eu estou 
pola ruptura, non avalio este 
sistema, disculpe lá ! " O ínte
gro cantor nen sospeitaba 
que teria que facer o que tivo 
que facer para colaborar na 
tranca ·ao fascismo. 

Otelo Sar_aiva de Carvalho, 
pre~o inxustamente, ten rece

·bido oferecimentos de fuxir 
con ~arantia, sempre recusou 
de gañar de tal xeito a· liber-

- dade. No dia antes da segun
da volta dixo "se gañar o 
Freitas terei que aceitar as 
of~rtas.p_ara fuxir" · 

·Helena ·da Silva, a·ntiga mi
litante da LUAR, organización 
armada, non foi votar na pri
meira volta "non acredito 
ni so, pá ! " Simpatiza coas FP-
25 pero na segunda deslo
couse setecentos quilómetros 
até sua vila para 1r votar no 

. Soares "co cora~ao feíto um 
figo". 

Mário Soares, anticom1..1nis
ta militante, fixo campaña 
fundamentalmente nas areas 
de influéncia APU/PCP, che
gou a Evora -Alentejo- cun 
retraso de case catro horas, 
apesar de todo agardaban 
millares de militantes comu
.nistas, disciplinados portan
do as suas bandeiras: Non 
habia calor na xente, pero ali 
.estaban, Soares comezou a 
falar e ·tivo que deterse_, a 
emoción -se cadra lembran
zas de hai dez anos- fixo 
·que chorase'. 

A.M. 
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.12 de Marzo: referendo ,e;ontra a OTAN· · tribuna 

~r2reséncia galega foi unha das máis notadas · . 

Perto dun millón de :persoas sobre · Madrid 
A preséncia atlántica foi, como paradóxico ·símbolo, 
unha das máis sobresaintes na multitudinária 
manifestación anti-Otan de Madrid. Os centos de 
·gale9os qu.~ ocup_aban a zo~a de. cabeza. d,a . 
marnfestac1on, as1 como o h1storrador bntarnco, 
Edward J. Thompson qué interiu ao ·final, deixaron 
ver que o Atlántico tampouco está coa OTAN. 
Unha enorme masa de per- movilización- e outras do 
soas, cuxa parte final pu.xo re- MCG. A preséncia do noroeste 
mate ªº percurso 2 horas des- atlántico fixose máis notória 
pois de que o f~xéra a cabe_z~, grácias ás gaitas, bombo, dis-
seguiu con notabel combat1v1- · farces -de Vigo saiu un grupo 
dade e eufória a convocatória vestido de pitufos- e outros 
da Coordinadora Estatal de Or- componentes que deron unha 
ganizacións Pacifistas e Plata- peculiar "marcha"· ao desfile. 
forma Cívica, dando resposta Entre os berros coreados fi-
asi á vontade proameriéaríista gurou ademais dos habituais o 
do goberno e en defensa da de· "Nen Otan, nen bases, nen 
neutralidade, contra a Otan e falcan Crest" e o de "Colón, 
as bases tal e como anunciaba para qué os descobriche?" co-
a pancarta que abria a mani- reado mentres os manifestan-
festación, tes pasaba·n ante a estátua e 

praza do mesmo nome. 

O acto que fora convocado 
como unha ' marcha das na
cionalidades sobre Madrid" foi 
encabezada· por representan
tes das distintas zonas do Es
tado, sendo os galegos -uns 
1.500 chegados en tren desde 
Galiza- os que ocuparon gran 

· parte da·zona de cabeza facén
dose notar as bandeiras gale
gas do BNG de Madrid -en 
Galiza, o BNG non chamou á 

A evidéncia 

EDWARD THOMPSON 

Ao remate .da · manifestación 
interviú, entre· outros, o histo
riador brit~nico Edward J. 
Thompson, quen asistiu en r~
presentación do movimento 
de desnuclearización · inglés . . 
Thompson, que militou no PC 
da illa até 1956, lembrou que 
Europa non é só a Euro_pa dos 

da Rreséncia nordeamericana en Galiza 

Base: da OTAN · 
en, Estaca de Bares 
A fotografía:... que püblicamos 
é da base nordeamericana 
de comunicacións .en Estaca 
de Bares (A Coruña), antes de 
que se evidenciara -con al
gunha bandeira identificati
va- esa propriedade e antes 
de que fose definitivamente 
rodeada por tea de arámio. 
Pódeuse ver as instalacións 
basicamente relacionadas 
coas ·cornunicac1ons maríti
mas, os depósitos de combus
tíbel que alimentan os xenera
dores de corrente ~ o contene-
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dor que garda no seu interior 
as equipas electrónicas. 

· A fotografía . , feita . por 
Xosé S'oto, non deberon ser 
do gasto dos militares ianquis 
que tan pronto ollaron ao xor
nalista sairon á carreira tras 
del. Estes militares ainda hoxe 
son- coñecidos pola sua total. 

· falta de vida social coas xentes 
da zona ' e mesmo o seu apro
visionamento' e alimentación 
chega directamente desde a 
base de A Graña (O Fem;>I). 

gobernos e que hai tam.én un 
importante sector da povoa
ción entre o que se encontra 
unha parte do partido laboris
ta inglés que está ef1 contra da 
OTAN e da nuclearización. Ar
gumentando que o feito de · 
qué España saia da OTAN non 
vai supOr nada, nen vai aco
rrer · nengunha ameaza, indi
cando por último, na sua inter
vención realizada en inglés e 
logo traducida, que non estar 
11.a OTAN non vai supor nen
gunha pega tecnolóxica, dado 
que países neutrais como Sué
cia, por exemplo~ contan coa 
máis avanzada e exportábel 
te.cnoloxia. 

CRITICA AOS DO "SI" 

Representantes da CEOP ve
ñen criticando nestes dias os 
argumentos do presidente do 
goberno en relación á OTAN, 
facendo fincapé na sua ambi
güidade e oscura.ntismo: "ta
lar de futuro aberto na política 
de seguridade ou de consoli
dación na política exterior 
co_mo ·argumento para defen
der o "si" non é concretar 
nada. Tampouco quer aclarar 
nunca a que se- debe o seu 
cámbio de opinión a resp~ito 
da OTAN, ·deberia aclarar se 
defendéa soberania do parla-

o -ro 
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o 

....J 

u) 
o 
~ 
:J 
X 

mento español en matéria de 
política exterior e seguridade, 
ou prefire seguir as directrices 
da VI Frota que parecen ser a 
verdadeira razón do cámbio 
de opinión. do seu partido". 
Tamén criticaron a falácia do 
goberno ao pretender centrar 
o tema en AP cando ese non é 
o debate ou "a obsesión por 
pór o dilema en termos de ter 
que elexer entre a OTAN ou as 
relacións bilaterais ' con USA 
cando todos sabemos que o 
dilema non está aí e esta ma
neira . de apresentalo non é 
máis que unha forma de mani
pulación". 

MANIFESTACIONS EN- GALl
ZA 

As cidades de Lugo e Ferrol fo
ron cenário, o mesmo domin
go 23, de sendas manifesta
cions anti-OTAN nas que parti
ciparon unhas duas mil per
soas. O mal tempo desluciu en 
parte a concentración de Lugo, 
convocada pola Coordenadora 
pola saída da OTAN desta ci
dade. En ambas as duas co
reáronse eslógans de "OTAN 
non, bases fóra" e outros se
mellantes, ao tempo que as 
marchas discorrian acompa
ñadas de gaiteiros e charan
gas. M.V. 

"Dicer que irnos 
·estar nunha Alianza 
Militar se~ estar na 
sua estrutura militar 
é como o que qi que 
vai aos espectáculos 
de streap-tease só 
pola música" 

!--~~~~~~~~~~..:..._--~ 

·Por unha polític 

08spazo 
·CESAR CUNQUEIRO 

n o marco da 
Unión Soviética 
dúcias de seres 

humanos pertencentes ás 
máis diferentes culturas e ás 
máis variadas pólas lingüísti
cas, atoparon a posibilidade 
e a garantia da sua perviven
za como nacións e da conso
lidación e desenvolvimento 
das suas culturas, do agra
mar das suas línguas nacio
nais. Quince repúblicas fede
rativas e unha morea de re
públicas, rexións e distritos 
autónomos nos que se em
pregan máis de cen línguas: 
unha convivénza de baltos, 
iránios, eslavos, turcq_s, cau
casianos, povos do Artico ... 
non sempre exenta de pro
blemas, de tensións, ás ve
ces, de graves dificuldades. 
Porén, o balance é longa
mente favorábel e constitue, 

. globalmente, un dos grandes 
resultados históricos que 
pode apresentar a Revolu
ción de Outubro. 

Sen a garantía deste mar
co, sen a forza da Unión de 
Repúblicas moitos destes pa
vos ou nacións terian desa
parecido. 

Os exemplos his.tóricos 
son claros: aniquilamento 
dos arménios polos turcos de 
Anatólia , guerra de extermí
nio de Hitler, opresión dos 
turcos con negación dos 
seus direitos nacionais, dos 
turcos azeris polos persas, 
asulagamento de turcos e 
mongóis pola masa china. In
cluso os povos do Norde si
beriano vg. os esquimais ou 
clukchees conservan nunha 
Sibéria, na que xa entrou o 
futuro, a sua cultura do reno 
e a sua língua moito mellor 
que os seus irmáns de Alasca 
ou Canadá, aculturados polo 
inglés e polo modo de vida 
americano. Até os turcos ya
cutos do Norde de Sibéria ta
ñen unha república autóno
ma de máis de tres millóns 
de Km 2• E mália a cativeza do 
seu número (médio millón) 
conservan unha grande coe
renza, étnica e lingüística
mente . 

Hoxe, desde o Pacifico até 
Berlin e Budapest e desde o 
Ártico ate Pérsia e China es
téndese un vasto espazo de 
máis de vinte millóns de Km2 

no que conviven dentro da 
Unión ou en alianza con ela 
unha morea de povos en ple
no florecimento cultural e 
científico, con rexas persoali
dades nacionais e abertos, 
grandes e pequenos, confia
damente ao futuro. 

Verdadeiramente os esla
vos endexamais foron agre
sivos contra os povos vici
ños. Habitantes dunha parte 
dese mundo de estepas e te
rras chás que se alongan 
desde Mongólia até Alemaña 
apareceron historicamente 
de sutaque enchéndoo todo, 
Europa Oriental e central, 
desde o Peloponeso até 
Hamburgo. Ocuparon espa
zos deixados valeirQs por ou
tros, fundamentalmente xer
manos na sua marcha a Oci
dente. As invasións dos nó
madas das estepas euroasiá
ticas, escitas, sármatas, hu
. nos, húngaros ou, en sentido 
contrário, a .marcha dos go-
dos até o Mar Negro non a~o
pa~ neles resistenza, confia-

e 
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de paz (1) 

euroasiático 

! 
Nenos rusos nun campo de concen
traci6n nazi. 
dos na sua masa. Sempre 
amencia un océano agrícola e 
eslavo. lmensos e efímeros 
impérios ·levantadós por xer
manos e turcos dos que for
maron parte os eslavos, do 
godo de Ermanrich, do huno 
(turcos lingüísticamente) de 
Atila (no que entraron tamén 
os xermanos). 

Polos especialistas tense 
falado dunha civilización hu
noeslava e o nome de Atila, 
segundo algun investigador, 
vencella a verba pan-turca, 
Ata, "Pai", e o sufixo diminu
tivo .xermánico "il", un pai 
dos pavos euroasiáticos do 
que tan ben fala a épica xer
mánica. 

Espazo euroasiático de es
tepas e terras chás: percorri
do con xigantesca~ vagas de 
povos en movimento. Cara o 
poente, iránios, húngaros, 
sobretudo turcos, (que desde 
a tundra siberiana chegaron 
ao Mediterráneo. Turcos de 
vocazón imperial, fundado
res de dinastías en China, 
Irán, Tndia, Anatólia e Exipto). 
Mongóis que ai:,Jalloparon ate 
Viena e o Adriático no que 
beberon os seus cabalas, 
Xermanos, empuxados pOf 
outros povos, por tudo Oci
dente. 

Cara o leste xermanos e 
escandinavos. A masa eslava 
absorbeu sempre ás mino
rias invasoras e fundadoras 
de estados. A Rúsia de Kiev 
aos viquingos. Bulgária aos 
turcos que a criaron e lle de
ron neme, os eslavos do Sul 
ás minorías dirixentes iránias 
(croatas e sérvias que tamén 
lles deron nome). 

Somente eles loitaron até o 
fondo das suas forzas cando 
se ·lles impuxo unha guerra 
de extermínfo. Cando os xer
manos proseguindo o seu se
cular "drang nach asten" 
pretenderon aniquilalos por 
meio do derradeiro avatar do 
imperialismo alemán, Hitler, 
quen empreijaba a falácia de 
defender a civilización. cristiá 
e ocidental frente ás hordas 
comunistas (como hoxe a 
OTAN). Stalingrado, Kurks e 
Berlin arranxaron definitiva
mente a cuestión. No Leste 
loitaron contra a hora de 
ouro "Altun Ordu" e máis os 
canatos turcos que impedian 
a· consolidación do estado 
ruso. E nun grande movi
mento histórico de sentido 
co~trário chegaron a.té o ,Pa
cífico. Pero eles resp~itaron 
aos seus inimigos. Hoxe os 
turcos na Unión son a maio-

. ria máis numero·sa despois 
dos eslavos por non falarmos 
da realidade actual da Ale-

maña Democrática -(Qué foi 
dos índios nordeamerica-
nos?) · 

Ternos xa que logo un in
menso espazo no que histori
camente se produciron en
contros fecundos entre os 
pavos máis diversos dos que 
hoxe é testemuña esta morea 
de nacións, de étnias, es~a 
fantástica pluralidade lingüís
tica e cultural e·que se esten
de desde Mongólia ao océa
no Atlántico e que compren
de tamén o Norde de Africa 
por onde chegaron á Penín
sula Ibérica as invasións dos 
árabes e bereberes. Este es
pazo é física, histórica e cul
turalmente, Eurásia. Somen
te unha cativa conceición do 
espírito europeo pode redu
cir Europa, afastándoa do 
seu marco euroasiático, aos 
componentes grecolatino e 
cristián cunhas pingas de 
xermanismo (tamén privado 
dos seus componentes orien
tais). 

Moscu, a terceira Roma, é 
eslava e, tamen, turca e irá
nia. E hoxe onde non chegan 
os nómadas, chegan os tra
balladores e emigrantes por 
millóns: turcos a Alemaña co 
cheiro da sua cuciña; nordea
fricanos a Fráncia que alzan 
os minaretes das novas mez
quitas, indoiránies a Gran 
Bretaña. 

Este continuum de povos 
estreitamente vencellados 
histórica e culturalmente non 
pode ser crebado por ideolo
xias ou alianzas que instau
ran fallas estratéxicas no co
razón de Europa e que dei
xan fóra da mesma a Praga, 
a Budapest ou a Leningrado. 
E que talan de que na fro11tei
ra polaco-rusa comeza Asia 
ou o espazo das hordas co
munistas e amarelas (non hai 
hordas, ordu quer dicer en 
turco exército). 

Pero tampouco pode falar
se como facia o vello de Gau
lle dunha Europa desde o 
Atlántico até os Urais, inacei
tábel para os soviéticos au
tenticamente euroasiáticos, 
rompendo os fecundos froi
tos dun proceso histórico se
cular e que, en definitiva, 
amosa a caréncia nas potén
cias ocidentais dun pensa
mento estratéxico de longo 
alcance que poda acollar a 
realidade soviética axudán
doa nas suas dificuldades (o · 
que implica resolver as pró
prias) senón que o que se 
pretende é pura e simples
mente a desaparición da 
URSS. O que cobizan tamén 
os que soñan ca exacerba
mento das tensións nacio
nais na unión e talan de pan
turquismo e do Turán como 
martelo de comunistas. 

Este espazo euroasiático 
cheo de coeréncia histórica e 
cultural e que é o reino dun
ha incríbel riqueza humana e 
da diferéncia, é un espazo de 
futuro e considerado cunha 
política estatéxica axeitada é 
a máis firme garantía da paz 
mundial e do socialismo. 

Por iso Estados Unidos e 
máis a OTAN están na sua 
contra e opóñenlle unha con
ceición cativa de ocidente, 
que, babeo a retórica, amosa -
a ambizón de derrubar ás so- . 
ciedades socialistas, conver
téndoas en mercado domina
do polo capital ·das multina-

..... cionais e eliminando a rente 
calquer posibilldade de revo
lución. Por iso USA e a OTAN 
están contra Eurásia. 

· Oito de Marzo 

As mulleres galegas 
pola paz . 
O Dia da Muller Traballadora, o oito de Marzo, ten neste -ano 86 un ha clára 
conotación pacifista e antiotánica. 

As Mulleres Nacionalistas Galegas celebran esta data reivindícatlva baixo o 
eslogan de "Mulleres galegas pola igualdade e a paz"; sacando pégatinas e 
panfletos alusivos á convacatória. 

O eslogan· do Movimento Feminista será "Mulleres pala Paz". Reálizarán 
·diversos actos nas distintas localidádes e un acto con . carácter nacional en 
Compostela. As características de~te acto prefiren mantelas en segredo. · 

A Secretaria da Muller da INTG tamén vai celebrar esa data, sob o lema 
escollido foi: "Por un posta de traballo digno. Non á economía sumerxida". 
\ Esta secretaria porá na rua un voceiro especial con este motivo, voceiro que 
vai seguir saindo como próprio e regular desta Secretaria. 

Convocará tamén man~festacións en toda Galiza. 

Em busca de ti, o liberdade 
caminho .de pé, ·máo estendida 

eu que sempre gerei a vida 
e nunca fui dona aa minha ... 

(Finá_ D'Armada) 

Ás m4lleres ternos que per-
- der o medo a talar, a berrar, 

a pedir, a reclamar o gue é 
nosb e nos pertence: o direito 
a · existirmo.s como seres · li
bres, nunha terra que tamén 
o sexa. Queremos ser inde
pendentes, autónomas para 
poder acadar o nivel de ser 
humano que nos correspon
de. Precisamos de postos de 
traballo dignos para poder vi
ver sen depender de ninguén, 
dicidir _.cándo e cómo quere
mos ser nais, sérvícios so
ciais, garderias,· un ha sanida
de que contemple e resolva 
os nasos problemas, o reco
ñeci mento a unha sexualida
de própria, a un corpo que é 
noso, diferente e distinto do 
do home, poder camiñar tran
quilas de noite e-de día, por ' 
todo isto 'non podemos con
sentir que os cartas se gasten 
en armas, bases militares, 
exércitos e plans de defensa, 
transmisores e defensores da 
sociedade e cultúra machista, 
da opresión na que as mulle
res estamos a viver. 

·· Queremos e podemos, 
agora xa, construir unha nova 
terra, a nosa, nesta Galiza ne
boei ra do Finis Terra, terra de 
paz, onde homes e mulleres, 
en pé de igualdade, vivamos, 
sen que o poder patriarcal e 
machis!a caiga sobre . nós, 
sen que o poder dos estados 
opresores caiga sobre .da 
Nosa Terra, esta é a nosa loi
ta aquí e·-agora, só pode ser 
asi, contra a opresión machis
ta contra a explotaCión e 
opresión- da nosa Nación, Ga
liza, feminina como nós, opri
mida tamén como as mulle
res que nela vivemos. 

A alianza militar coa OTAN 
é unha cadea máis que atran
ca a nosa liberación nacional, 
o patriarcado reforzado polo 
militarismo, o exército, amda 
fecha· máis a gaiola na que ás 
mulleres nos meten desde 
que nascemos; Loitando, pe
dindo, berrando: igualdade e . 
paz, nesta primavera de 1986, 
neste 8 de-marzo que xa che
ga, continuamos a loita das 
nasas compañeiras queima
das vivas en Nova-lorque. 

Nen · guerra que nos mate 
nen paz que nos oprima, co
reado polos milleiros de .mu
lleres 9ue "Desde a montana 
ao val', xa estamos, en Gali
za, -con ledícia e decisión, de
nunciando a nosa opresión, 
ten que man~festar, ten que 
ser, un NON1 NON NON, deci
dido á OTAN, ese outro 12 de 
Marzo, . para encher asi de 
raiolás de. sol a primavera ga
lega ... Cántos anos poden vi~ 
ver os povos e o seus habi

------------'---------------'------1 tantes sen coñecer a liberda-
de? ENCARNA OTERO 

Tres convocatórias 
·para o .Diada Crase Obreira Galega 

O Dia da Clase Obreira Galega 
terá este ano tres convocató
rias diferentes para a sua cele
bración. 

A INTG, seguindo na liña de 
realizar en solitário estas datas 
reivindicativas ·"para remarcar 
o carácter nacional e a loita do 

· proleta.riado galega pola. libe
_ración nacional, ainda que sen 
descartar unidades· conxuntu
rais neutras datas", segundo 
un portavoz desta central, con
voca a unha manifestación 
para o domingo dia 9 en Vigo. 
Esta manifestación esté apoiada 
por todo 'o MNPG. · 

O eslogan escollido pola 
-central nacionalista para este 
10 de Marzo é "Contra o Paro, 
Plan Gal ego de Emprego . . Con
tra a CEE e a OTAN. Pola Libe
ración Nacional de Galiza"" 

.O próprió dia 1 O a INTG ce
lebrará diversos actos nas dis
tintas localidade·s gal~gas, coa 

consabida oferenda floral no 
Ferro!. · 

Pola sua banda, -CC.00. e 
CXTG chegaron a un acorde 
de celebración conxunta na 
que pretendian que estivesen 
gresentes todos os sindicatos. 
A reunión para · a celebración 
dunha convocátória unitária 
non asistiron as deniais orga
nizacións. · 

Estas duas centrais, que 
chegaron ao acordo, baixo o 
lema de "Dez de Marzo diada 
Clase Obreira Galega", "para 
tratar de institucionalizar esta 

· data", ian celebrar o acto cen
tral cunha manifestación c'on
xunta no Ferrol. 

Tamén nas distintas locali
dades terári lugar actos con
xuntos de ambas centrais, pre
tendendo celebrar concentra-

. cións en Vigo e A Coruña. Asi
mesmo afirmaron que en pró
ximas datas, ao. lema central 
da celebración uniranlle · uns 

\ 

. sublema-s con relación á 
OTAN. 

Pola sua banda UGT que 
cada ano lle· presta menos 
atención a esta celebración, 
fará unha oferenda floral no 
Ferro l. · 

O 10 de Marzo ven marcan- , 
do desde hai anos as liñas es
tratéxicas das distintas cen-. 

· trais. Asi, as diferentes unións 
e fusións habidas nos sindica

! tos, pasaron primeiramente 
por unha cel.ebración conxun
ta (recordemos ING coa CTG e 

. logo a INTG coa CSG) do Dia 
· da Clase Obreira Galega~ Ta
mén foi nesta data reivindicati
va onde se puxeron de mani
festo cara o exterior, hai un 
ano, as discrepáncias entre as 
duas liñas da central naciona
lista, a da INTG e a que logo 
se conver:teu en CXTG que 
propu~naba daquela unha ce-
lebración conxunta con 
ce.oc. . A.e. 
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o ·Grove -

A estación ornitolóxica 
segue aberta · 
A corpo-ración 
democrática que 
administra o Concello de · 
O grove, desde Abril do' 
ano pasado, ven sendo 
branco dos paus de cego 
promovidos polo 
ex-'-alcalde Bea Gondar. 

Foran primeim as declaracións . 
pú_blicas . relativas á volta de 
Bea ao cargo de Alcalde, ma
nipulando unha senténcia xu
dicial, ficando afastado non só 
da Alcaldia senón da práctica 
política, pois non foi a nengun 
pleno e nen sequer recebe as 
convocatórias que lle son en
viadas. Logo difundíronse no
tas do seu grupo nas que se 
afirmaba a destrución da vi
drei-ra policromada que per
manece na parte posterior do 
Concello -representa o escu
do franquista- cos tres bura
tos que ten desde .hai tempo. 
Existe un presuposto para a 
sua sustitución. Tentaba o ex
alcade mover as suas influén
cias na Xunta e DepLitación 
para que o Concello non rece
bese diñeiro co que abordar as 
obras proxectadas, contado 
comezan xa as inversións dun 
importe superior aos trescen
tos millóns na zona portuária. 
Na Cofradia disminuen os 
seus poderes, non consegue 
que os seu's peóns paralicen -a 
vida municipal. 

Agora ven de aparecer unha 
nota da Asociación Galega 
para a Cultura e Ecoloxia na 
que se acusa ao Alcalde Caa
maño (CDS) e ao concellal 
Mascato (BNG) de tere fecha
do a Estación Ornitolóxica ·que 
antes dirixia Estanislao Fer
nández de la Cigoña, quen se 
ten queixado de ter sido apar
tado da estación e da falta de 

·tJibuna 

axuda económica por parte da 
Corporación actual. 

Fontes do Concello de O 
Grove declaráronlle a este pe
riódico . que "non é certo que 
fose fechada, éstá aberta, diri- · 
xida por biólogos de O Grove 
e ternos feito mello ras · nela". 
O caso Fernández de la Ci·goña 
figura entre os incluídos na 
auditoria encomendada pola 
Corporación desde o momen:
to en que Bea Gondar deixou · 
de ser Alcalde. "E normal que 
estexa a'molado, quedo~ sen 
as dietas· especiais, excesivas, 
que viña 'disfrutando. Xa non 
ten a posibilidade dé subven
cións ·de cento cincuenta mil 
pesetas (outras tantas para a . 
sua ·111uller) para facer unha 
viaxe a Arxehtina. Cobrou iso 
de O Grove, e outro tanto da 
Deputación, polo mesmo con
c.eito", manifestaron fontes do 

· concello. 
A nota de AGCE, representa

da por Fernández de la Cigo
ña; considera a Bea -Gondar 
como "protector" da estación 
ornitoláxica, elóxios que foron 
entendidos por membros da 
actual equipa de ~overno mu
nicipal como "a loxica colabo
ración con · alguen que está . 
procesado por delitos de con
trabando", e a inda engadiron 
"Fernández de la Cigoña é un 
páxaro que debe estudárse a 
el mesmo, e ao seu benefac
tor, d.eixámosl/e que utilice a 
Estaci(m para estes casas·". 

O certo · é qué o ex-alcalde 
perde apoio popular desde o 
momento en que a Corpora
ción actual consegue non só 
normalizar a vida municipal 
senón acometer obras de im
portáncia, a Casa da Cultura, o 
Instituto xa funcionando, as in
versións . en infraestructura -
portuária son só. exemplos. 

A.M. 

' 

1 traballo. · J 
Ninguén ·garantiza o desbloqueo 

1das contas dos traballadores 
·de Telanosa 
O Goberno Socialista blo
queoulles as contas bancarias 
aós ex-obreiros de Telanosa. 
Por este motivo durante os Úl
timos · dias sucedéronse as 
protestas dos afectados tanto 
en Redondela .como en Vigo. 
Cortes de tránsito, manifesta- -
cións, asambleas, reunións co 
Gobernador Civil, .foron algün
tias das accións emprendidas, 
entre as que hai que destacar 
a un inspe~tor que se enfren
tou, · de paisano, pistola en 

- man, a un grupo de ma.nifes
tantes. Só o bo facer de algún 
sindicalista permitiu que a te

. meridade do funcionário non 
acabase en traxédia. 

Aos ·obreiros de Telanosa o 
Estado reclamalles 442 millóns 
de pesetas. Ven dada esta re
clamación, que xa se logrou 
paralizar hai · dous anos, polo · 
feito de que estes traballado
res, 1200 de toda a comarca de 
Redondel a, · firmaran hai seis 
anos uns avales de 500.000 
mil pesetas para que o estado 
lle concedera un creta de Pro
tección- ao Traballo -- ao grupo 
de empresas Regajo, que se 
convertiu así en "Telanosa", 
agrupando a seis firmas. Tela
nosa pasou a ser unha Socie
dade Anónima Laboral na que 
a metade das accións ·tíñanas 
os antigos proprietários, . "os 
Regojo", e o outro 50 por cen
to os traballadores. 

Aos dous anos de os obrei
ros salvar aos Regajo, Telano
sa tivo que cerrar definitiva
mente e agora o Estado recla
ma os cartos des~s avales. 

No momento da constitu
ción de TeJanosa xa houbera 
unhá gran polémica · entre as 
distintas centrais sindicais. 

UGT, CC.00. e USO apoiaran 
esta solución, mentras que a 
INTG opoñiase a que os traba
lladores avalasen cos seus 
próprios bens á empresa, afir
mando que tiñan que ser os 
edifícios e maquinária a que 
servise de aval, e que isto era 
abondo. Ao final saiu vence
dora a posición das centrais 
estatais que estaban represen
tadas na dirección da empre
sa. 

Dous anos despois o intento 
de salvar os postos de traballo 
fracasaba. Dos cartas aporta
d.os polo Estado non se sabe 
moito, ainda que Regojo afir
ma que está todo contabiliza
do, mentras corren os rumo
res de que esta familia está a 
inverter fortes sumas de diñei
ro en Portugal, extremo que 
eles desminten. 

Agora os ex-traballadores, 

ainda que mantendo unha po
sición moito menos radicaliza
da do que seria de esperar, re
claman axuda "a esas centra is 
que nos meteron no embrollo 
e que agora non aparecen" e 
a "todas as forzas políticas". 

Por outra banda o alcalde de 
Redondela, Xaime Rei, perte
ñecente ao PSOE, afirmou 
nunha asamblea celebrada no 
pabellón deportivo, que dimi
tia senón se arranxaba a situa
ción. 

Tamén o Gobernador Civil, 
Virxínio Fuentes, anda de me
diador no conflito, pero nen 
un nen outro lles garantizan 
aos obreiros nada por escrito, 
polo que estes deciden seguir 
movilizándose, ainda que de 
forma "relaxada", como decia 
un dos seus portavoces. 

A.E. 

' 

A carrejra do~ente pola' porta de atrás 
Ven de facerse público o ter
ceiro intento do MEC de in- · 
traducir entre os ensinantes 
os escalafóns xa existentes 
nos outros sectores dos fun
cionários públicos. 

Os dous primeiros intentos 
foron esmagados pola gran
de movilizazción do profeso
rado que seguiu as directrices 
da UTEG-INTG e máis do 
SGTE-U.CSTE, · plantándÓlle 
cara a esas tentativas minis
teriais, participando na maior 
fol~a . do ensino en Galiza, en 
Ma10 do 1985. 

No comezo do novo curso, 
a táctica do MEC faise máis 
depurada. Co apoio · dalguns 
sindicatos, o primeiro esforzo 
vai na ' liña de aplicarnos o. 
novo sistema retributivo, que 
no seu anexo 11 estabelece e 
cuantifica económicamente 
os complementos de destino 
que lle corresponderían aos 
funcionários. Asi, e pola porta 
de atr.ás, quérsenos meter a 
Carréira Docente, mesmo sen 
facer mención explícita dela, 
pois se9undo a LMRFF (Lei 
de Medidas para a Reforma 
da Función Pública), o com- , 
plemento de destino aplica
rase en función do P.Osto de 
traballo. As mov1lizacións 
que os sindicatos colabora- . 
cionistas levaron adiante, ti
ve~on un ha certa · acollida, 
ainda que.o grau de participa-

. ción do profesorado foi infla
do, -dándose cifras que esta-
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ban moi lonxe da r~álidade . . 
Compre salientar que este 

grupo de sindicatos usurpan, 
de xeito continuado, a repre
sentación do profesorado, 
pois non se teñen feíto as 
eleicións sindicais, e non se 
representan máis que a si 
pr6prios. -

Asi, vemos cómo eses sin
dicatos teñen xa negociado, 
ou esta.no facendo, o desen
rolo. da LODE; o p·roxecto de 
eleicións sindicais, o regula
mento disciplinário, etc ... 

A nova ofensiva do MEC 
apreséntase moito máis disi-· . 
mulada, englobando a Carrei
ra Docente dentro dun con
texto máis amplo de medidas 
que van afectar a todos os 
ensinantes: é o chamado Es
tatuto do Profesorado, que 
engloba ·aspectos como a 
Formación Social do Profeso
rado, direitos e deberes, Con
curso de Traslados, Selección 
e aceso á .Función Pública ... 

· Oeste xeito, a· Carreira Do
cente, espiña que o MEC ten 
atrogallada, queda esluída 
nun corpo moito máis amplo. 

Parte o Documento Base 
proposto . dunhas éonstantes' 
que se repiten ao longo do 
pro~ecto, ás veces explícita 
ás veces implicitamente. A 
adiciooal 15 - da- LMRPF, a 
LODE e a Reforma do Siste
ma Educativo dedícanse xa 
na introdución 'como marco 
referencial onde se vai desen-

- ·~ 

volver todo o Documento 
Base. 

Cabe destacar entre estas 
constantes as seguintes: ' 

1.-A. Carreira Docente é 
unha necesidade prioritária 
dentro do Sistema Educativo. 
Xustifícase reiteradamente 
esta afirmación na necesida
de de estimular ao profesora
do na via da sua formación. 

Ninguén disinte· que o pro
fesorado, pola especifidade 
do seu traballo, debe actuali
zar os seus coñecimentos e 
técnicas de aprendizaxe. Ora
bén, non cansamos de repetir 
que -0 Ensino é un Servicio 
Público e polo tanto non se 
pode ata llar este . problema 
mediante solucións indivi
duais promovidas desde o 
Poder. Máis.' ben todo o con
trário. Son as próprias autori
dades ministeriais as que de
ben motivar, promocionar e 
mesmo abrigar a todo o pro
fesorado na sua actualización 
continua, como parte do seu 
traballo d.ocente. Pola contra, 
o MEC considera · mérito o 
que nós consideramos obri
ga. 

A desculpa .do aperfeizoa
mento acocha a verdadeira fi
nalidade da Carreira Docente. 
Introducir unha estrutura pi
ramidal onde hoxe non a hai. 
Estructura que implica o es
calaforramento do profesora
do, a sua compartimentación 
e xerarquizac19n. E;strutura 

que controla a cúpula através 
dos informes e comisións de 
avaliación. O Control do pro
fesorado é esmagador de
pendéndose en todo momen
to da opinión dos extremos 
superiores para ascender no 
escalafón. 

2.-Menciónanse no Decre
to-Base unha série de cousas 
que ao xeito de Comisión de 
expertos inciden decisiva
mente no fracaso escolar. 
Máis no D.B. unicamente se 
trata de "pór remédio" a 
unha delas. Depréndese de 
todo o Documento Base unha 
obsesión non disimulada por 
culpabilizar ao profesorado 
desta situación. Aceitado que 
dentro do profesorado pode 
haber quen non estexa á altu
ra do seu posta, non pode ser 
xeralizada esta sjtuación e 
moito m_enos esquecerse de 
toda unha organización edu-, 
cativa que os ensinantes rmn 
só non deseñamos senón que 

- denunciamos diariamente. A 
falta de espácio físico, a satu
ración dos coléxios, a insuff
ciéncia de material, as condi
cións materiais de traballo, a 
irracional concentración es
coiar, o transporte masivo do 
alur:iado, a inadecuación dos 
programas, a .sobrecarga de 
contidos,... non parecen fer 
máis importáncia que a que 
lle dan unhas liñas no DB.- · 
Pero iso si, o profesorado ca-

rrega con todos os pratos ro
tos, o que permite manter 
inalterado todo o transfondo 
que está imposibilitando aca
dar un ensino de calidade. 
Por qué retirar as subven
cións ao ensino privado se o 
problema non é de meios 
materiais senón de incapaci
dade do profesorado. 

3.-A "reconversión" do 
profesorado é outra das cons
tantes ao longo de todo o DB. 
A desaparición do ciclo supe
rior de EXB e a implantación 
do Nivel lntermédio vai supor 
unha redistribución sen pre
cedentes de todo o profesora
do. Reconversión que vai su
por un aforro de gasto públi
co pola via de conxelar as 
oposicións de EXB. O exce
·dente e FP2 conxelará duran
te bastante tempo o aceso do 
profesorado en paro a un 
posto de traballo. Máis unha 
vez son os servícios sociais 
(ensino, sanidade, ... ) os pri
meiros en sofrer recortes, 
mentres abondan cartos para 
arrriamento, policia, ... 

E contra esta situación que 
propomos ao profesorado 
unha primeir.a movilización 
os días 4,5 e 6 de Marzo, fa
cendo un chamamento á fol
ga a todos os centros de ensi
no. 

-.. 

XESUSRAMON 
GONzALEZ BOAN 

(Membro da UTEG-INTG) 
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Perder 
o·norde 
ALFONSO SASTRE 

des, na 1 língua galega, 
sta expresión -perder 
norde-- coa que e~ Cas-

ia dise dalguén que anda de
sorientado, ou sexa, que, en 
realidade, perde o Leste: o 
oriente?. O cblega que tradu
za este artigo para vós, ·sorri
rase ao ter isto, e quizais 
poña unha nota na que clare
xe e me clarexe a cuestión; 
pero eu estou case seguro de 
que esta maneira de dicer 
terá chegado a Castela, preci
samente, desde terras mari
ñeiras, ou sexa desde espá
cios fronteirizos entre a terra 
e o mar. Perder o norde será, 
digo eu, un xeito de falar 
cuxa orixe estará en observa
ción, mariñeira e antiga, da 
estrela polar como referéncia 
do rumo que se segue ou 
que, desditosamente, pérde
se. 

Os pontos cardeais son, 
non sempre todos (hai al
guns privilexiados), e dunha 
maneira ou doutra, algo máis 
que simples referéncias xeo
gráficas: teñen pasado, da 
xeografia propriamente dita, 
aos territórios máis dificil
mente determinábeis do es
pírito. Pero tamén regresan a 
estes territórios, e non só aos 
da xeografia senón aos da 
história nos que moitas ve
ces se orixinan. A guerra do 
norde é, por exemplo, unha 
expresión consagrada desde 
a primeira guerra carlista, e 
ahonda para velo con ler os 
artigos tan agudos -e tamén 
tan graves- de Larra naque
les intres históricos. Xa des
de entón o de "perder o nor
de" voltaba, do seu significa
do meramente espiritual 
-andar como despistado 
poi a vida - , a territórios con
cretos, históricos e xeográfi
cos: o norde é, de pronto, 
concretamente, Euskalherria, 
e perder o norde é perder 
unha guerra concreta, "0 ta
mén perderse a si próprio 
como proxecto político unitá
rio e centralista. Esa perda do 
norde é un problema colecti
vo que transcende o área dos 
simples despistados indivi
dua1s. 

Pontos cardeais, ou sexa: 
pontos principais ou eixos to
pográficos, referéncias para 
saber por onde se anda, ou 
se desanda, un nas suas an
dainas de excursionista ou 
de viaxeiro. Tamén, como di
damos, unha metáfora .espi
ritual para expresar proble
mas existenciais. E tamén e 
sobretodo, enfin, ese regreso 
ao concreto pero xa en ter
mos colectivos: ·ao mundo da 
xeografia e da histó,ria. Aqui 
están: o Ocidente cristiano, o 
mundo do leste, o Norde re
volto e brutal (como definiu 
hai xa moitos anos o grande 
poeta cubano José Martí aos 
Estados Ünidos, e agora o 
Sul, cantado unha e outravol
ta ("O Sul tamén existe", na 
voz de Benedetti-Serrat), e 
obxecto de múltiples fascina
cións, máis ou menos literá
rias. 

A dialéctica Norde-Sul 
pudo parecer, hai algo asi 
como vinte ou trinta anos, 
unha idea diversionista: 
unha maneira máis de mas
carar a contrad'ición funda• 
mental entre o sistema capi- . 

· talista (- o mundo ocidental, 
como se seguiu dicindo, de 

xeito que o planeta fica ima
xinariamente configurado 
como unha prol.ongación, 
cara o leste dunha banda e 
cara o oeste da outra, de Ber
lín: Berlín-Leste e Berlín-Oes
te; ou da Alemañá: Alemaña 
Occidental e Alemaña "do 
Leste") e o mundo socialista: 
os tenebrosos paises do Les
te!!. 

Algo de diversionismo ha
bia, seguramente, naquel 
postulado: ¡¡a verdadeira 
contradición (segundo aque
la idea) é a que se dá entre 
países ricos - entre os cais, 
alguns son socialistas - e 

· países pobres, entre os que 
unha grande parte viven en 
sistemas precapitalistas ou· 
capitalistas!!. O mundo capi
talista ten no seu seo países 
ricos e países probes: loiten 
os países pobres contra os ri
cos! Esa seria a nova dialécti
ca! Esa era tamén a nova 
frente: en troques de Leste 
versus Oeste ou viceversa, 
Norde contra Sul ou vicever
sa ... 

Algo de diversionismo 
pero tamén moito de verda
de habia naquela irrupción 
do Norde-Sul sobre o cadro 
Leste-Oeste: o mundo do 
subdesenrolo facia valer a 
sua preséncia infernal (o in
ferno do subdesenrolo) men
tres no norde -digámolo 
asi - apresentábanse xa as 
pantasmas do interno desen
rolista: a marte poi a glutona
ria mentras o Sul apresenta
ba xa con ~lgunha forza as 
suas esqueléticas pantasmas 
da morte pola fame. Perro 
mundo! 10s pobres cans non 
teñen nada a ver no asunto, 
pero noxento mundo, certa
mente. Estes días andaba eu 
a ler o romance de Emílio 
Zola "O ventre de París", rjo 
cal vense a dicer que o que 
hai, en definitiva, no mundo, 
é xentes gordas e xentes tra
cas: xentes ateigadas de gra
sas, de rostos rosados e relu
ci ntes, e personaxes enxoitos 
e "amojamados" como di 
Cervantes de don Ouixote, o 
Grande Delgado, o Cabaleiro 
da Tristeira Figura ... (será 
Sancho o Gran Gordo? Des
de logo que non, pero algo 
diso hai: Sancho é un gordo 
e Don Ouixote un fraco; e 
esta dialéctica entre gordos e 
traeos -o qu~ Kretschmer 
definía como tipos pícnicos e 
leptosomáticos- ten dado 
moito xogo na literatura e, 
máis tarde, no cine ainda que 
non puxésemos máis· que a 
Stan Laurel e Oliver Hardyl. 

Gordos e fracos¡ Pero hai 
países de gordos e países de 
.traeos?. O "primeiro" e o · 
"segundo" mundo estarían 
constituídos polos países dos 
gordos, e o "terceiro" mündo 
polos dos tracos?-Ou será 
que h.ai paises gordos e pai
ses traeos e que nuns e ou
tros hai habitantes gordos e 
habitantes traeos?. Ou sexa, 
que cada país do Norde ten 
·o seu Sul (ou os seus ~su
les ... }, e qúe os paises do sul 
teñen os seus illotes de nor-

.... 
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de. Descodificando esta ter
minoloxia de "norde" e 
"sul", enténdes~ que nos 
países desenrólados hai sub:. 
desenrolo (nos EEUU hai ter
ceiros mundos interiores, 
subdesenrolo, miséria, 
fame), e que os paises sub
desenrolados suportan e 
manteñen minorias opulen
tas. Asi é. 

Norde, sul, leste e oeste 
son, de todos xeitos, no uso 
que lles damos, termos moi 
convencionais e ademais 
empréganse tomando como 
referéncia un eixo privilexia
do: nós. O que está ao Leste 
de nós é o Leste, etcétera. O 
Xapón é un. país oriental para 
un cidadán de Califórnia? 
Está ben; só que case líai 
que dar a volta ao mundo 
para chegar a el se se camiña 
cara ao Leste, pero en
fin .... Termos conven·cionais, 
dicimos. Ollemos o Norde. 
"Revolto e brutal" para Mar
tí, o Norde é os Estados Uni
dos. Para nós, Galiza, Euskal
herria: nacións oprimidas. En 
Suécia, o Norde é a zona me
nos desenrnlada, ou sexa, 
que o Norde de Suécia é: .. o 
seu Sul, ese que "tamén 
existe", só que en Suécia 
está ao Norde e os seus habi
tantes chámanse lapóns. O 
sul, o Sul! A partir do que fo
ron e significaron os sudistas 
na guerra de Secesión ameri
cana, o Sul seria algo que, 
con relación ao que foi o es
partaqu ismo andaluz, por 
exemplo, teria que percurar a 
sua homoloxia no feito de 
ser ·culturas agrárias e meri
dionais, pero polo demais é 
todo o contrário: o manti
mento da escravitude naquel 
Sul -aquel "Sul" é iso, fren
te ao norde abolicionista - e 
a rebelión libertária en Anda- -
lucia. Hai sutes e sules, e mo
mentos históricos, ou sexa 
sules que se "nordean" e 
nordes que se "sulean". Para 
qué seguir? (Falando dos Es
tados Unidos, e destes xogos 
dos pontos cardeais, non é 
posíbel deixar sen unha lem
branza, por moi fugaz que 
sexa, o Oeste. A mitoloxia do 
Far West é ·un mundo tan ri
caz que nen sequer podemos 
vislumbralo agora que este 
artigo está a piques de rema
tar. Perdamos, pois, o Leste, 
se nón queremos, agora 
mesmo, perder .o Norde da 
nosa breve reflexión). 

A cal remátase cunhas 
poucas perguntas máis ou 
menos banais: Os actuais 
presidente e vicepresidente 
do Goberno español, viñeron 
do Sul? Perderon definitiva
mente o norde? É Galiza un 
norde para sempre perdido? 
Eu non o creo asi, pero ás ve
ces olla un aos catro pontos 
cardeais e non atopa moitos 
motivos de esperanza. · 

(1 )Para non tirarlle .senso á reda
ción posterior prefe,rimos manter· 
a frase no seu castellano orixi
nal.Nota do tradutor) · 

(Unha versión, non oficial, dos feitos) 

Un crime e un sllicídio 
nunha semana 
.na Estrada 

A intersección entre problemas sociais e individuais, que 
pode c_ulminar nalguns casos extremos no. suicídio, non é. 
a prim.eira vez que aparece. nas nasas páxinas. O 18 deste 
mes de Febreiro suicidábase en. Ourense Anxel Díaz Rego, · 

t-raballado.r despedido de Pinturas Cesar que non tiña 
·cobrado a liquidación despois c;le 20 anos ao servicio da 
empresa. No seguinte CJrtículo analízase outro caso, esta 

véz ha Estrada . 

· O pasado 15 de Febreiro unha 
persoa de idade avanzada (76 
anos), M.C.C. matou a -~angue 
frío á sua tilla S.C.F. (41 anos); 
despois quixo matar á sua ·mu
ller, pero desistiu ao interpor-se 
o sel! neto (de menos de 12 
anos). Lago quedou-se dentro 
da vivenda até que chegou a 
Garda Civil a dete-lo. 'Nesa mes:. 
ma sémana viña de producir-se 
un su_icídio tamén na Estrada. · 

O crime saltou ás primeiras 
páxinas dos xornais como even
to excepcional (que un pai mate 
a sua própria filia). O tratamento 
que del se deu foi o de costume: 
resaltando sospeitas de que. o 
~orne estivese }olo, fose moi 
temperamental , etc ... ; que · 

,neste e.aso eran infundadas. 
{ 

Ocultando as causas económi
cas e psicosociolóxícas que 
pode ter.un crime destas cara1te
rísticas. No nº 284 de ANT, no 
artigo "Claves para o infanticí-

·dio de Cee", X. Currás fai uh ha 
chamada f1 reflexión sobre estes 
fenómenos (o crime e o suicídio) 
que, como demostrou . Durk
hei m, eran debidos a causas so- · 

. ciais ainda que nos pareza por 
cuestións particulares de cada . 
criminal ou suicída. Ouero reco
ller aquí esta invitación á refle
xión e continuo desemarañando 
as 'claves que Currás apontaba; 
primeiro para comentar · este 
caso particular, e despois para , 
inferir xeralmente sobre uns ·fe
nómenos que non son nen pou
cos, nen illa.dos na Galiza. 

No que se ·refire a este caso,
quero apontar os seguintes da
dos que pasaron desapercebr
dos á prensa do "reino" quepa- · 
rece ter certo interés en botar a 
culpa das desgrácias que oco
rren, aos desgraciados (tanto 
que son vítimas como executo
res delas); porque se din que hai 
causas sociais neses cr.jmes, 
igual resulta que ten que cam
biar a sociedade para que isto 
non se produza; co cal non pare
cen estar de acordo os que diri
xen a planificación mental do 

-país. Un dado podía ser o ter feí
tas as partixas a filla por parte 
de M.C.C. e que esta estivera a 
ponto de perder estas proprie
dades da sua família por un em
bargo que lle ian facer, ao non 
poder pagar as débedas ocasio-

. nadas ·pola construción dun es
tábulo de parcos, e. o mal ano 
que lles veu (enfermidades por
cinas, escasa venda e a baixo 
précio dos porcos, etc ... ) Outro 
dado podía ser a sacralización' 
das propriedades que existe na 
nosa terra: cando o sústento e a 
supervivén.cia dependen de· 
algo, o home tende a sacralizar 
ese algo; como demostrou Mar
vin Harris 9 respeito da Vaca Sa
grada na India. Por iso a perda 
das propriedades en Galiza ten 
para moitos galegas un signifi
cado que vai moito máis alá do 
económico. Outro dado seria a 
anómia e falta de integración so-

. cial das persoas da terceira ida
de nur:iha sociedade que os re
xeita; quedando-lle só .un víncu
lo ou lazo de unión que son os 
tillos. Na sodedade galega a 
dialéctica Pais-Avós; explicaria 

de-n o significado destas rela
cións pai-avó no aspecto emoti
vo e simbólico. Por iso a prensa 
extra-terrestre (lea-se: que non é 
da nosa terra) ou a prensa daqui 
pero con categorías e concei
cións alleas presentan estes ca
sos como. meros síntomas de 
sociedade incivilizada que nece
sita, por definición, ser civilizada 
coa sua civilización (cando a 
destrución da cultura galega e 
imposición da allea é . precisa
mente moitas veces a causa de 
que os galegas non teñan mar
cos de referéncia axeitados á 
sua realidade para comprender 
e expresar o seu compQrtamen
to dun xeito máis harmónico). 

Por outra parte esa mesma se
mana produciu-se un suicídio 
nunha aldea pegada á Estrada. 
Estes fenómenos, son, por dici-
lo asi, habituais n_a comarca. Se 
lemas "O Suicidio" de Durk
heim, libro xa clásico na sociolo
xia, topamos que o feito de que 
cando se suiCida alguén·busque
níos ho interior do suicida a cau
sa disto, non é correcto .. As esta
dísticas demostran que i~to 11on 
é un fenómeno puramente 'indi
vidual, é un fenómeno social, 
que afecta a determinados seg
mentos da nasa cidade con ca
racterísticas tendentes ao suici
dio, na cal a máis importante se
ria a "anómia". Efectivamente, é 
na sociedade, e non no indiví
duo, onde haberia que buscar as 
causas do suicídio. ,Cando este 
individuo non se axusta á socie
dade, non se· adapta e integra 
nela; perde a sua identidade 
anémica e non aceita as vías 
que esa sociedade lle . oferece 
para resolver os seus problemas 
(que por certo o único que resol
ven son os problemas que o in
dividuo pode causar, e non os 
problemas do indivíduo). Cando 
1sto acorre caben duas explica
ci6ns: botar-lle a culpa ao indiví
duo e buscar causas xenéticas e 
intrínsecas a el (temperamento, 
tolémia, bruto, etc ... ) que o fa
gan insociábel. Esta conceición 
interesada percura deixar intac
tas as estructuras desta socieda
de. Outra explicación é a que 
busca as causas nunha socieda
de que non se axusta aos indiví
duos nen satisfacendo as suas 
necesidades (vivencia, alimenta
ción, etc ... ) nen oferecéndo-lle 
vias legais tle resolver os seus · 
problemas que en realidade os 
resolven. 

M.C.C. levaba nÍoitos· anos 
enemistado coa sua filia. Qué 
necesidáde tiña de manter este 
tipo ·de relacións enemistosas 
noutro tipo de sociedade a tensa 
dialéctica pai-avó é inerente a 
sua estrutura económica; asi 
como os embargos de proprie
dades, a conceic1ón de desperdi
cios con que se etiqueta aos ve
llos que deixan de ser úteis ao 
ap,arato prodl!tivo; a _sacr~liz~
c1on da _propriedade, a, anom1~ 
que supon v1ver nun pa1s coloni
zado (a anómia, dicia Durkheim, 
é a principal causa do suicídio e 
o cnme); e moitas outras causas 
psicolóxi.cas e sociolóxicas qué 
Aaberia que empezar a analizar 
para comprender a realidade 
dun país no que Castelao ironi
zaba sobre o feíto de que tivese 
tan baixa tasa de suicídios (can
do a cultura popular non estaba 
tan descomposta) e que nestes 
mome.ntos está á cabeza desta 

. moitos cómportamentos, se 
fose entendida dun xeito claro, 
e non distorsionada .cos enfo
ques foráneos, nos ca is non. ca
llen elementos ~orno son a asis
téncia e. cóidados que os vellos 
precisan; asi como non e!1ten-

"-- · desagradábel clasificación. 

X.C.G.C. 
N. 287 7 28 DE .FEBREIRO I 1986 
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... 

.como que~ cu· 

xog·adores .. 
de ventaxa 
.MANUEL LUEIRO REY 

Nos longos anos do fran
quis!'TIO, nós, pra temperar 

·as tristuras de aquel s.ilen-
cio de morte, é dicir, as 
mágoas do temor cons
tante que pesaba riba das · 
nosas costas como un 
tresvarío agallop~ndo nas 
sombras· sin imaxen, ou 
cecáis . somente coa ima
xen da morte, unha marte ' 
inútil, o que tiñamos como 
co-nsolo · era a loita clan
déstina, coidando · de que 
as paredes non tivesen ou
vidós nin o veciño de pou-
co ·confiar pudera conver
tirse en sabandixa. 

o esforzo e o medo (o 
valor non é máis que sa
ber. administrar o medo) 
foron moito. Non me arre
pinto. Mais ünha ·cousa é 
contalo · i outra vivi-lo. 
Ouén sufreu isa tortura, 
sabe · moi ben o carraxe 
que un · sinte cando olla 
como lle retor'cen o pesco
zo á voce e non esquen·ce 
xamáis a aquiles que fa
cían e desfacían o que lles 
petaba. 

Saber afrontar isa reali-
. dade -sin claudicacións, é 
manter . vivo -o centro dun 
destiño dino, .-sem.pre sor
teando as provocacións, . 

. as ameazas; e fuxindo da 
traición como se fuxe do 
·lume. · · 

Debe ser verdadeira
mente acedo, como algo 
que xa está podre, e mes
mo que un alacrau que 
morde na carne viva, o 
traicionarse _a un mesmo. 
Debe ser e.orno unha caza
ta de tormentos alporizan
tes, percom;mdo todolos 
currunchos de corpo hu- , 
mán. · 

Mais coido que pra moi-
. tos non debe de ser así; · 

pois sin necesida.de de fa
cer un gran esforzo, con 
soio estende-la vista un. 
pouquiño arredor, ollamos 

_ unha boa cantidade de in
dividuos que se tr.aiciona
ron a si mesmos co soio 
fin de estar .no candieiro 
daquela, i agora vir a dicir 
que son algo certo nesta 
realidade de hoxe.; si é que 
de verdade foron é son . 
algo, deixando a unha 
bánda a traición que os· 
marcou pra sempre. Mais 
ainda que están vivos á 
súa maneira despreciabel, 
i a pirámide deles enche 
un lugar de pantalla, o seu 
perfil humán, a súa sutile
za e di.111ensión de homes, . 
vaise esiumando nun ne
boéi ro emporcado. 

Arítes (i agora t<Jmén) 
cambia-la chaquet~ era · 
afundirse na miseria do 
xuicio ético dos demáis. 
Hoxe (pensan eses quei- · 
cóas) como a· "moda está 
-de mo.ca ", cambia-la cha.: · 
quet·a é untia "nova estra
texia". Están eiquí, están 
alí, i .·o sangue non lle.pon 
rexas as fazulas. ·E minten, 
e énchense de soberba 
ante a moiteduníe. 1 eu 

... penso que o. fan porque 
iñoran . que a infamia é 
unha lanza envenenada di
rixida ~ hacia o corazón dos 
nenas pará destrui-la se
mente. 

Esta mañán. cincuenta 
anos despois en que o 
pobo iba polo camiño. da 
libertade (eleicións do 16 

~ de fel;>reiro de 1936); esta 
(pasa -á páxina 23) 

11Europa 
'7· e unha _colónia 

--·-

ameri-cana" 

~ \ . ' 

\ . 

Xosé .Fortes Bouzán, militante que foi da UMD (Unión Militar Democrática), 
animador de proxectos culturais· ("Vagalume", a.quela fermosa revista 
pa·ra pequenos),· de loitas sociais (especiálmente contra a Autoestrada), · 

proxectos políticos -("lrmandade Galega",.po.la que foi concellal na primeira 
lexislatura democrática en Pontevedra), e agora · no ensino desde o seu 

pasto de director do centro de BUP de A Xunqueira, en Pontevedra. Fortes 
está a participar en numerosas charlas sobre a OTAN por toda Galiza e 

convertido nun ·propagandista fundamental, polos seus amplos 
coñecimentos do tema, do "non'~ no referendo do dia 12. Estivemos . 
conversando con el, pésie a que· nos advertía qué "son moi mao de 
entrevistar, vas ter que ordenalo ti' todo". A conversa revisou alguns 

c~nceitos importantes e ás veces esquecidos ou descoñé~idos. "· · 
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-Coa integración na O-TAN, 

aumentan os riscos nunha hi
potética situación bélica 1 

-Sempre son maiores os 
riscos, e non de Gaqaffi_ preci
samente. · Felipe González 
apoiou en Berlín a instalación 
de míseis, e cómo .logo, xa na 
CEE e tendo realizado ese 
apoio para que se instalen fo
guetes nucleares en Holanda, 
Alemaña,... vai dicer agora 
que non se instalan no seu 
país? Ademais España e Portu
gal son depósitos de armas, 
nas bases americanas, en caso 
de conflito, e non hai control 

· algun sobre elas, pois son zo
n.as de soberania ianqui. E da 
preséncia de armamento nu
clear abonda o exemplo de Pa-
lomares. . 

Se partimos da hipótese de 
que os rusos son maos e van 
invadir Europa, ten certa lóxi
ca a OTAN, certo valor xeoes
tratéxico a penínsua, e é razo
nábel desde a óptica dun país 
capitalista, pero esa hipótese é 
falsa. O inimigo da Europa son 
os EEUU, quen lle pon o cu ao 
ar a Craxi son os EEUU, quen 
impoñen un xeneral america
no como supremo xefe da 
OTAN son os EEUU, quen im
peden que a Westland sexa 
unha empresa do consórcio 
europeo son os EE.UU,... o 
control tecnolóxico, produtivo 
e militar téñeno os EE.UU. 

-Outra das argumenta
cións favoritas dos partidários 
da OTAN é a cuestión da #non 
integración na estrutura mili
tar". Que hai de certo niso7 

-A distinción estaría, en 
caso de estar na estrutura mili
tar integrada, en forma parte 
ou non de unidades conxun
tas. Ese é un aspecto superfi
cial. Nós estamos en 20 comi
tés militares e logo non forma
mos parte de nengunha unida
de militar onde haxa france
ses, italianos, ... en vez de coo
perar en ~acer cinco divisións 
europeas facemos duas espa
ñolas, pero baixo mando con
xunto da OTAN. Pero é a única 
salvedade porque as ardes 
parten do mesmo comando 
conxunto da OTAN. 

- ... cuxo xefe é americano. 

- Sempre o foi. E cando un 
xeneral alemán dixo que non 
tiña senso un proxecto euro
peu de defensa no que o x9'e 
das tropas aliadas fose ameri
cano, enseguida lle montaron 
unha história, acusándoo de 
homosexual e puxérono fóra. 

-Na cuestión tecnolóxica, 
no mundo en xeral e no Esta
do en particular, priman os in
tereses militares ... 

-Nós vendemos cada vez 
máis armas. Calculo que foron 
130 mil millóns de pesetas 
nun ano, e nun progreso anual 
de máis do 100 por cento, 
máis ainda do que se ·previa. 
E isa é verdade porque son ar
mas fabricadas con licéncia 
tecnolóxica suministrada po
los americanos. Para ese mer
cado estar na OTAN significa 
fabricar un certo tipo de pro
duto para vender, e asi vénde
selle a Irán, Iraq, lndonésia ... 
Do ponto de vista de Serra si 
vendemos .máis tecnoloxia 
dese tipo ... pero hai que ven
der outras causas. 

-Ten talado de que' hai 
plans globais, tipo Autoestra
das e outros, que se preparan 
con moitos anos de antecipa
ción, e entran dentro de pro
xectos militares ... 

-Desde o 1956 estaba o 
proxecto da Autoestrada do 
Atlántico no Pentágono. Hai 
que pensar que toda inve.rsión 
americana en Europa-e no Ter
ceiro. mundo, é estudada con
xuntamente, e a ·testa reitora 

·das inversións. multinacionais 
é o Pentágono, que é quen a 

sostén, pois asegúralle uns pe-
. didos monstruosos que des
pois viabilizan plans como o 
da "guerra das galáxias". O 
Pentágono é quen supervisa 
todo iso: suministra ás Univer
sidades os fundos para as be
cas de investigación, é o que 
coordena a inversión estran
xeira, o que aproba ou desa
proba programas de exporta
ción de tecnoloxia, quen ex
porta con restricións -algo 
vendido a España pode estar 
condicionado a non ser em
pregado contra Marrocos-, 
... é todo ·a que Eisenhower 
chamaba o complexo militar
industrial. Hai unha política 
pola que se estamos na OTAN 
somos am_igos, e non estando 
xa non venderíamos armas a 
Iraq, pero podaríamos vender 
autobuses á Arxentina ou a 
Cuba!l 

-E o ásunto da posición de 
Fráncia no esquema da 
OTAN? 

~Isa é De Gaulle. Díxoo moi 
claramente. Cando eles esta
ban na OTAN o cuartel xeneral 
estaba en Fráncia e á saída pa
sou para Bélxica. De Gaulle 
calculou, no seu supernacio
nalismo -estilo "Corazón" de 
D'Amicis que era unha sua lei
tura favorita- deuse canta de 
que a preséncia americana ali 
destruia o mito dunha Fráncia 
libre e independente, e a frase 
que dixo era algo asi como 
"saimos da OTAN pola trans
cendéncia sociolóxica e psico
lóxica que ten a preséncia de 
tropas extranxeiras no naso 
pa1s". Ou sexa que a preséncia 
na OTAN convertíaos en súb
ditos. Están na Europa Ociden
tal, co modelo capitalista, con
tra o modelo soviético, pero 
en Fráncia non hai tropas ex
tranxeiras, e daquela teñen 
que contar cunha forza nuclear 
própria. Eles non están en de
sacordo co modelo senón coa 
dependéncia directa, cooR,eran 
pero non dependen. 

-Díxose que o exército es
pañol estaba exclusivamente 
deseñado para a represión in
terior, modifícase ese concei
to7 

-Absolutamente. Modifica 
a política nacionalista do go
berno, política de autonomias 
-non ten nengun senso can
do o Estado é ao tempo de
pendente-, o papel do exérci
to, que pasa dun papel nacio
nalista a un supranacionalista, 
o que significa pasar dun con
trol parlamentário a un supra
parlamentário. Qué vai facer o 
Parlamento español se a de
fensa decídena coamités supe
riores que nos asignan unha 
función no esquema defensivo 
de ocidente? Esa área de deci
sión non é de Felipe González 
nen do Parlamento. lso está 
acordado no Tratado: tocan 
eses asentamentos, aquelou-

. tros observatórios ... non deci
dimos, e moito menos no con
flito, sexa de "segunda" ou 
nuclear. Os americanos son os 
únicos que téñen o poder de 

_ "premer o botón", son os que 
teñen en exclusiva a chave 
dos euromíseis e non aceita
ron o da doble chave para os 
países que tiveran no seu terri
tório os míseis. 

-A conciéncia dos terríbeis 
efeitos dunha guerra dilúe'Se 
cando hai conciéncia de "ini
migQn, pero ninguén sinte "o 
c~'!lu'!ismo" como un "perigo 
behco ... 

O problema é que a Europa 
non existe, Europa é l,rnha co
lónia ianqui: Plan Marshall, 
programas de axuda, Defensa 
de Europa. Ese é o drama. E 
non bai inimigo soviético, pois 
os europeos van aló a miúdo 
e elaboran política coa URSS, 
pero cando ~ posíbel un pro
xecto económico da enverga-

ficar tranquila e para os ameri- · 
canos empezar a preocuparse. 
Para os EEUU é ·esencial man-

. ter o complexo militar-indus
trial e para a URSS algo aci
dental.-
· A terceira diferéncia subs

tancial é que a OTAN nasceu 
no 1949 e o Pacto de Varsóvia 
no 1954,. quer dicer, cinco 
anos despois e como resposta. 
Sempre hai un elemento de
terminante a uns condiciona-, 
mentos. Eu vexo que a URSS 
está no seu país, isolada, agre
dida pola política am_ericana, e 
sen poder desenrolar adecua
damente un modelo que está 
sitiado polo capitalismo. 

Ese esquema coñézoo ben e 
nos ,países socialistas non le
van lmha política adecuada a 
respeito do dólar. -Eu proibiria 
a · sua entrada e vixilaríao 
como se fose cocaína, pois se
nón' contribúese a unha misti
ficación e un ha · sacralización 
da moeda americana, mesmo 
nos países socialistas. · 

-Cál é o límite posíbel a esa 
·hipotética guerra se non hai 
posibilidades de enfrentamen
to nuclear? 

·Non pode empregarse polo 
de agora armamento nuclear 

· porque a mútua capacidad e de. 
resposta é enorme. Cando un . 
xeneral americano dixo que 
cos submarinos Polaris podia 
destruir todas as cidades so
viéticas · de máis de 200.000 
habitantes, os soviéticos po
dian dicer o -mesmo das nor
deamericanas, desde os silos. 
É unha-cadea interminábel. 0-
problema non é a capacidade 
de destrudón (que ronda as 
trinta veces o planeta), sobre
todo cando- custa tanto diñeiro 
(estamos no billón de dólares 
de presuposto mundial, uns 6 
millóns de pesetas por segun
do) no mundo, senón que é 
unha guerra diabólica sen in
tercámbio de valores. Non se 
di "irnos modificar o capitalis- • 
mo con máis investimentos 
sociais -o programa de Rea
gan é todo o contrário- e me
nos en armamento; e· no cam:
po soviético irnos flexibilizar o 
mercado -ainda que non se 
privaticen os meios de prod·u
ción-. 

dura do gaseoduto, os ameri- do c9ntrabando pódote elimi-

E quén paga esa carreira ar
mamentística, sobretodo do 
lado capitalista?, a débeda do 
Terceiro mundo, que a paga 
con fa me e débeda eXterna: a 
débeda de todo o Terceiro 
mundo era ·o ano pasado o 70 
por cento dos presupostos mi
litares,. e afame custaba só un 
8 por cento dese mesmo orza-. 
mento. 

canos boicotéano ... cómo vai a nar. E un equilíbrio destrutivo. 
URSS dar enerxia a Europa, / Pero iso é antidi.aléctico, pois 
entón non son os maos!! ! o- - as duas alternativas son radi-
programa americano esixe ter cais e non hai posibilidade de 
Ufl suxeito perverso.. linguaxe. · 

A política da disuasión bá
séase na existéncia dun inimi
go non recorivertíbel: só e po
síbel criar un exército coa ca
pacidade de destrución de 
hoxe dicíndolle_ aos militares 
que o inimigo e perverso, in
trinsecamente. Se é negociá
bel e reconvertíbel, politica
mente serian negociábeis os 
conflitos. A hipótese da disua
sión é (mica "a URSS tenta in
vadir ocidente e os EEUU e 
non vai mudar de proxecto". 
Asi, na loxica da OTAN, non 
poden permitir o comunismo 

·no seu seo, é un ha incompati
. bili.dade de modelos. A dialéc
tica que se ten producido coas 
alternativas socialistas (pecu
liares, viábeis, nacionalis
tas, ... ) están conxeladas pala 
preséncia americana. En ltália 
podia haber unha alternativa 
comunista -como queira que 
fose- e a OTAN impediuno. 

· -E o famoso "equilibrio es-
tratéxico"? · . . 

-E macabro pero é asi. Se 
eu teño unha pistola e ti a tes, 
e somos viciños e nos· leva
mos mal, quizais trte dediques 
ao contrabando de tabaco e eu 
ao comércio libre, non- pasa 
nada. Pero se só eu teño a pis
toJa e colisionan os meus inte
reses da Tabacalera cos teus 

-E non se pode dar unha si
tuación na que a acumulación 
de armamento sexa dabondo 
para manter o · "impasse", ou 
é preciso o conflito 1 

-É delicado. A grand~ dife
réncia entre os USA e a URSS 
-e son moi crítico da URSS
pódese divi·dir en tres causas. 

O primeiro dentro, do esque-
-. ma da evolución do mundo: a 
burguesía foi un adianto sobre 
o feudalismo, a revolución in
dustrial $Obre o antigo réxime, 
o socialismo sobre o capitalis-

. mo, e polo tanto a URSS foi un 
paso adiante e non atrás da
quela -con fodas as correc
cións que haxa que facer'- o 
modelo soviético foi un. avan
ce para o mundo e o capitalis
mo -heróico no seu momen
to- é un ~réxime. á defensiva, 
Íflxusto· e intolerábel. 

Os americanos usan a arma 
económica, e asi cando habia 
presións populares contra os 
euromíseis mantiñan un tipo 
de interés artificialmente hin
chacfo para presionar, e cando 
se admitiron os foguetes co
mezou a · baixar. O ·dólar é a 
moeda europea. -

_:_A situación filipina de
mostra que a prioridade nú
mero 1-dos americanos son as 
bases ... 

As bases son sagradas. A 
capacidade europea está na 
distáncia, para abrigar a nego
ciar sobre elas. Pero ·as bases
españólas foron, no seu mo
mento, ~oactivas contra o pro~ 
xecto europ~u. Eu explícame 

asi o ódio .. europeu a España, . 
non polo franquism.o senón 
por permitirlle aos americanos 
ter toda a Península Ibérica 

O segundo é o esquema para si contra as restricións 
produtivo. ·Os países socia lis-

1 

que outros querian impar. 
tas vense alterados e case dis- A co-nversa seguiría, grata e 
funcionalizados pola corrida · fluída como resulta con Xosé 
armamentística, e para os Fortes, pero os temas funda-
EEUU son o eixo do seu mo- mentais xa estaban perfilados. 
delo e a única garantia de que A cita está agora no 12 de 
non haxa outra crise do 29 e Marzo e no que Fortes cha-ma· 
de que funcionen engrasada- "a post-transición do referen-
mente: é o complexo militar- do da OTAN" .. 
industrial. Para a URSS deixar Texto e Fotos: · 
a corrida armamentística seria . XAN CARBALLA 
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Febreiro do 86. Máis 
de 16 pavos aillados 

- pola neve no Courel. 
Nalgun de1~s chegou 
a sobrepasar os dous 

metros. As_ 
comunicacións so'n 

· imposíbeis. 

Xesus Rei, natural de Becerreá, 
é o palista da máquina 
quitaneves que ten que chegar 
até Visuña. Durante dias a neve 
éntralle por unha fiestra que 
ten rota e apenas protesta. 

~Cando vou con el na pala, 
durante· dous di as, paso uns 
sustos tremendos cada vez que 
o veículo asoma a·un 
.precipício. 

O 12 de Febreiro chega a pala 
de Cortizo a Visuña. Dous 
homes saen a recebela, 
mentres que na cantina 
prepáranse uns cachelos con 

., chourizos para xantar. 
Un dos problemas dos povos 

a gran altitude.é que ainda que 
as máquin.as quitaneves limpen 
as ·estradas, as persistentes 
nevadas vóltanas tapar. 

O coche case que exclusivo. 
do Courel é o-Land Rover, que 
está a substituir ao burro. Pero,. 

~ · para ir a Seceda, un dos povos 
incomunicados, tiven que . 
andar 16 quilómetros entre a 
ida e a volta, con metro. e 
médio de neve. Ao pisar 
entérraste sen que nunca 
saibas a profundidade, ao xirar 
é un bon momento para 

·romper un ha perna. 
En Seceda a luz entra pota xanela; asulugándoo todo. 

7 dias no Courel 
A serra do Courel ten uns 

2.400 habitantes .. A maioria 
P,Stán situados a unha altura de 
600 metros sobre o nivel do' 

" mar, outros, os de máis arriba, 
son os que sofren os maiores 
problemas da neve. Nalguns 
lugares ainda non teñen 
enerxia eléctrica. Vários teñen 
teléfono, sobretodo aqueles 
que vo .!taron a Alianza Popular. 

O presidente de AP, António 
López Macía, coñecido como 
~arcía de l'y1oreda, confésase 
seguidor de Franco de toda a 
vida, é o maior representante . 
da Deputación lucense no 
Courel. Grácias a el dous povos 
(Seceda e Visuña) foron 
desaillados por várias palas "' 
quitanevefs. Dá a circunstáncia 

- que estes dous lugares 
receberon diñeiro para que os 
seüs habitantes votasen a AP. 

- Outra aldea, chamada 
Teixeira e que e~tá alén do 
Porto do Poio, non recebera a 
-visita da pala da diputación, 
porque cando fora das eleicións 

Foi uriha pala contratada polo 
axuntamento de Folgoso 
(PSOE) quen desaillou Teixeira, 
ainda que nos últimos dias non 
se podía aceder ali, a causa das 
persistentes nevadas. 

En Castro de Romeor a neve 
chega até os xoellos._ Na casa 
de Xosé Fernández e Elvira, 
duas potas con cachelos· e 
chourizos ferven ao lume. Din 
que xa case non teñén que lle 
dar ás vacas, porque non é 
posíbel ir buscar herba ou 
penso a outros lugares. . 

En calquer aldea bótanlle a 
culpa a Cacharro Pac:do por non 
fa_cer caso do problema. Pensa 
a xente qu~ cando hai eleicións 
son eles os primeiros en vir 
colleitar os votos dos viciños, 
pero cando teñen problemas ' 
danlle as costas ou din que 
están ocupados. 

os· seus habitantes ameazaran ·· 
con pinchar as rodas dos 
seguidores de Fraga que os 

Nos sete dias qy.e estiven no 
Courel surprendeume .a
pobreza, pero ta·rnén .o aberta e 
nobre que é a xen.te da 
montaña. Nada máis chegar á 
sua casa mándanche entrar e 
cohvídanche a comer do que 
teñen, .logo perguntan qué fas 
por ali. Non existe a 
desconfianza das cidades. 

Cheguei a Visuña despois de dous dias tirando neve 

visitasen. - · 

·· · ·· · ······---·----------------....-------------~---.. • ~f 

- Mila, a mec:tico d_e Seoane, durante unha visita en M~reda 
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O carteiro. Alto de Poio. 

Reportaxe gráfica e texto: 
OELMI ALVAREZ 



Baloncesto,~ un• xigante 
cos.pés de barro 
Negros moi altos e espectaculares que se penduran 

.. dos taboeiros; medallas internacionais; copas de 
Europa; un mundial ás portas con Ferrol de sede ... O 
baloncesto está de moda. Xa ten uns índices de 
aLidiéncra televisiva moi superiores aos do fútbol con 
cadeas de rádio que teñen -"carruseis" deportivos -a 
imitación dos do fútbol dedicados aó baloncesto; é a 
última moda deportiva para a xeñte de a pé. 

distinción social, non · permi
tian o fútbol. 

Unha caldeira dá para case 
todo. Aberta e estendida serve 
de taboeiro. A anga f.ai de aro. 
Ambos abanean da cima dun 
pau de pino chantado á beira 
da parede. Xesus Garcia Cou
so, nove anos, trata de ences
tar unha pelota de goma que 
leva o vento. Non pudo con
centrarse ao xeito porque un 
coche o asustou, estaba no 
médio da estrada. 

Xesus tiña, ten, unhas botas 
de fútbol, e un balón de coiro, 
que esperan arrincoados no 
fondo dun baul. As botas es
baran na estrada de chapapote 
e o balón de coiro no cabe 
pola anga-aro. 

Antes estaba "tolo polo fút
bol", agora non se perde nen
gun partido pola TV onde este
xan presentes o balón e o aro. 
"E máis divertido", afirma, 
ainda que lago tamén comen
ta que "ademais podo xogar 
eu só, non me fai falta ninguén 
como no fútbol", (a sua casa 
queda na estrada, a máis pró
xima está a cincocentos me
tros na aldea, e non se pode 
dicer que hoxe haxa moitos 
rapaces, escasean máis ben, 
polo que é un factor a ter en 
canta o de "poder xogar só"). 

O seu non é un caso singu
lar, non. Moitos rapaces están 
abandonando o fútbol e xo
gando ao baloncesto. Son 
moitas as angas de caldeiras 
que se reconverteron en im
provisados a~os. Tamén ces
tos, arámios e arcos de baldes 
ou de pipos pequenos. calquer 
sítio é bon para colgar algo cir
cular ainda que sexa un bím
bio, por onde poda pasar unha 
pelota. O baloncesto púxose 
de moda chegando, incluso, 
ás aldeas máis afastadas. " 

Tan de moda que hoxe a fe
deración controla case dez mil 
equipos e 110 mil lieéncias. 

Ninguén sabe cántas canas
tas se instalaron nos últimos 
anos en coléxios e bairros ga
legas (moitas pero infinita
mente menos das que facian 
falta); en qué porcentaxe se 
multiplican actualmente as 
vendas de material deportivo 
baloncestfstico; pero non é ne
cesário demostrar que o auxe 
da afeizón bateu todos os re
cords de crescimento. 

AS ORIXES DA FEBRE 

Para encontrar as orixes deste 
actual boom, as suas causas, 
seguro que ternos que remon-

. tamos anos atrás atopándo
nos, certamente, cun home, 
Raimundo Saporta. 

Foi el o artífice das seis ·co
pas de Europa e unha Recopa 
gañadas polo Real Madrid 
(empregando métodos tan 
"axeitados" como o .de quen
tar a bola do Real Mad~id para 
que este tivese uns equipos fá
ceis no "sorteo"). Amáis disto 
Saporta firmou tamén un con
trato con TV, a longo tempo, .. 
polo que este se comprome
teu a retransmitir os partidos 
de Copa de Europa que xoga
se o equipo merengue. 

Da sua man viñeron tamén 
os trunfos do seleccionado es
pañol coa conseguinte _... febre 

. nos meios de comunicación e 
a sua repercusión nos recepto-

res. A apoteose foi a medalla 
en Los Angeles. . 

Pero todo isto non seria po- . 
síbel totalmente se nos diri
xentes do baloncesto non im
perase unha mentalidade 
aberta e disposta para inova
cións que, moitas veces, xa es
taban experimentadas no gran 
espectáculo americano. 

As sucesivas reformas do 
regu_lamento reforzaron a es
pectacularidade do xogo e rea
firmaron o espectáculo. E fa
lando de espectáculo, nada se
rial igual sen a inclusión dos 
xogadores americanos. 

Eles atraen fundamental
mente aos espectadores por
que dan espectáculo e, ade
mais, permiten que as diferén
cias entre os distintos clubes 
sexan menores, moito meno
res que antes. Eles son o cua
renta ou cincuenta por cento 
da plantilla nos clubes peque
nos. Moitos saen até baratos. 
Orabén, tamén hai bastantes 
pufos, xogadores que veñen 
de volta de todo, sen nengun
ha ilusión, no declive da sua 
carreira deportiva, o que fai 
que moitos clubes teñan que 
cambiar de "americano" tres 
ou catro veces ao ano. · 

Xunto con isto a Federación 
e os clubes estanse a preocu
par porque os grandes nomes 
como Corbalán, Epi, etc., te
ñan continuidade. 

Asi están en marcha várias 
"operacións altura" que pare
cen dar os seus froitos, apare
cendo novos valores que van 
permitir que o espectáculo 
non decaia. Ademais os ameri
canos xa empezan a nacionali
zarse, co que aumentará o po
tencial dos clubes mái~ fortes. 

Foi asi cómo se foi c'riando 
unha aureola que chegou a to- _ 
dos os niveis e que propiciou 
que aqueles espectadores que 
necesitaban o espectáculo de
portivo optasen polo balon
cesto, pois eles considerában
se máis cultivados que "a 
masa futboleira". 

Esta ~'conciéricia social" fixo 
tamén que o baloncesto sexa 
o deporte que ten a participa
ción máis alta da muller en 
Galiza, e onde esta acadou 
máis cotas dé perfección de
portiva; era un deporte ben 
visto para señoritas, en contra
posición con outras activida
des calificad.as de "hombru
nas". 

TEN OS PESDE BARRO? 

Pero para moitos este boom 
pasaxeiro, que fai que .moitos 
clubes pensen en ampliar os 
seus pabellóns para dar cabi
da a un público que, non nos 
enganemos, -nas duas catego
rias non xunta semanalmente 
o que o Real Madrid de fútbol 
ou o Barcelona nun só partido, 
este baloncesto en alza, ten os 
pés de barro e pode desmoro-
narse rapidamente mesmo . 
polo impulso do seu medre. 
_ Asi, ternos que os clubes es
tanse a enfrentar a grandes iñ
versións, cunha mínima in
fraestrutura, pois o número de 
sócios e de espectadores non 
chegan para cobrir úns gastos 
que se abordan en base ás ca
sas publicitária~. 

Hoxe os clubes, agás os que 
dependen dun grande clube 
de fútbol, viven a expensas 
das casas publicitárias. Pero 
este mercado pode complicar
se nos anos próximos. · · 

En primeiro lugar ternos aí a . 
iminente posta en . marcha 
dunha lei que vai pr9ibir a exi
bición de bebidas alcohólicas 
e tabaco nas competicións de
portivas. Hoxe por ~oxe o 4~ 
por cento dos clubes de pn
meira viven grácias a esta pu-
blicidade. -

Por outra banda os clubes 
de fútbol están tamén a buscar 
o apoi9 de marcas comerciais, 
o que vai supor unha compe
téncia para o baloncesto. 

Ademáis, as Caixas e ban
cos que patrocinan outra gran 
parte destes equipos poden 
reconsiderar as suas posicións 
en moitos casos, se a violencia 
que antes estaba ausente das 
canchas de xogo, se apode:ra -
agora delas por mor dos ma10-
res intereses en xogo e do au
mento de paixón incontrolada. 
Estas entidades, para as que a 
imaxe é vital, non poden tole,
rar que· o seu nome, sábado 

PERO TAMÉN HAI OUTRAS .i tras sábado, apareza asociado 
RAZONS:AS SOCIOLO}(:ICAS a tumultos, ·enfrentamentos e 

· alborotos. Non lles seria ren-
Pero tar:nén hai outras· razóns dábel esta publicidade, é máis, 
para o auxe do deporte balon- resultaríalles negativa. 
cesto. Unhas razóns sociolqxi- Asi as causas, e cun esta-
cas que permitiron que este mento arbitraf que quedou 
deporte fose considerado to-· desfasado tanto pola sua pró-
dos est_es anos· como ."un 'ae--- pria incapacidade como polos 
porte ·fino, de cabale1ros, de cámbios rexistados nas regras 
xent~ i:n_áis,~culta e maior niv~I ·e tamén polos in~ereses. máis 
adqu1s1t1vo , en contrapos1- -e máis grandes cada d1a en 
ción ao fútbol. - xogo, o baloncesto·pode pasar 

O fútbol podíase xogar en da época das vacas fJOrdas a 
calquer lado, os xogadores de seguir o camiño do futbol con 
fútbol saían dos solares, os clubes endebedados totalmen-
xogad~res de bal~nc_esto non. ·te e sen poder facer frente aos 
Os de fútbol a ma1ona das ve-. seus compromisos. Ainda que 
ces tiñan un baixo nivel cultu- estes clubes. sempre foron 
ral, os de baloncesto c~se to- moito máis expeditivos que os 
dos facian .a sµa carre1ra. _Os de fútbol: cando chega unha 
coléxios ·de pago, os coléx1os sitúación asi,' desaparecen. 
de élite potenciaron ·sempre · 
este deporte · mentras que, por PUCHEIRO 

-. 

Sorteo con. ch.eiro 
a /_nlil~gre 
Hai · duas semanas celebrá
ronse os sorteos para a fase 
prévia do Campeonato de 
Europa de fútbol e a fase fi
nal do Campeonato do 
Mundo de baloncesto. Os 
resultados son ben sabidos. 

Na Eurocopa de selec
cións, Españ~ teráse _que 
enfrentar a Roménia, Aus
tria e Albánia. O grupo é 
moi feble e só un desastre 
poderia arredar a España da 
fase final. 
- Pero, máis. unha vez, hai 

que talar de Miguel Muñoz 
·e a sua compañeira insepa
rábel: a deusa Fortuna. 

.cando se coñecia a Ro
ménia e Austria como· ri
vais, ficaban no bombo as 
bolas correspondentes a Es
cócia ou ltália pero, de sú
peto, alguén _dixo: "Albá-

. nia'\ Posteriormente, o 
noso seleccionador falou de 
"grupo asequíbel" apesar 
de que "están a: facer mo.i
tos progresos" e todas esas 
frases que se din nestes ca
sos, pero coa satisfacción 
(cuase recochineo) de quen 
sabe que por moito que 
progresen.... . · 

Parece que Muñoz segue 
a facer viaxes a Fátirna, 
pero esta vez debeu levar 
tamén a Díaz Miguel, por
que se non non se explica 
tanta casualidade nun só 
dia. A non ser :que se fale, 

ANT 

como din os organizadores, 
de sorteo -"protexido" ou 
"~irixido", pero que na rea
lidade significa amañado. 

No grupo A estarán, ade
mais de España, Fráncia, 
Corea do Sul, Grécia, Pana
má e Brasil. Clasifícanse 
tres e só Brasil (9º na Olim
piada) posue unha entidade 
recoñecida. Pero . ainda 
máis, porque .cos tres equi-· 
pos que se -clas¡fiquen no 
grupo B , formado pola 
URSS, Austrália (7° ria 
Olimpiada), Uruguai (6°), 
Cuba, Israel e Angola for
marase un grupo de seis 
dós que os dous mellar cla
sificados pasan a semifi
nais. Pola oufra banda (gru
pos C e D) están USA (1º), 
lugoslávia (3°), Canadá (4°), 
ltália (5°) e RFA (8°). 
- Din que o primeiro par:ti
do dun torneo xógase no 
sorteo. Se é deste xeito, Es
paña ten unha Vitória en 
cada un. Agora compre non 
facer o mesmo que _no Eu
robasquet de Alemaña, can
do un equipo como Checos-

. lováquia, non clasificado 
para o mundial, venceu á 
selecció'n española en semi
finais. Senón, de nada han 
servir os apaños de Saporta 
e as viaxes dos selecciona
dores aos Santos Lugares. 

RICARDO RIVERA 

Subscrébase· 
BOLETU~ DE SUBSCRICION A ·A NO~ J"ERRA 

{Para remitir· a A NOSA TERRA unha vez Cuberto en MAIUSCULAS) 

=~¡~:::·:=:::·::::::::·:·::::·::·::::::·:::·:::·:·::::·::::·::·:::::::·:::::·::::·::::::::::::·:::::::~:::._ .. :: 
Povoación; ... ~ .... : .......... ~ ..... ; .. ; ...................................... D. postal.·--········-
Província ........................ ··-· ........ ~ .. ~ ....... : ... ·~··· ...•...... ~ .. Teléfono .. ~ .. ..:..-_ .... . 

Subscrébese ao periódico A NOSA TERRA por un •no ao précio~ 
3.000 pta. {Estado español), 4.250 pta. (Europa), 5.400-pta. (restio do. 
mundo) .. 

FORW;A DE PAGO 

aJ Subscricións pera o Estado espanol: b) Para o reltO clO m\11do: 

. gifal.ón bancário adxunto : 
· Reembolso (máis 80. pta.) 

1 
Pago domiciliado. Nesi:e ca·so cobrir 

os dados do boletín adxun~o. 

8Cheque- bancário adxunio 
Xiro internacionai a nome .de . 

A NOSA TE.R RA, apdo 1371 · 
Vigo. _. 

-1 

Banco/Caix~ de Aforras .. .-:. ... .... ...... . . . .... -........... -... Conta/Libreta ... -- .-- .... : __ 

Titl!lar' canta ou libreta ... ........... ..... .. .... .. _ ................ ·-- ·······- ... , .......... _. ... .. ~.----·····-·-·· 
Domlcílio da sucursal ....................... : ............. _:-: ...... : .... ... _ .. : ...... ······-····· .. ··---·-:: ... 

Povoaci.ón ...... ...................................................... Provincia._ .................. - ..... ,.-.; ... 

... -- -. - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~- - - ._ - - _,_ ..... . _ 
i::IOLETI N DE DOlY'1 IC.I LIACfOf\j , ¡..i 

Banco/Caixa . d~ A for~os ................. .. : . ................................ : .......... ~ .. --:~.-.:.. .. . 
Domicílio 9a sucursal.: ...................... ,. .......................... :: .. ~ ..................... ·-··-
.Número de con~· ou libreta .... ;: .... ~ .............. , .. :··· ......... ~_ ....................... -_. ... .. 

Povoación ... ." ........ : ....................... -............. -: ... .': ... Provínica .... : ............ -·-·-· 

Titular< CQl'lta .óu flbreta ... : ... ~ ..•.. .' ....... ! •••• :: •• : : ........ ~~ ......... : ........... .' ..... -··-····-~ 

· Sérvanse tomar .nota de atender até-novo avisa; e con Cargo~ r:nifta coma, 
os recibos 'que '10 me.u nome lles sexan apresentados .por Promoción$ Cutw 
fais Galegas SA·:·~ NOSA TER~A) . 

-Atentamenie-< firma) 

Data ................ ~. ·····-··················-··-~ ········ 

N. 287 / 28 DE FEBREIRO 11-.; 



· Ond_e lle pica? 
"O PSOE non fará nengunha 
promesa no seu próximo 
programa eleitQ.ral" Podia 
ser un titular do Can seri 
Dono, pero non, fot un titular 
de. portada de El ~aís, o do
mingo 23 de Febre1ro. 

É que non ·deixan espácio 
para as revistas de humor! 

<>. <> 
O cine español parece sub-

v-J vencionado máis qu_e polo 
Ministério de Cultura polo do 
Interior porque hai películas 
que son de xulgado de gar
da. A crítica pode ser xenera
lizábel a case todas, ainda 
que citaremos simbolica
mente duas: "la corte del fa
raón" e a recén estr..eada 

· ·~- "lulú de noche". A amenaza 
pode ser terríbel cando inter
vén, en papel estelar, Antó
nio Resines, toda unha de
mostración do que non é un 
actor; por non ser nen seque
ra parece unha persoa mini
mamente interesante, pero aí 
o~ teñen, á cabeza de todos os 

·l<j repartos. . 
Nen nos anos 50 habia tan

to merluzo. O caso é que as
tes cineastas substituien a 
máis estrepitosa falta de 
ideas polos máis ' vellos tru
cos de taquilla: chiste fácil 
para que se rian os que van 
ao cine a rirse e desnudos fe
mininos, discreta pero habil
mente esparexidos por toda 
a película. O cine español 
promove as gañas -de.ficar na 
casa para ver o telediário. 

<>. <> 
Por certo que do telediário 
do luns 24 é esta frase de Fe
lipe González: " ... na Alianza 
Atlántica, ou como prefiren 
dicer alguns, na Otan, ainda 
que sexa un termo menos 
preciso". 
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Se houbese olimpiadas 
para caras duras! 

<>• <> 
Durante a maní anti-Otan do 
23-F en Madrid un tipo, poli
cia ao parecer, facia fotos 
aos ·manifestantes desde o · 
entrectián da sé de AP. Qué 
pensará facer cos soo·.ooo ne
gativos? 

o-•<> 
"PÓdese ser a vez heterose
xual ,e feminista?" Velaquí o 
titular- dun artigo do último 
número de "Andaina", revis-

- ta do movimento feminista. 
--0 artigo co·nclue que si, que 

para ser feminista non hai 
que ser necesariamente les- · 
biana. De parte dunha amiga 

mina que .é . heterosexual, 
moitas grácias. 

.<>. <> 
As ·feministas pásalle como 
aos nacionalistas, están tan 
cheas de razón que as veces 
pásanse. ~ · 

En Andaina, tamén, apare-
. ce un artigo no que se criti

can as frases de "Me pica un 
huevo" e "ayatola ·no me to
ques la pirola" (cancións de 
Siniestro). Pódese · saber 
como teño que dicer eu can
do me pique '"iso"? E hai que 
dicer sempre "non me to
ques o naris"? 

Que as mulleres non em
preguen frases seméllantes é 
outro problema, pero é que a 
min as veces pícanme e ne
cesito comunicalo, cómo 
fago? 

<>. <> 
Moi recomendábel o edito
rial do Faro para xente de es
querda en horas baixas. Dá 
moita moral. · Nunca se vi ron 
as ideas da dereita tan mal 
argumentadas. 

<>. <> 

Juan lgnácio Pascual, elec
trecista, ferido nun atentado 
de ETA ao ser confundido 
cun ,policia, comenta: "pedi
. ria a ETA que mire mellor es-
tas cousas". Ao tempo que 
declara non poder manifes-' 
tarse nen .en favor en contra 
desta · organización, ainda 
que agradece "que recoñece
se o seu erro". (Comentado 
por Vizcaino Casas en El Al
cazar) Como di Alfonso Sas-

. tre neste mesmo número 
"perderon o norde'i e o que. 
máis lles fastídia é que non 

· entenden nada. 

M.V. 
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X.M. Albán,. fotógrafo de P-rens~ 

''A obxectividade non.existe" 
Xosé Manuel Albán, 

fotógrafo de prensa, ex
traballador de A Nosa Terra, 

El Ideal Gallego, 
Liberación . . . , e actualmente 

40 diário Ya, expón estes 

días en Vigo e A Coruña. 

-En qué consiste a exposi
ción? 

--Son fotos das eleicións, 
agrupadas de duas en duas de 
maneira que cada político vai 
acompañado dunha foto na que 
se reflexa a vida rural. 

-De qué maneira se estabe
lece a relación? 

-É a contraposición entre un 
mundo irreal e a realidade tanxí
bel. Cada un pode xogar co que 
el pensa que é a realidade. 

-Por qué o mundo rural? 
-Con Castelao e o Partido 

Galeguista xa existia, en certa 
medida, unha contraposición en
tre o rural e o urbano . O rural 
significaba moitas veces a opre
sión de Galiza. Eu recollo esa 
idea. Hoxe na cidade todo o 
mundo ten unha cociña de buta
no ou eléctrica e un cuarto de 
baño, no rural ainda quedan al
gunhas lareiras e faltan cuartos 
de baño, o que pode simbolizar 
o subdesenvolvirnento , o tercei
romundismo ... Pero o que defi
nitivamente me levou a tocar 
este tema foi o feíto de que nos 
meios de comunicación só se 
tratase o urbano, a proporción 
resulta algo asi como de 90 a 10. 
E nesa parte que saia o rural era 
para sacar a relocir tópicos de 
tumo saia ao lado de xente ben 
vestida ou corneado ben, pero 
non na vida real, era unha repre
sentación idílica do rural. Todas 
a fotos da exposición recollen 
esta contrapo ición contextuali
zándoas ai unha muller cunha 
fouce co fondo do marido la
brando ou dous home ferrando 
un cabalo diante dun cartel que 
pon "Fagámono re petar". -. 

-Ti traballas agora no 
"Y a" cal é a tua traxectória 
até aí? • 

- Emp c i en A NOSA TE
RRA. I to para min foi unha 
aprendizaxe imp rtante, non 
tanto n a pecto gráfico onde 
por de grácia o marco de refe
réncia on pouco , porque aqui, 
no fotoxornali mo, aparte de 
Xo é Suarez, K ado, Bene ou 
unhas pouca foto de Manolo 
Ferro) non hai unha escola clási
ca, non temo un pouso gráfico, 
a diferéncia da pintura ou da li
teratura. A experiéncia tivo máis 
relevo no aspeito da reportaxe 
en si mesma. Unha das reporta
xes das que lembro con máis 
~rado foi a da eleición de "Miss 
Ordenes", foi para min terríbel, 
era nunha discoteca con pouca 
luz e as mozas saían vestidas, 
non en bañador; eu non tiña nen
gunha referéncia gráfica dunha 
eleción de misses nesas condi
cións. En toda a prensa do Esta
do, e do mundo cando se fala da 
eleición dunha miss trátase dun
ha posta en escea xa coñecida. 
En Ordes non había nada diso. 
Matinei moito sobre o asunto e 
decateime de que a maioria das 
veces non servia o típico tópico_ 
á hora de enfocar un tema. Poi . 

· a maior lección que aprendía e 
a que sigo ainda hoxe. 

Por iso insisto sempre en que 
actualmente hai dous tipos de re
porteiros: os de .espello e os de 
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ventana. O primeiro é o que di 
que a información é aséptica e 
que non ten valor social; a foto 
para el é 'ese -momento"; rnáis 
nada. Non hai nengun tipo de 
valor porque incluso renúncia ao 
valor estético. Iso produce que 
a notícia sexa o feito en si mes
mo daf que a foto ao carecer 
tamén de valor social, sexa un 
instante, unha natureza marta e 
fion un conceito. Iso é o que nos 
priva de que por exemplo non 
teñamos documentos históricos 
gráfico da fame dos 40. Un fo
tógrafo daquela época debía de 
tratar de contextualizar as fotos 
oficiais de entón (inauguración 
de pantanos Franco na Coru
ña ... ) material que ainda que na 
época non e publica e teria 
ho e un gran valor histórico. E 
a fotografía por tanto pasaria a 
er a notícia e non o feito da 

inauguración do pantano. 
Eu in crébome nos fotógra

fo ventana, que son a antítese 
de todo o ahterior. Con tres mes
tre que on Cartier Bresson, 
Robert Capa e Carl Wersein. Iso 
é o que pretendo aplicar con ca
racterísticas próprias, autócto
nas, á realidade galega. Ainda 
que ás veces o feito de estar fora 
produce diáspora. Gostaríame 
afondar na realidade nosa. 

· -Por qué emigra un fotó
grafo? 

-Aqui o problema é de so
portes. Ao non existir nengun 
meio de comunicación en Galiza 
que teña necesidade de informar 
graficamente e non dar só cro
mos ou es!ampiñas é irnposíbel 
traballar. E o mesmo caso que 
un. dos grandes fotógrafos gale
gos· que está hoxe case esqueci
do como é Lavandeira e que 
para voltat a Galiza tivo que fa
celo como xomalista e non 
como fotografo. Por esta mesma 
razón están traballando en Ma
drid xente como Santiso; Cere- . 
cedo, etc. É un milagre que_ Xu
rxo' Lobato, Tino Viz, Delmi 
Alvarez, Nach~ Romero e algun . 
outro. sobrevivan. aqui. En Ma
drid a supervivéncia foi ·posíbel 

en princípio grácias aos amigos. 
Pasas fame pero se traballas· con 
método, con ganas e crendo no 
que fas, ao existir uns mínimos · 
soportes, a médio prazo acabas 
traballando. . 

--Cres que hai máis obxecti
vidade na fotografia que nos 
textos? 

-Non, é ao revés. Cando os 
grandes "paters" falan e recalcan 
o da obxectividade, incluso eles 
e~ixen o momento preciso para 
disparar, utilizan un.ha óptica de
terminada, co cal o que ve o ollo 
non é reflexado tal cal. A reali
dade está sempre en movimento 
mentres que na fotografia fas 
que algo permaneza, descontex
tualizas; iso xa é unha manipula
ción. A parte diso se a fotografía 
non interesa desaparece. E igual 
que sucede cos textos, se non in
teresa un anaco faise desapare
cer igualmente. Ainda que h<ti 
unha diferéncia, se un texto non 
reflexa dalgunha maneira o que 
un señor dixo este sempre · se 
pode querellar. Mentres que se 
a fotografia descontextualiza ao 
suxeito este non pode facer 
nada, porque a situación existía, 
ainda que subxectivamente. 

-Pero a toa fotogr_afia, por 
exemplo, dunha vella tubercu
losa tomando o sol no Caurei 
ao lado dun cartel de Fraga de 

-"Adiante" tamén descontex
tualiza? · 

-Efectivamente, eu non creo 
na fotografia obxectiva. Non 

· existe. Daí precisamente .que os 
meios de cómunicación. para evi
tar o conflito eritre a realidade e 
o que se quer reflexar recorren a 
fotografiar o cromo, e cando por 

. calquer circunstáncia alle11 o fo
tógrafo capta máis alá do que o · 
meio interpreta como libertade 
de expresión a foto · desaparece. 
.Por outra banda está o feito pré
vio de que un meio de comuni
cación fai unha pre-censura ao 
mandar a un fotógrafo a cobrir 
un acontecimento ou non man
dalo i~clµso . a qué fotógrafo se 
manda. Por outra ·banda a "ob
xectividade do fin de mes" leva 

. a unha gran parte de comp~ei-

ros a non afondar nas situacións. 
~ero a gran posibilidade que te
rnos os fotógrafos é que se t~ 
mos intención e · ganas de afon
dar isto é. posibel, ainda que o 
meio non o publique. Das fotos 
expostas, no meu caso concreto, 
todas están feitas en época elei
toral pero só se publicaron 5 de 
36 que ten a exposición. 

-Esta é a tua primeira ex
posición, por .qué aquí en Gali
za cando traballas en Madrid? 
-~u considérome' un fotógra

fo gal ego apesar de traballar alí. 
Procuro que as fotos estexañ ca
rregadas de afectividade e de 

· ódio. lsto é unha cuestión de vi
véncias e as miñas vivéncias 
principais están aquí. Fíxenlle 
unha proposta á Xunt~ de expor, 
porque para o nieu presuposto 
sería impósibel. A resposta que 
me deron foi que daba unha ima
xe distorsionada de Galizá por
que habia "moito rural", os polí
ticos tiñan un tratamento "pouco 
respeitoso" e ademais faltaba 
Camilo Nogueira. Eu o que di
xen foi que andei buscando fá
bricas e os grandes sectores in
dustriais, semellantes aos cata
lans e só atopei paro, o que me 
induciu ,a pensar que vai · haber 
unha voila ao rural en canto po
lítica de subsisténcia. A respeito 
de <:;amilo dixen que pedía certa 
liberdade para interpretar aos 
políticos e a política e non creia 
na indústria da modemidade. da 
chaqueta nen ila do sector serví
cios e profisionais e que ademais 
pedía certa liberdade para tratar 
ou non ~a personaxe debido a 
que era unha exposición persoal 
e non unha información. Como 
resposta a todo isto, ao pasar 
dous dias, os directores dos 
meios de comunicación recebe
ron unha carta da Xunta invitan
do a que os seus fotógrafos en
viasen material· para unha expo
sición colectiva. A surpresa f9i; 
ainda máis ao saber que pedían 
várias fotos e que só exporian al
gunhas, .non sabendo quen ia fa
cer a selección, ainda que se da
ban como fixos vários cargos 
políticos da Xunta que nada ti
ñan a ver coa f9tografia, o cal 
fixo que vários profisionais deci
dísemos non participar. En con
xunto foi recoller unha idea para 
pasala polo tamiz. Posteriormen
te falei co Centro de. Estudos Fo
tográficos de Vigo e coa · xente 
de A Coruña para facer a mesma 
exposición tendo moi boa acolli
da. 

--Conio, ves o momento ac
tual da fotografia en Galiza? 

-Vexo unha gran inquietude, 
o cal polo efeito de cantidade
calidade vai repercutir positiva
mente· nesta última. Se beri hai 
que distinguir a fotografia criati
va da de prensa. Na segunda de
las o panorama é mouro. É dolo
roso ver como os meios están a 
despreciar a excelentes traballa
dores da imaxe e s_eguen cos 
mesmos de-sempre. E seria triste 
ter que esperar a que morresen 
para poder traballar, con exce
cións, claro. Vergonzante é que 
hoxe en dia, coa entrada na CEE 
e cando o Convénio de Bruselas 
recoñece explicitamente o direi
to á propriedade intelectual, que 
·aqui haxa quen siga a usurpar to
dos os días, no meio de comuni
cación de máis tirada de G<iliza; 
este direito; chegando a firmar 
de cinco a oito fotos diárias sen 
levantarse da cama, tendo para 
iso catro persoas de "negros". 

Na fotografia criativa o pano
rama véxoo . máis aberto. · Quizá 
porque nesta última o fotógrafo 
non viva dese traballo e goce de 
total e absoluta· liberdade. Este 
apartado está xa á altura do me
llor e nalguns casos pódese dicer 
que incluso na avang~da. 

M. VEIGA 
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Conclusión 

dunha campaña / 
de Rádio 1 

popular de Vig~ 

Apoio masivo 
á escola 
en galego 
O 28 de F.ebreiro remata unha · 
campaña promovida por Rádio 
Popular de Vigo e AP ADEL 
(Asociación de Pais en Defensa 
da Língua Galega), baixo o 
lema "Mil primaveras roáis para 

1 a língua galega", ·que persegue 
reclamar unha maior normaliza
ción do -galega especialmente no 
ámbito do ensino. -

Segundo a einisora que pro
moveu esta intensa campaña 
"seguimos cunha liña iniciada de 
"consellos populares", anterior
mente sobre meios de comunica
ción, .moda,." .. que co uso da rá
dio permite a reiteracion de 
mensaxes, mais coa diferéncia 
de que esta é a primeira das · 
campañas qu~ saen é rua". Ini
ciada antes do 24 de Novembro, 
e despois de consultar aos parti
dos políticos, que unanimemen
te amostraron o seu apoio,. esco
lleuse o lema tomado.dunha fer
mosa e famosa frase de Alv'aro 
Cunqueiro. A campaña fíxose · 
co apoio de AP ADEL, "pois o 
traballo que supuña esixia o 
apoio dunha entidade externa á 
emisora", e as cuñas tiveron 
duas frases, unha xenérica e ou
tra de testemuñas grabadás de 
xentes que apoiaban a campaña. 
En Xaneiro é Febreiro repartí
ronse nillleiros de tarxetas, fun
damentalmente na bisbarra de 
Vigo e tamén en Compostela, éo 
texto de apoio á campaña, e 
mesmo se aproveitou nalguns 
partidos de fútbol pé:J.fa habilitar 

. as entradas como cupón. A iso 
engadiuselle a actividade de 
moit~s organizacións socuus, 
sindicais e políticas que axuda
ron a difundir a idea e as tarxe
tas, "tamén se notou un maior 
activismo, especialmente nos 
centros de en.sino, de onde che
gaban,' en ocasións, avalanchas 
de centos de aqesións". 

O ~AMO DA CAMPAÑA 

A campaña remátase simbolica-
- m~nte o 28 de Febreiro, guinto 

cabodano da morte de Alvaro 
Cunqu~Í!º· e ª ·esa altura preve
se solicitar unha audi~ncia ao 

novo presidente -da Xunta, e 
aproveitar o início das accións • 
de goberno, para reclamar algun 
signo positivo de atención a esta 
can;ipaña, co apoio dos grupos 
parlamentários -até agora, nos 
contactos prévios, unánimes. 

A campaña plantéxase como 
de concienciación social e non 
se preve que teña continuidade, 
como tal, pois a emisora non 
persegue o papel "de substituir 

(pasa á páxina 23) 

-
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-Cando _ estaba á . frente ·do Ministério de Información_ e. · Túrismo 

Fraga difundia as ideas de Fidel Castro 
sobre a propriedade ~intelectual 

En pleno franquismo e con Manuel Fraga frente do Ministério de Información e Turismo, 
o INLE (Instituto Nacional do Libro Español) advertia nunha circular "sobre un discurso 
·pronunciado -por e~ dictador cu_banff Fid~l Castro': e, Pat:ª máis ilust~aci?n._. .eng~dia un 
longo extracto do discurso!!. Bis, resurmdo, o texto de F1del Castro_distr1bmdo·por rraga 

no 1967 e de 'actualidade hoxendia cando se está a jlebater o anteproxecto de Le1 de 

equipas ,- que ten que facer incontá
ºbeis investimentos, at9pábase co 

. feito de que non podía educar ao ' 
povo. 

Por qué? Porque na medida 
que adeprendian a ler e a escreber -
os nasos cidadáns. na medida en 
que todos os nenas encomezaban 
a ir á escala, na medida en que o 
numero de graduados de sexto 
grau r.as~ba de 50 mil, e era xa de 
60 mil, 70 mil, 80 mil, na medida 
en que eran máis os que ingresa
ban nos institutos técnolóxicos e 
na Universidade, na -medida en 
que aspirábamos a vencer ao sub
desenrolo e á ignoráncia, o núme
ro de libros que precisábamos era 
cada vegada mruor. E os libros 
eran --e son- carísimos. · 

( ... ) Ocurre que nós en todas as 
causas ternos moito que aprender' 
e tamén nesto de ter médios, de 
utilizar os médios cuantiosos--tfé 
.divulgación con que se conta. A 
rádio, a tt:levisión, o c~e , a pren-

1 
· 

sa, as revistas, aparentemente non 
os sabemos empregar con toda a 
eficácia, igual que non sabiamos 
empregar practicamente nada con 
toda a eficácia. . 

( ... )Eu pergunteille un dia a un 
traballador nunha tendá polos li
bros que tiña ali e· os libros que 
vendía. Di: "ben ternos moitos ºli
bros de Marx e Angel". 

-De Marx e Angel? Digo, ah, 
xa sei, esto é de Marx e Engels 
(risas) 

Daquela, habia libros de Fi
losofia Política, libros de todas 
_clases, e ·un di: qué fan estos libros 
aqui? E é que no país non se im
prentaban libros para os labregos. 
Bon, non se imprentaban nen se-
quer para os estudantes. . 

Afortunadamente ese é un ca
pítulo praticamente pasado e hai 
algun tempo que se están a im
prentar todos os libros precisos 
para os estrudantes, · e xa se está 
organizando un Instituto do Libro 
q_ue está facendo moitas impre
s1óns, dándolles o máximo de uti-

·lización aos recursos humanos 
abondosos que ternos ao frente das 
imprentas e tamén ás maquinárias 
coas que canta o país. E posibel
mente aprendamos a empregar un 
pouco mellar o papel. 

As veces imprentábanse mi
llóns de determinadas obras, ·que 
despois eran sometidas --como di
ría Marx- á crítica demoledora 
dos carunchos e dos ratos porque 
se armacenabaruñ e nen seC}!ler ti
ñan saida. 

· Qué pode, pois, extrañamos de 
que non se divulguen algunhas das 
causas valiosísimas que a humani
dade ten feito, que non se divulga
ban nen sequ_er cuestións elemen
tais de técnica agrícola entre os 
nosos traballadores agrkolas e os ' 
nosos campesiños, senón se divul~ 
gaban as cuestións técnicas entre 
os nasos estudantes, se os nosos 
estudantes non tiñan libros de tex
to? . Claro está que este problema 
non foi fácil resolvelo, e foi preci
so tomai: unha .decisión que nós 
conceituamos de revoluc10nária. 
Existe no mundo o que se chama 
propriedade inteleitu~. Nestas 
causas da propriedade, nós ternos 
cada vegada menos experiém~ia. 
Antes todo era "propriedade, pro
priedade e propriedade". ~on 
existia conceito máis coñecido nen 
conceito máis divulgado nen con
ceito' máis sagrado que. o da pro
priedade privada. Todo era priva
do. Posibelmente esta terra onde 
están vostedes sentadas neste intre 
era moi privada. As casas, aterra, 
as montañas, o ceo, o mar, todo 
era privado. Porque polo menos 
no mar, n9s mar~s que arrodeaban 
a Cuba, se algun barco transitaba 
por esos mares era un barco priva
do. Ben: esas causas van ficand-0 
atrás. Tocia a nosa;ñova xenera- . 
ción vaise familiarizando cada ·ve
gada máis . cun con.ceito ben distin
to da propriedade, e empeza a ver 
xa todas esas causas como bens de 
emprego comun e como bens que 
pertencen a. toda a sociedade. 

Claro está que o ar pódese di
cer que non era privado pala só ra
zón de que non habiá maneira de 
apañar todo o ár e metelo nun ga
rrafón. De ter sido practicamente 
posíbel,, da mesma maneira en 
que QS xeófagos se apoderaron da 
terra, terianse apoiado dó ár. Pero 
II1áis valia que se tiveran apodera
do do ár e non da comida. O .ár 
estaba practicamente ao alcance de 
todo ·mundo porque non podía ser 
fechado nunha bo~ella, pero a co-

Propriedade Inteleéfual 
-~ . 

--- --

mida non estaba ao alcance de 
todo o mundo, porque a terra onde 
se producia e>" alimento .... Bon: xa 
eso non estaba ao alcance do 
pavo. 

UNHA PROPRIEDADE 
MOI-''SUI GÉNERIS" ... A 
PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

Entre todas as causas das cais se 
fixeron propriedade, houbo unha 
moi "sm generis" que se chamou 
propriedade inteleitual. Vostedes 
dirán: pero esa é unha propriedade 
abstracta. Si, é unha propriedade 
abstracta. E causa extraña: o ár 
non se podía fechar nunha botella 
e, porén, algo tan abstracto como 
é a propriedade inteleitual si podia . 
fecharse nunha espécie de botella. 

. Qué é esto da propriedade 
inteleitual?. É de sobra sabido.Pe
ro por se algtin houbera que non 
estivese familiarizado, sinxela
mente, é a propriedade que emana 
dunha produc1ón da intelixéncia 
dos indivíduos, 9un grupo de indi
víduos, un libro, por exemplo, 
calquier libro de tipo técnico, unha 
novela. · 

Quero clárexar ben, -porque 
non me quero gañar o ódio dqs m
teleituais , primeiro, porque .seria 
un ódio inxustificado, que esto 
non quer~ dicer nen moito menos 
un desoñecimento do mérito, do 
valor, ainda do direito a vi ver, de 
queil produce esté tipo de bens es
pirituais. Moi ben. Pero qué aco
rre? Que esos direitos de proprie
dade sobre bens inteleituais, por 
costume, por sistema dentro do 

. mundo en que se viviu até época 
,.relativamente moi recente, pola in
fluéncia de todo e~e conceito capi
talista da sociedade, eses bens m
teleituais eran obxe<.>to de compra
venta. 

( ... )En xeral os produtores in
teleituais viviron na probeza, care
ceron . do apoio da sociedade e ti
.veron que vender moitas veces a 
~alqu'?r ~récio as suas producións 
mtele1tuats. _ . 

E - con qué circunstáncias ou 
feítos nos atopamos nós? Un país 
subdesenrolado, un país que care
cia en absoluto de coñecimentos 
técnicos, un país que care~ia de 
técnica e de técnie<os; un país que 
tiña que empezar por asumir-a ta-

MINISTERIO DE INFORMACION Y TUIUSMO 

· Ref.: SG/EN/pg. 

En virtude de todos eses con
ceitos da propriedade inteleitual 
viamonos na necesidade, se que
riamos satisfacer toda a demanda 
de libros que existia, de gastar de
cenas de millóns de pesos en li
bros, pagándoos moitas veces polo 
seu précio. E, porén, é tan difícil 
establecer na práctica eso que se 
chama propriedade inteleitual, que 
xa non era a propriedade intelei
tual dos autores do produto espiri
tual, senón dos que no mercado, 
con cartas contantes e sonantes, e 
a calquer précio, é dicer, en xeral 
a baixos précios , pagaran ese Ero
ducto da intelixéncia. Os que bñan 
o monopólio dos libros tiñan o di
r~ito de ven~elos ao précio que es
timaran pertrnente. Era preciso to
mar unh¡¡ decisión desafiante, sí, 
pero xusta. E o nosa· país adoitou, 
de feito, a decisión de abolir ta-

24-junio-1967 

Circular n2 39/67 

Muy s añores nuestros: 

Consideramos que a fines in.formativos puede tener 
interés pare nuestros agremiados conocer el texto de un die 
curso pronunciado por el dictador cubano Fidel Castro,eegúñ 
la versión aparecida en el periódico "Granma", órgano of! 
ciel del partido comunista de Cuba. 

cia respec~~t= i:i!~~~~c~~;;8~~~~i~s ~~~o o~~i¿u;eL_~~~!-: 
de edición espe.!'101.e, de los prop6si tos anunciados en dicho 
discurso. 

A tenta[!lent e lea se luda , 

EL DIRIDTOR, 

Guiller[!lO Díaz-Plaja. 

refa de ensinar a ler e a escreber a 
un millón de ddadáns, un país que 
tiña gue empezar- a criar escalas 
técnicas, instittitos tecnolóxicos, 
es~~las d~ to~os tip?s.: desde p~
mana ate umvers1tána; un pa1s 
que tiña que emprender o camiño 

-- de formar · a dúcias de milleiros, 
centos de milleiros de traballado
res calificados e de técnicos para . 
sair do subdesenrolo; un país qup' 
tiña que recuperar os séculas de 
r~traso que carregábamos no naso 
lombo; un país que cando se pro
pón recupereµ- todo ese tempo per
dido, cando se propón criar .1as 
condicións de vida para o povo, 
cando se propón súperar a miséria 

- e o subdesenrolo, un país que en
tón ten que investir cada centavo, 
moitas veces unha grande parte 

· dos escasos recursos con que con- . 
ta, en construccións, en adequirir 
médios de produción; fábncas, 

mén a propriedade 
(aplausos). 

inteleitual 

O CRIADO POLA INTELI
XÉNCIA DEBE SER PA
TRIMÓNIO DE TODA A 
irnMANIDADE 

Qué quere dicer esto? Nós 
consideramos que os · coñecimen
tos técnicos deben ser patrimónj.o 
de toda a humanidade; nós enten
demos que o que criou a intelixén
cia do home debe ser património 
de toda a humaniodade. 

Quén paga a Cervantes os seus 
direitos de proptjedade inteleitual? 
Quén paga a Shakespeare? Quén 
paga aos que inventaron o alfabe
to, aos que inventaron os núme
ros, a aritmética, as matemáticas? 
Tbda a humanidade se beneficiou, 
duo xeito ou doutro ou -toda a hl!-
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manidade , dun xeito ou doutro, fai 
uso daquelas criacións da inteli
xéncia que o home .forxou ao lon
go da história. Desde o primeiro 
home primitivo que colleu nas 
suas mans un pau pai·a abater unha 
froita encomezou a humanidade a 
beneficiarse dunha criación da in
telixéncia; desde o primeiro que 
emitiu un granido e aquel gramdo 
quixo dicer algo como alborada 
dun idioma futuro, a humanidade 
encomezou a facer uso da inteli
xéncia do home. 

É dicer, que todo, ou mellar 
dito, a imensa maioria das cria
ción do home fóronse acumulan
do ao longo de milleiros de anos, 
e toda a humaniodade e inte 
acreedora ao di froite desa cria
ción da intelixéncia, todo o mundo 
se inte con direito a disfroitar to
das a criacións que as xenera
cións pa adas produciron noutra 
época hi tórica . 

Cómo é posíbel pretender ne
garlle ao home no dia de hoxe, ·a 
cento de milleiro de ere huma
no -non a cento de rnilleiro , 
equivócome- a centos de mi
llóns, e a milleiro de millóns de 
seres humanos, que viven actual
mente na probeza e no subdesen
rolo, como pretender irnpedirlles o 
acceso á técnica que esos rnilleiros 
de millóns de eres humanos pre
cisan yara algo tan elemental 
como e alimentarse, para algo tan 
elemental corno é vi ver. 

Loxicarnente, adoitar unha de
cisión de a índole conleva, polo 
xeral, enemistades , intereses que 
se lesionan. Moitas veces esa pro
priedade inteleitual é abolida e se 
fai de maneira clandestina, subrep
tícia, non se proclama. Nós irnos 
adoitar este procedirnento. Nós 
proclamamos que consideramos 
todos os coñecimentos técnicos un 
património ao cal ten direito toda 
a human.idade,. e que teñen espe
cialmente direito os povos que fo
ron sempre roáis explotados 
(aplausos). Porque, dónde está a 
fame, dónde está o subdesenrolo, 
dónde e tá a ignoráncia, dónde e -
tán a falla de coñecirnentos técni
cos? Aló en toda aquela rexión 
do mundo donde os homes foron 
criminalmente explotados polo co
lonialismo durante éculo e polo 
imperiali mo?. 

Polo xeral os libro técnico 
prodúcen e no pai e de enrola
dos, e entón os pafse probes, o 
paíse explotado durante éculo 
non leñen acaso direit a facer em
prego de a técnica, cando da uas 
própria co telas -<iuranLe écu
Io - airan moito do recur os 
con que esos paf es armado dun
ha técnica moderna se de enrola
ron?. 
6 (. .. ) E a cámbio dese que 
irnos dar nós? Nós consideramo 
un deber da sociedade axudar, e -
timular, consideramos un deber da 
sociedade o de protexer a todo o 
criadores intele1tuais. Non de pro
texelos, quizais non sexa ese o 
conceito adecuado. Nós considera
mos que deben ocupar o seu lugar 
na sociedade, con todos os direi
tos, como traballadores eminentes, 
os nosos criadores inteleituais. 

A nosa sociedade pode e está 
n~sposición de com~nsar a to
dos os criadores intele1tuais cuba
aos; pero ao tempo renunciar, re
nunciar internacionalmente, a todo 
direito de propriedade que nos co
rresponda. (aplausos) . 

E no futuro, en todos os cam
pos da inteleitualidade, · o naso 
pavo producirá cada vegada máis 
e máis. Nós, desde agora, decimos 
que renunciamos a todos os direi
tos sobre a nasa propriedade inte
leitual; e que, arranxadas as cau
sas entre o produtor inteleitual cu
bano e o gobemo cubano, o noso 
país renúncia a todo direito de 
propriedade inteleitual. É dicer, 
que os nosos libros poderanse im
prentar libremente en calquer lugar 
do mundo (aplausos), en calquer 
lugar do mundo; mentras nós, á 
vez, considerámonos co direito a 
.facer.o mesmo.( ... ) 

e 
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[os nomes dos lugaré~ · · c. vARELA 

A Lanzada: á percura da vella Cívitas Lambriaca 

O nome da Lanzada suxírenos 
a presén'cia dese enorme mar 
que traballa a terra para dar for
ma a esa fermosa e longa praia, 
cuxa concha recebe os embates 
dunhas águas que son, en nove 
ondas, sinal de fertilidade, se
mente e fonte de vida. 

... mar· da Lanzada! .Meu mar! 
así remata o poeta Luís Rodrí
guez Seoane unha fermosa com
posición inspirada nestas 
águas-

0 monumento sobranceiro 
destas paraxes é a señardosa fi
gura da capela da Virxe da Lan
zada, que reúne ao seu carón, 
todos os veráns, nutrida romaría 
coas xentes dós contornos. Esta 
igrexa está construída nos restos 
dunha antiga fortaleza derrocada 
nos tempos das guerras Irmandi
ñas, e mantén ainda en pé unha 
parte que ·non deron botada abai
xo, en palabras dun testigo da
queles tempos: " ... e os ditos ca
balleiro tiráronlle moitas bom
bardas e era tan rezia que non a 
podían facer dano e así a tiveron 
cercada cinco ou seis días e des
pois pola parte da mar tomáron
na e derrocáronna a mitade del, 
que a outra m.itade quedou por 
derrocar e así está agora." Asi 
se expresaba o viciño de Noalla, 
Alonso de Santallo, testemuña 
das loitas das irrnandades daque
les tempos: " ... e nunca a poide
ron derrocar toda porque era moi 
forte, de argamasa,,,e así quedou 
o que agora está ... 

Respírase naquel ambiente o 
arrecendo a antigas culturas cas
trexas, ao mundo dos romanos e 
normandos, len das de ramais 
subterráneos que seica cbegan á 
illa de Ons, restos arqueolóxicos 
de antigos muros mergullados 
nas areas, torres vixias sobre ese 
mar alto, que son chamadas nun 
documento do ano 1110 o "cas
trum ou Castelum de Sce. Maria 
Lancea ta" 

1 natureza 

O inventário 

Esta forma latinizada de Lan
ceata era a forma máis frecuente 
con que se designaba na ldade 
Média o lugar onde está a ermi
da que hoxe chamamos da Lan- -
zada. Cál é a orixe dese nome? 

A opinión que irnos defender -
aqui é a de que o j>eu apelativo 
procede dunha parte desta zona 
non moi lonxana, do istmo areo
so que une O Gro ve co cóntinen
te; Pero do Con do Páxaro e cara 
a Xunqueira do Bao, ternos o lu
gar chamado das Salinas, que 
fai referéncia a aquela explota-

de "arbres s .. obranceiras" da 
No pasado ano xente ubcontra
tada pola empre a e n ultora 
' Projari S. A.", ubicada en Ma
drid, realizou un inventário da 
árbore monumentai ou obran
ceira que exi ten en Galiza, por 
encargo da Xunta, en concreto 
pola Con ellaria de Agricultura 
na sua sección de Meio Ambien
te natural. 

Este inventário comprende 
unhas 260 árbores, da existéncia 
das cais inteirouse a empresa 
consultora madrileña grácias á 
colaboracióti gratuíta e desinte
resada dos afeizoados á natureza 

. e biólogos que dedican as suas 
enerxias a percorrer e patear Ga
liza. Por iso a citada empresa 
cobrou máis de dous millóns de 
pesetas, limitándose tan só a 
viaxar, fotografiar e mapear os 
exemplares indicados e sinala
dos polos naturalistas autócto
nos, xa que os visitantes madri
leños11on tiñan nen idea sobre o 
traballo que remataban de licitar 
e que a consellaria lle tiña con
cedido. 

A1 estas cQnsas xa nos ten 
acostumados a Xunta, encomen
dando os estudos sobre o noso 
país a xent~ allea, pero iso non 
debe surprendemos, pois os en
carregados no meio ambiente 
tampouco son autóctonos e fan, 
como <liria o gaucho Martín Fie
rro, "como os Gueros que nun 

lado dan os berros e noutro po
nen o ovos'. 

Por todo i o vennos á mentes 
aquela pintada que se podia ler 
nunha parede de Santiago anos 
atrá , de pois do desastre do Ur
quiola, que rezaba "petroleiro, 
petroleiro, non queremos meio 
ambiente o queremos enteiro", e 
asi os responsábeis do meio am
biente da Xunta pensan que o 
seu cometido é abranxer a meta
de do ambiente, e nesta metade · 
entra "a necesidade de obter un 
coñecimento exacto do patrimó
nio natural da comunidade autó
noma e preser\lalo no mellor es
tado posíbel, impedindo que de
sapareza por descoido ou por ig
noráncia". Pero para descoido a 
. Consellaría de Agricultura · nos 
temas meio-ambientais leva a 
palma, e baixo as anteriores pa
labras rimbombantes subscritas 
por ela agacha a sua ignoráncia 
coidando, estudando e protexen
do un alto alcolito de 60 metros 
de Chavin perta de Viveiro, un 

· antigo e ornamental Metrosidero 
que medra nun xardin <liante. dos 
locais da policía municipal na 
Coruña, un Alcipreste xaponés 
tamén moi destacado, un so
branceiro Tulipyro de Virginia
USA, e un fento arbóreo moi re
·señábel ubicado .nun pazo pcµti.:. 
cular de Santa Cruz de Rivadu-

ción que deu nome a todo o S.al
nés como terra de sal, ese pre
ciado. mineral imprescindíbel 
para a conservación do peixe e 
da carne. 

Pois ben, estes lugares enla
mados de agros de terra pegaxo
sa ao legón como me informa un 
antivo <lestes . lugares, Miguel 
González Lores, terras estas que 
chegarían deica o fangal da 
Xunqueira do Bao, xa, na ria de 
Arousa, perfilarían Ul;lha paisaxe 
de brañas, gándaras ou lameiras. 
que expliéarían o nome que 
hoxe nos ocupa e asi esta terra 
lamacenta ou lamizada na boca 
<;la nosa xente acabaría sendo 
unha Terra Lanzada. 

Este nome seria pois, nun 
princípio a designación das te
rras do istmo, e moi logo pasaría 
a ser o nome do castro que ali 
se construiu para ser xa hoxe, o 
nome da praia que está deitada 
aos seus pés. · 

Un bon dado para un arqueó
logo, que atopa estes lugares in
zados de restos de muros, anti
gas construcións e demais sinais 
do paso do home por este sítio 
desde tempos moi recuados, non 
seria enfiar o seu nome coa anti
ga suspeita que xa ciesacougaba 
ao P. Sarmiento da radicación 
neste lugar da mítica cidade de 
Lambriaca?, citada esta nun ve
llo texto de Pomponio Mela, 
onde relata como ao pasar o río. 
Miño o mar fai unha ensenada, 
que abranxendo a dita cidade de 
Lambriaca, recebe áos dous ríos 
Laemos e Villa que hoxe se 
identifican co Lérez e máis o 
una. 

Na própria raiz do nome da 
Lanzada está ese Lam- que se- . 
mella un reflexo dun máis antigo 
nome da vella civitas Lambria
ca, ambos os dous baseados no 
mesmo fenómeno físico de estar 
ao pé de terras enlamadas. · 

M. CHOUZA/R. CID (SG~N) 

X unta 
lla, amén dos monumentais abe
tos de Douglas, e Piñeiros de 
Obregón entre outras lindezas. 
Ah! tamén, e esquecianos, apa
rece no citado inventário algun 
carballo, árbore que de· seguir a 
actual política forestal da Xunta
ICON A e a pouco que se esfor
ce, nalguns lustros atoparemolo 
tan raro e monumental como o 
Piñeiro de Obregón . ou o Fento . 
arbóreo mentados. 

Pola nos a banda · só nos queda 
recomendar aos ínclitos respon
sábeis do entorno natural que 
prosigan coas suas pescudas e 
estúdios sobranceiros e monu- · 

· mentais, coas "Áreas de recreo" 
como a dos "Lagos de Teixeiro
Lugo" que inauguraron a bombo 
e pratillo co gallo do dia mun
dial do meio ambiente do pasado 
ano, e os seus acesos á férvenza 
do río. Toxa perto de Bandeira, 

. que máis que responder a unha 
política de meio ambiente pare
ce de parques e zonas axardina
das. Propomos ademais que in
cluan nas suas xeniais e arrisca
das ideas a introducción de can
guros, que ao igual que os acoli
tos proceden de Austrália, e que 
xunto con alguns coalas que ta
mén se poderian soltar acá e 
acolá, é do pouco que falta _para 
dar maior verosimilitude á re
constroción aqui e agora dun en
torno tasmaniano e australiano. 

[músicos de glliza- xoAN M. cARREIRA · 1 . 

Rodijgo A. Santiago 
(Barakaldo, 23-IX-1907 JA Coruña 30-IX-1985) 

Director de Banda, ·Compositor 
e Musicógrafo. O nome comple
to era Rodrigo Alfredo de San
tiago Majo. Formado no Conser
vatório de Bilbao con Rafael 
Navarro (violín), Ricardo Ami
llas (música de cámara), Jésús 
Guridi (harmonía e folclore) e 
Armand Marsik ( orquestración e 
conxunto musical) .. 

Tras dirixir as Bandas de 
Munguía e Valencia de Don 
Juan, no 1947 faise cargo da re
cén criada Banda-Orquestra Mu
nicipal da Coruña permanecendo 
nesa cidade até o verán de 1967, ' 
no que pasa a dirixir a Banda 
Municipal de Madrid até a xubi
lación. 

Na Coruña vai ser tarnén ·o 
director da Orquestra Municipal 
e da Sociedade Coral "El Eco,.,, 
profesor d~ harmonía e composi
ción do Conservatório e nomea
ráselle membro da R.A.G., 
Académia do .Rosário, Instituto 
José Comide, etc. 

Como compositor compre 
distinguir entre duas etapas. No 
período coruñés pratica unha es
tética tipo nacionalismo románti
co moi ao xeito "rapsódica". 
Tras da chegada a Madrid inícia 
un novo período que compre ca
lificar de "ecléctico", no que 
predomina a música de cámara 
con instrumentos de vento. A 
explicación do predomínío da 
música orqtiestral no período co
ruñés ven dada pola posibilidade 
de estrear coa Orquestra Munici
pal as suas próprias obras; asi 
vai ser neses vinte anos o com
positor máis _interpretado pola 
agrupación. E cemplexo facer 
un catálogo do' autor -pois el 
mesmo eliminou do mesmo a 
meirande parte das composi
cións do período coruñés, inclu
sive o monumental "Requiero" 
de 1958. 

No aspecto musicográfico 
compre consideralo como conti
nuador da tradición mítica ini
ciada por V arela Silvarí, nese 
sentido as afirmacións sobre o 
pentatonismo na nosa músic;a, 
sobre os modos grecos e outras 
terán de ser vistas desde a pers
pectiva da fantasía literária e 
non desde a ciéncia. Ese critério 
literário abranxe incluso a repro
dución de documentos, nos que 
non dubida en engadir dados ou . 

- textos de seu ou na selección de 
exemplos musicais modificados 
para achegarse ás conclusións 
desexadas. · 

A grande aportación de Ro
drigo A. de Santiago foi o man
timento da tradición orquestral 
na Coruña, deixando cómo her
danza unha Banda excelente-

. mente educada --como testemu
ña o disco- e unha Orquestra 
disolt.a pola absurda lei sindical 
de 1963. 
Catálogo: Orquestral: "Concierto 
Vasco'', pra piano e orquestra 
(1942). "Báquicas", suite (1947). 
"Concierto clásico", para oboe e or
questra (1948). "Concierto ~el Con
cilio", para violoncello e orquestra 
(1948). "Báquicas JI'' (1949). "Bo
cetos Gallegos" (1949). "Escenas 
g~egas" (1950). "Euskaria" (1951): 
'.' Allegrg appassionato alla . hungara" 
(1954). "Chirrar dos carros d'a pon
te" (1954). "Concierto en re" 
(1954). "Elegía" (1956). "Reqwem" 
para solistas; coro e orque3tra 
(1958) . "Obertura-home~aje" 
º(1958). "Elegía al alcalde Alfonso 
Molina" (1958). "Poemas sin pala
bras" (1958). "Cuatro páginas de 
música gallega" (1960). "Variacio-

. nes sinfónicas" (1961). "Poemas del 
niño", para voces brancas e orques~ 
tra (1961). "Poemas para coro mix
to, gaita e orquestra (1991). "A mor
te do gaiteiro" para 'coro mixto, gaita 
e orquestra (1961). "Tríptico de ho
menajes" (1965). Escénica: "La no
che de San Juan" (1952) e "La can
ción de Zoraida" (1958) sobre libros 
de Luis Igl~sias de Souza. Cámara: 

"Sonata para violín y piano" (1939). 
- "Cuarteto vasco". "Cuarteto galaico" 

( 197 4). "Coordenadas informales", 
para quinteto de ventos e trio de cor
das (1974). "Getsem.aní" para clari
nete, · fagot e violoncello (1976). 
"Korostolata" para violencello e pia
no (1975). ''Noneto", para quinteto 
de vento, trio de cordas e tenor 
(1975). "Sonata informal" para flau
ta e piano (1973). "Suite exatona" 
para violín e piano (1973) ,Quin.teto~ 
de vento: "Imagen sonora ·de un 
quinteto en fa" (1972). "Ters~ mll
sical si becuadro" (197~~· 
(1976) e "Concordancias l" (1976). 
Tamén obra coral, cancións e obras
para banda. 

Edicións: "Coordenadas informale~" 
Ed. Alpuerto . "Concordancias I", 
"Imagen sonora de ün cuarteto en 
fa" e "Tersura musical si becuadro" 
EMEC. (As duas editoriasis, de Ma
drid). 

Fonografia: "Tersúra musical si be
cuadro" polo Quintet de vent "Aulos 
(Ariola 27508-1 ·Madrid, 1976). 
"Concordancias I'' (Movieplay 
olo285/5. Madrid, 1977). "Imagen 
sonora de un Quinteto en fa" (Mo
vieplay 17 .153817 . Madrid; 1979) 
ambos _os dous pollo Quinteto . 
"Koan". Tamén "Música regiónal 
gallega" pola Banda Municipal e 
Grupo de Gaiteiros de A Corá.ña, di
rixidos polo autor. (Columbia CS 
8283. Barcelona, 1976 Reed). · 

Publicacións: "Marcial del Adalid" 
(Comentário biográfico). Ed. Real 
Academia Gallega (sic), A Coruña 
1965. "Método completo de gitita". 
Vigo, 1964. "Manual práctico de 
gaita gallega" Ed. Cas.a Garijo, Ma
drid 1971 "La música popular galle
ga". Ed. Roel, A Coruña s.d. "Mu- .,.. 
sicología Celta. Pentatonismo .en la 
música gallega". Boletín de la 
R.A.G. nº 327-332. A Coruña, 
1958. "Un concurso musical y una 
sonata gallega para piano del com
positor Antonio José" En "Revista" 
nº 1, A Coruña ).965. "Algunas con
sideraciones sobre Marcial del Ada-
lid y el romanticismo de su música 
para· piano" En "Revista" nº 2, A 
Coruña 1966. «Como cantar y tañer 
las cantigas de amigo de Martín Có
dax". En "Revista"n 3, A Coruña 
1967. "La- Balada". Em "Revista" 
nºl2 . A Coruña 1984. · "Andrés 
Gaos, violinista y compositor coru
ñes". Instituto "José Comide". A 
Coruña 1965. "Marcial del Adalid; 
compositor coruñés y romántico del 
piano". En "La . Voz de Galicia" A 
Coruña, 5-VIl-1966; 24-VIl-1966. 

. Bibliografia: Lauréano Alvarez 
Martínez: "Panorama da música ga
lega. Aportacións do mestre Rodrigo 
de .Santiago", en "Grial" nº 16. 
Vigo, 1967. Adolfo Anta Seoane: 
"Marcial del Adalid falleció en 
Liáns ... " En "Abrente" nº 8, A Co
ruña 1976, José Luís Bugallal: 
"Mentidero del país" En "Hoja del 
Lunes", A Coruña 29-Xl-1965. 
Xoan M. Carreira: "Acerca de la si
tuación de la investigación .etnomu
sicológica en Galicia" En "Revista 
Internacional de Soci~logía" nº 51, 
Madrid, 1984. "R.A.S. en A Coru
ña. La Orquesta Sinfónica Municipal 
(1947-1967)" En mss. Angel Sagar
día Sagardía: "Músicos Vascos". 
Ed, Auñamendi, Bilbao 1972. Mar
garita Soto Viso: "Biografía de 
Marcial del Adalid". En mss. Va
rios: "Críticas de prensa y radio en 
el estreno del "Requiem" del maes
tro .R.A.S." A Coruña,. 1958. 
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i·1·inHa:tffn>·'-• TITULARES E FOTOS DOS XORNAIS GALEGOS. 
~,.,,,--- Do 14/12/8~ ao 20/12/85. 

.A Dirección Política Laboral Publicid. Violencia Cultura Outras Total Frecuencia 

X eral 
de Cultura 
secuestra 
unha 
publicación 
A Consellaria de Educación e 
Cultura acaba de secuestrar, non 
sacándoo á rua, o número 20 de 
"Entregas", titulado . "Gregório 
Baudot .e a Sociedade Musical 
da sua época", ·do que é autot 
X.M. Catreira. . . 

Na comuriicación mandadfl ao 
autor polo Director Xeral da 
Cultura xustifícase este secues
tro, sen citar artigo legal nen
gun, por difundir causas íntimas 
do músico que, segundo o autor, 
o único que pode ser é o "salário 
que gañaba como músico mili
tar". 

Tamén se cita que - houbo 
queix~s da família, sen especµi
car quén e concretamente por 
qué. Pergúntase o autor cómo se 
produciron as queixas da família 
se non se difundiu ainda a obra. 

Nesta · comunicación tamén se 
camina ao autor a que non di
funda o mesmo. 

13audot morreu no ano 1938 e 
X.M. Catreira xa 'ten estudos · 
publicados sobre del moito máis 
amplos que as "entregas", sen 
que se suscitase nengunha con-
trovérsia. · 
· E preciso que canto antes e 

dunha vez a Consellaria expli
que este atentado á liberdade de 
expresión, á do autor'· ~collén
dose precisamente a esta liberda
de, e non difunda un .traballo pa
gado cos cartas de todos sen que 
se explique claramente o porqué 
aos contribuintes . Será polo con
tencioso que o· autor mantivo. 
con esta Consellaria ·polo tema 
-do Conservatório de A Coruña? 

A.E. 

As mulleres 
" non aparecen 

nos xomais 
As mulleres ~arecemos pouco 
nos xomais; non somos obxecto 
das notícias nen destinatátj.as 
das mesmas. Isto acontece clara
mente nas seccións de política, 
internacional, deportes, econo
mia. Mesmo cando se fata dal
gunha muller, é frecuente .redu
cila á sua relación cun home 
(novia ·de Zabaltza, mulleres de 

o/o o/o o/o 

La Región 9 5 35 

El Correo 24 13.5 27.5 

El Faro 12.5 22 ' 28 

· Progreso 17 31 

. La Voz 13 11 .. 35 

El Ideal 20 ·2 20 

Media 16 14 24 

futbolistas; esposa de Mar-
cos ... ). ~ 

Si son notic~ aJ.gúrihas mulle
res que ·traballan . Pero, ónde tra
ballan? Pois . son pintoras, can
tantes, presentadoras da TV. In
cluso aparece algunha~periodis- . 
ta, deportista ou fotógrafa. Non 
reflexan o noso traballo na casa, 
nas fábricas, nas oficinas, no 
campo.. Non hai comentários 
acerca do papel que xogamos 
nesta sociedade, só estamos pre
sentes a nivel de anédota. 

Orabén, si somos consumido
ras. Ahondan os anúncios a nós 
destinados: para que vaiamos á 

·. peluqueria X, merquemos vesti
dos última moda en Y, peles en 
tal sítio e xoguetes para os ,nosos 
fillos en tal outro. - Ás veces, 
aparece algunha muller anun
ciando ordenadores, p\IIOS ou 
anis. Sí, nótase que somos con
sumidoras que convén ter en 
con ta. · 

E- somos habih!ais nas páxinas · 
de sucesos, como obxectos de 
.agresiónS sexuais e familiares e, 
en menor medida, como · agreso
ras nun meio familiar e de rela
cións sentimentais. Iso si, sem
pre heterosexuais . 

Nós, leitoras de xomais e in
teresadas nas novas. do mundo; 
desexamos ser suxeitas activas 
das notícia: Que reflexen a nosa 
vida, que atendan aos nasos in- · 
tereses e que informen- tamén 
acerca da situación das mulleres 
doutros estados.e países~ 

Porque nós tamén somos lei
toras de xornais e .suxeitas acti
vas des ta sociedade ! 

PILI F.(Revista ANDAINA) 

libros 
Contra 
a modernidade 
Femando Poblet 
·Ediciones Libertarias 

Femando Poblet é o Bogart dos 
' tempos posmodernos. 

Os seus pequenos artigas son 
c~rteros disparos cqntra a vani
dade da movida imóvil, martelo 
dos que confunden a ética coa 
estética. · 

Cada mañá; através da rádio, 
exacul~ precozmente unha tor
menta de corrosiva lucidez, de 
lúéida corrosividade. 
· Este can vello, con aspecto de 

o/o 

20 
13.5 
19 
26 
7 

28-

19 

o/o o/o % 1 cada· 

9 22 100 3 Pax. 
13.5 100 4 Pax . 

12.5 6 100 4.5 Pax. 
17 9 100 5 Pax .. 

5 29 100 3 .7 Pax. 
15 15 100 3.4 Pax. -

u 16 3.8 Pax . 

. galán socarrón, irreverente que 
escrebe como Deus, nunca pasa 
inadvertido. ·Provoca amores e 
ódios inquebrantábeis, como os 
princípios qo Movimento e da 
Movida. 
. Fustiga con voz cave~osa aos · 
efímeros modernos de escapara
te, que exercen a tempo paréial 
e de cerebre afóra. 

"A postmodernidade é un 
complexo de inferio.Qdade ca
muflado tras unha cresta punki , 
chaqueta de Adolfo Domínguez, 
un Totem, média dúcia de dis
cos, esa causa branca que se es
nifa e unha ignoráncia elegan
te" . 

"Coido que o moderno total é 
a empanada galega. Ninguén me' · 
tira da cabeza que o máis actual, 
pésie a ter morto, é ese magnífi
co escritor con · alma de sardiña, 
Alvaro Cunqueiro". 

Femando , canalla, pluma vi-
. perina, terrorista da Olivetti, 
bárbaro do Norde, date por bica
do nas fauces. 

arte 

Deseño 
gráfico, · 

X.L. DIAZ 

Arracada, 
__ Huete, 
V ari, ... 
Non é frecuente que as galerias 
de Arte acollan dentro da sua di
námica normal de exposizóns 
actividades de Deseño Gráfico. 
Mas o feíto de que o Deseño 
Gráfico é fund.amental dentro do 
contexto da cornunicazón visual 
está sobradamente demostrado. 
Ven isto a canto da mostra que · 
precisamente con ese título, 
"Deseño Gráfico/Comunicación 
Visual", realizou até .o 20 de fe
breiro o pintor e deseñador Al
berte Permuny, de pintura .do cal 
xa f alavamos no noso número 
anterior. 

Álberte Permuy, · dentro do 
deseño gráfico, é un dos nasos 
criadores mais interesantes. Con 
Pepe Barro, Xosé Díaz, Mante
cón, Janeiro, Xurxo Fernández, 
PGBLLAS, Xosé Manuel Perei-

..... ~: .·. -......... . 

O SEGREDO DA PEORA FIGUEIRA 
'' M. ª Xosé Queizán-

. . 
. llustracións: Maife Quesada 
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ro, Xosé Guillermo, Xoán Piñon 
e outros, pertenee aoque en cer
to xeito se ·vai configurando 
como unha xerazón de-novas de
señadores gal egos. O deseño de 
Permuy caracteriza-se polo forte 
colorisrno, o emprego de amplos 
planos de cor, o dinamismo das 
formas e a composizón, e, so
bretodo, pola· capacidade imaxi
nativa. · 

Na Galería de Arte "Arraca
da", até o 22 de Febreiro, tivo 
lugar unha colectiva co gallo do 
celebrar-se o 2° cabodano. Non 
é doado para unha galería, ho
xendia, cumprir dous anos de 
existéncia, dadas as dificuldades 
de venda dentro do noso merca
do. "Arracada", neste tempo, 
ten realizado tamén algunhas ve
ladas artísticas ou literárias 
como complemento do seu la
bor. Na mostra colectiva reco
lleu-se variada obra: desde pin
tura a grabado e mesmo cerámi
ca. A nómina é longa: Fidel Vi
dal, Manuel Facal, Pérez Porto, 
Alberto Carpo, Alfonso Abelen
da, Xusto Moreda, María Angu
lo, Daniel de Labra~ García 
Gesto, González Lamata, Már
gara Hemández. 

En Santiago, na galeria Trin
ta, ·durante o mes de Febreiro, 
pre~entaron:-se os últimos traba
llos plásticos de Anxel Huete, 
pintor $fe longa traxectória, vin
culado a "Atlántica" desde o seu 
nas cimento, que se caracteriza 
polo sólido oficio, a sensibil:ida
de para a cor', a seguridade e ex
presividade rotunda do seu tra
zo, o equilíbrio da composizón. 
Huete continua a evoluir de xei
to sereno e maduro buscando 
sempre novas camiños dentro de 
cada cadro, de cada trazo . 

Na Asociazón Fotográfica co- · 
ruñesa espuxo a sua última obra 
o fotógrafo coruñés Vari. Vari 
Caramés é un dos fotógrafos 
mais prolíficos e activos da sua 
xerazón. A sua temática é varia
da. Ten fotografado o mundo ur
bano, o mundo obxectual, o re
trato; desde unba épica da <;:oti
dianeidade até a atenzón a aqui
lo que en apariéncia se nos mos
tra como mínimo ou intrascen
dente, dos interiores da persona
lidade e o ser humano ao mundo 
das ruas, ou ao portuário, oscila 
o obxectivo dun home de ópti
mas posibilidades no seu ámbi
to. 

Como mostra do interés da 
nosa pintura no ínterin actual, 
sinalar a mostra recén rematada 
de Juan Martínez de la Colina na 
galeria "4 Gats", en Palma de 
Mallorca, e a de Leopoldo Nó
voa, que estará dous meses (Fe
breiro/Marzo) na sala Juana 
Mordó, en Madrid, eco motivo 
da cal editou-se un amplo e inte
resante catálogo prologado por 
Jean Clarence-Lambert. 

XAVIER. SEOANE 

televisión 

Peque na 
/ cromca 

da TVG 
Antes de eguir adiante umha 
aclarazóm, parecia entender-se 
no nº anterior, que ninguém co
brara o que rivera ganho nos 
concursos, e nom é así, cobra-se 
inda que nom imediatamente. 

Agora irnos de Ruada: O pro
grama cada día que passa está-se 
a facer muito mais entretido e 
popular, acadando um nivel de 
audiéncia consideravel, tendo en 
conta ademáis que o mércores 
coincide na TVE película. Xosé 
Luis Blanco supero u, inda que 
nom dum jeito total, a sua ten
déncia a bulra e a ridiculizazóm 
dos tipos populares que leva ao 
plató. Na Ruada numha chea de 
vezes, logra-se apre entar cue -
tións e personages sumamente 
interesantes, que de outra ma
neira difícilmente chegarian a 
grande massa de audintes. Como 
nova nota específica do Ruada e 
que cada dfa vai a mais é o feí
to de como se impuxo o regalo 
e convite ao apre entador, me
drando a sua qualidade e número 
de cou as, numha espécie de de
safio entre o participante ; e 
que dicer dos alcaides que vi i
tarn o programa, por i se camin
ho rematamos num 1, 2, 3 ao re
vés. Esperemos que X. L. B. 
comece a por os alicerces do 
museu do regalo na TVG, e as 
cousas de comer, que nom deixe 
que se estraguem. 

Boa Noite, é o que se nos 
oferece na noite dos Lúns, a sua 

Publicación trimestral de 
"NOVA ESCOLA GALEGA" . 
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M•José Goyanes, presentadora de "'Boa Noite" 

estrutura está tomada dun famo
so trabalho de J.M. Iñigo. Coa 
chegada a sua conduzón de Mª 
Xosé Goyanes vemos como 
Pepe Domingo Castaño nom o 
facia tam mal, se empezou a sua 
andaina facemdo sentir lástima 
albea, o home ia-se esforzando 
dia a dia na apresentazóm do 
mesmo, no seu uso da lingua; 
era um home ao que se notava 
consciente das suas limitaz6ns , 
enfrentava-se aos entrevistados 
cheo de bumildade, ao reves que 
o Sr. da Ruada, el olbava-os de 
abaixo a cima, e induvidavel
mente o eu derradeiro-programa 
ja nos fixera esquecer o primei
ro. MXG ao marxe de transmi
tirnos o seu contento por ter con
querido e se trabalho, as vezes 
dá a ensazórn de que nom abie 
mui bem que é o que fai alí, e 
is o que a ua image "dá' perfe
tamente com o médio, e forza-
e no u o e melhora da sua lfn

gua, mas da-lhe um toque cheio 
de aspereza ao estremar pronún
cias a ca telhana do tipo do c an
tes de t, se duplos e demais 

O cine, está melhorado, na 
qualidade dos dobrages, e no 
tipo de filmes que nos e tam bo
tando, a pesares de que baja 
quén se queixe do ciclo, "Galiza 
no cine", que estou seguro vai
nos resultar inzado de sorpresa, 
sobre todo se o olhamos como 
devemos, dende os anos 80, e 
com um fondo posso de sam iro- · 
nia. · 

No Telexomal, sobre todo na 
sua primeira ediz6m, limitam-se 
a ler sem tomar-se a penas tra
balhos, os contidos dos teletipos 

, de agéncia, resultando, um gale
go que é o cast~lám con artigos 
e preposiz6ns contraídas, e de 
cando em vez pon-se uro prono
me despoija do verbo, a segµm 
cadre. O locutor de este telexor
nal, e que tamén agora leva o in
formativo Outra Xeira, e do que 
melhor calar o nome, esta-o fa
cendo mal. O outro día a mín 
até me levou a confusións, fala
va-s e do entroido de Laza, e de 
que . os Piliqueiros levavam "en
cerros" isso foi o que entendím, 
ja estava eu matinando que erase 
de encerros · serian isses e onde 
os pechariam ~ando me decatei 

de que queria dicer era chocaios 
ao cinto . A ver se trabalhamos a 
lingua nom me colhas rapaz o 
caminho do Silva, que se está 
converter num calaceiro. Como 
positivo, o de pór rosto ao-tem
po, que se o primeiro día foi im
perfecto, o home esforza-se em 
facelo bem, e estou seguro que 
pronto acabará sabendo o nome 
dos meteoros, e deixará de men
tar raios por lóstregos, que um 
vé chover e vendo a tele nom 
sabe se lhe f alam dos raios das 
rodas da bicicleta, do raio da cir
cunferéncia, ou de que como vai 
facer muito sol, cumpre sacar a 
roupa a raiar. 

Ternos na nossa TV tamén 
cousas choqueiras, como num 
telejomal tres días antes da data 
das presidencias portuguesas 
unba entrevista a Mª Lourdes 
Pintassilgo en castelarn. Ao sair 
ao estrangeiro parece ser umha 
norma da casa e dos nos os polí
ticos a de falar ero espanhol. O 
outro día o presidente da Junta 
dirigía-se a uro grupo de mulhe
res da CEE nessa lingua. E de
vemos lembrar que nos organis
mos intemacionais ONU, 
UNESCO, CONSELHO. DE 
EUROPA, a nossa Hngua está 
considerada dentro das varieda
des da portuguesa o mesmo ca 
Brasileira, e esta é LINGUA 
OFICIAL intemacional,(ONU, 
CEE), no mesmo rango que o 
espanhol, ao que nom hai por 
qué recurrir, nonsi, ou como dí 
um crego amigou meu, nom só 
aí se fala . a nossa lingua,. senom 
tamén no ceu, e canta-che que 

·· leva censadas mais de umha d~
cia de apariz6ns da Yirge em 
Portugal e polo menos s~te na 
Galiza e sempre a Senhora, fa
lou em galego. 

Em resume, podemos-disfroi
tar vendo entretidos programas 
na TVG, nom se nos machaca 
con muito spote e por tenn<? ge
ral, os trabalhadores dó meio es
forzan-se por facelo' cada día 
melhor, con decir-Vos, que para 
grande ledicia minha, até a ine-' 
favel Srta. Luján de Oí-ches pa-. 
rece que - quere carnbiru:vpois 
digo-vo-lo .todo. 

C.B.A. 

• eme 

Por qué_ 
·tanto cine 
USA? 
Contestamos definitivamente a . 
un par de críticas que se nos fan 
con frecuéncia. 

Por qué tanto cine USA? Pois 
porque ás veces atopámonoi; con 
que o setenta por cento dos fil
mes en exhibición son nordea
mericanos. E isto ate tal extremo 
que, por exemplo, para este nú
mero escoUimos catro obras· de 
circuítos mi:noritários e as catro 
están producidas (tamén) en 
USA. 

Por qué nunca cinema galego?. 
Por pura ignoráricia (e caréncia). 
Eu, en concreto, coñezo só tres 
obras do cine gal ego. · 

A primeira unba mediametra
xe de Sotelo Blanco, titulada 
emigrantes; obra tematicamente 
inocente e cinematograficamente 
inexperta. 

A segunda unha longametraxe 
da que non recordo o título 
exacto; malapata ou quizá ma
latesta. O autor creo recordar 
que se chama Piñeiro. 

Esta é unha espécie de telefil
me de sobremesa dominical, es
tilo anos sesenta, cunha dobraxe 
que roza o _delito público. 

A terceira, un video musical 
de Os Resentidos co que TV3 se · 
comprace en mortificar á au
diéncia de tanto en tanto, do que 
se pode dicer que a calidade de 
realización se acha á altura da 
sua imaxinac1on conceptual: 
nada por acó, nada por aló; 
asombroso, tres minutos e nen 
unha idea. -- . 

De todos os xeitos se calquer 

l)'NEA.L. 

realizador -semiprofesional ou 
amador nos quer enviar a sua 
obra nun suporte de video á re
dacción de ANT, nós gostosa
mente farémoslle a reseña, sem
pre no caso de que a obra acade 
un mínimo de calidade e difu
sión. 

DOUTRAS OBRAS, 

Con concisión por falta de espá
cio, como un acostuma a dicer 
cando non ten ganas de escré
ber, ocuparémonos ·de catro fil
mes que, quizá polos subtítulos, 
careceron da difusión que mere
cen. 

O primeiro, a · noite do caza
dor;· única obra dirixida polo 
exímio actor Charles Laughton. 

. é un filme que, con todas as ré-
· moras da época _(1955), desen
volve unha história, vulgar en si 
mesma, que · pasada através da 
peneira do onirismo -próprio do 
momento, das secuelas de gran
deza expresionista que a magni
fican, e dunha broxada de rigo
rosa moral protestante, co.nvérte
se nun relato singular , máxico 
e arrepiante á vez, propulsado 
pola foI'Za interpretativa dun 
Mitchum e unha Gihs, e por 
unha ambientación que, inda 
que en certos aspectos teña en- · 
vellecido, conserva a enerxia in
finita da imperecedoira traxédia 
humana sobre a balanza do love
hate, amor-ódio, constante. 

Os dous filmes seguintes, bi
cos dun extraño e sangue fácil, 
teñen algo en comun .. En ambos 
casos trátase de obras de presu
posto médio, case artesanais na 
súa conceición, con actores des
coñecidos e realizadas meticulo
samente plano a plano por pre
sumíbeis fanáticos ·do cine. A 
primeira delas, cine dentro do 
cine, narra a relación amorosa 
de dous actores (fictícia e real) 
que traballan nun filme ·-produci
do por un gangster para lle ·dar 
traballo á sua compañeira, que 
atravesaba unha depresión. 

Polos seus diálogos, pola sua 
posta en cena," polo seu tono, ten 
o engado lírico das cousas sin-

~~121 
xelas. Lirismo salpicado por 
pingas de humor e amargura de 
tanto en tanto, ·e non libre de 
malícia na evocación da obra en 
que se inspira. 

Sangue fácil, filme dos if:. 
maos Coen que se paseou por 
mil e un festivais entusias113ando 

.á concorréncia, retarda un me
canismo de reloxaria, ou un pro- -
grama de computador, por usar 

· un símile máis actual. Todo cal
culado. A sua estrita ensambla
xe, os seus medidos planos, ás 
veces dun efectismo encantador, 
os movimentos de cámara. 

O afgumento, non obstante, 
que mantén moi ben a intriga, 
ten pontos fracos e algo inoc~n
tes. En concreto . as secuénc1as 
oníricas poderíanse ter obviádo 
na sua maior parte. Claro que 
isto é unha opinión. 

J.A.M. 

ECATRO 
LOVE STREAMS 
Alleo ao cine americano de 
moda chega case áS escondidas 
este filme. Un filme difícil para 
o chamado "gran público", pero 
interesante e fermoso, ao redor 
da história de dou.s seres. Unha 
muller para quen o amor é o 
máis importante, descobre que a 
sua familia xa non· a quer e en
tón ela non sabe qué facer coa 
sua vida, e un escritor solitário 
e cínico para o cal o amor é algo 
que se pode comprar. Con am
bos compón Cassavetes este re
trato, anticonvencional, dunha 
parte do 'American Way of 
Life' . Outra América (Kerouac 
ao lonxe); personaxes que entran 
-e saen na história, a loucura ao 
fundo (Freud, tabus, etc.). Co
rridas de amor que se veñen, 
van, voltan. Nada Jópico, nen 
tan sequer no xeito de néirralo, e 
se entras na história tamén te po
des atopar contigo mesmo retra
tado, apesar do lonxanos que 
quedan os USA. 

Un entende que este filme non 
é fácil e que non atinxirá nengun 
osear.- Entende que Gena Ro
wlands non é unha gran figura, 
senón, sinxelamente, unha gran 
actriz (da madeira de Simone 
Signoret,' Shelley Winters e .ou
tras poucas). Cassavetes, o di
rector e actor, logra, mormente 
na primeira parte, facer Cine, 
con maiúsculas, cine do qu~ xa-
mais pasará de moda. . · 

Love Streams, un filme longo 
(quizá a sua m_aior pega) diverti
do a ratos, orixinal, dramático, 
tenro, duro, neurótico, dun artis
ta que ama o _ seu traballo, e iso 
sempre se nota. . 

O mellor filme americano que 
un viu en · moito tempo. 

MANUEL ESlRADA 

FICHAS: . 

The Night of the Hunter (USA), 
1955). lilt.: Robert Mitchum, She
lley Winters, Li]Jan Gish, Billy Cha
pin, Sally Jane Bruce. Mús: Walter 
Schumann. Fot: Stanley Cortez. 
Guión: James Agee. Dir.: Charles 
Laughton. 
Muito Recomendada. 

STRANGER'S KISS (SA, 
1983). Int.: Peter Co)"ote, Victoria 
Tennant, Blaine Novak, Dan Shor, 
Carlos Palomino. Mús.: Gato Bar
bieri. Fot.: Mijail Suslov. Guión: 
Matthew Chapman e Blaine Novak. 
Dir.: Matthew Chapman ( outros fil
mes seus· rúas violentas e Hussy). 
. Chea de piscadelas para amantes 

do cine, e ademais cunha música de 
Barbieri que é demasiado. 

BLOOD SIMPLE (USA, 1983). 
Int: John Getz, · Fraandes Me Dor
mand, Dan Hedaya, Samm-Art Wi
lliams . . Fot.: . Barry_ Sonnenteld. 
Guión: Joel e Ethan Coen. Dir.: Joel 
Coen (é o seu primeiro. filme). 

As cousas ben feítas. 
LOVE STRE~ (USA, 1984). 
Int.: Gena Rowlands, John Cassave
tes, Seymour Cassel. Fot.: Al Ro
ban. Guión e dir.: John Cassavetes 
(outros filmes seus: asi fala o amor 
-1971.:_, Gloria-1980). . · 

Cine para mastigar. 
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ORTIZ ECHAGÚE 

... a idea de grandeza e de recuperaci6n 
dun pasado glorioso definen a ambi- . 
ción que permanecerá presente en 
toda a estética franquista, desde o. ar-. 
quitectónico até o fotográfico. 

Ortiz Echágüe foi o fotógrafo_ en 
quen recaeu con meirande intensidade 
a asunción deste espírito. 

Joan· Fontcuberta "Notas sobre la foto
grafia española", do libro "História d~ la fo-
tografía". Edit. Gustavo Gili . 
A liberación de Madrid atopei a miña 
casa saqueada e naturalmente, desa
parecido todo o meu laboratório e ar
tjuivo fotográfico. Despois de activas 
pesquisas atopeino es~e nun centro de 
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f 
COORDENADO ~LO CENTRO DE ESTUDOS FOTOGRAFÍcos 

xu·ventudes libertárias case completo. 
As miñas fotog·rafias sobre temas po
pulares tiñan ·sido empregadas polos 
comunistas para ilustrar: artigas perio
dístico~ exaltando as virtudes do. povo. 
Nunca teria eu imaxinado semellante 
destino. 

Ortiz Echá~üe. José Ortiz Echágüe sus 
fotqgrafías .. Ed1t. INCAFO . 
Toda fotografia ten múltiples significa
dos, en verdé!de ollar algo en forma· de 
fotografía é enfrentar un~ obxecto de 
fascinación potencial. A sabiduria últi
ma da imaxen fotográfica é dicernos: 
"Esta ·é a süperfície. Agora pensen -
ou J"flell.or sintan, intuan- qué hai 

.,Remero Vasco" (1934) 

alén, como debe ser a realidade se 
esta é - a apariéncia". As fotografias~ 1 
que por si sós son incapaces de expli
car ren, son inesgotábeis convidacións 
á dedución, á especulación e á panta
sia. 

O que determina a posibilidade de 
ser afectado moralmente ·po·r fotogra-

_· tras é a existéncia dunha conciéncia 
política relevante. Sef'! política, as foto
grafias do matadeiro da história sim
plesmente experiméntanse, ·con toda 
probabilidade, como irreais ou como 
golpes emocionais d~smoralizadores. 

Susan Sontag. Sobre la fotografía. Edit. 
EDHASA · · ' 
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REVISTA 
GALEGA DE EDUCACION 

A REVISTA GALEGA DE EDU
CACION, publicada pola Aso
ciación de Renovación Pedagó- · 

· xica Nova Escola Galega e edi
tada por Edicións Xe_rais de Ga
liza, sai á r~a "ofer:ecendo aos 
leitores un instrumento de co
municación, debate, reflexión e 
aprendizaxe, para que entre to
dos os profesores, cooperativa
mente definan e construan esa 
"outra escola" para a que tra
ballan arreo". 

Este primeiro número consta 
. de 88 páxina~. Estruturado en 

diversas secc1óns: o tema, o 
estado da língua experiéncias, · 
recurs~, informes, história, li
teratura infantil, tradución, pa
noraula, hemeroteca, lexisla
ción, libros, outros materiais, 
grupos. 

O tema monográfico aborda 
a problemática da formación 
do profesorado, con traballos 
sobre os Centros de Profeso
res, os ICES, as Escolas de Ve
rán e uns elementos que contri
buan a un debate sobre o tema, 
ademais duns repertórios lexis
lativo e bibliográfico. 

O número 1 contén unha se
parata de 20 páxinas co título 
de "Actividades estacionais na 
natureza". Material de trabal lo 
que pode ser moi útil tanto 
para profesores de EXB como 
de ensino médio. 

lnclúense colaboracións de 
Víctor Freixanes, Agustín Fer
nández Paz, Xavier Fernández 
Nogueira e outros. 

Ten un precio de 575 pesetas 
por número, e unha subscri
ción anual (por 4 números) cus
ta 2.000 pesetas. 

Nova Escola Galega apresen
tou tamén o pasado día 21, en 
Vigo o seu primeiro "Cuaderno 
didáctico", baixo o título de: 
" Educar pra ama-la paz", reali-· 
zado polo seu grupo de Educa
dores pola Paz e editado por 

ANDAINA 

Xa contamos co número 9 da 
"revista do movimento femi
nista galego" Andaina. 

Cunha confección bastante 
aceitábel, que xa ternos comen
tado neutras ocasións, fálase 
de: A planificación familiar na 
cidade de A Coruña, história do 
centro de mulleres "Casa Dan
ner" de Dinamarca, debate "a 
muller galega non existe", dos
sier "meios de comunicación" 
(ónde están as mulleres gale
gas nos xornais, os mitos da te
levisión, sobre as letras de rer
tas cancións posmodernas~ o 
sexo distinguido), feminismo 
versus pacifismo, militarización 
e opresión, prostitución -unha 
carreira contra relóxio-, etc. 

As promotoras de Andaina 
teñen a intención ,de editar ca-

f-verbas cr11zadai 
HORIZONTAIS 
1.-Arbore que nos dá a froita 
cóa pel aterciopelada e nos me
ses de verán. 2.-Animais car
niceiros do desertd'. Mamífero 
de río en risco de extinción; 
apreciado pola sua pel. 3.-Ca
tro. Asasinato. Fala; expón. 4.---:
Posue. Fale en público. En 
abreviatura, a Medicina. 5.
Proba escrita de coñecimentos. 
Cauce de água. O ampério. 6.-
0 pai da miña mai. Pota. 7.
Vogal. Advérbio de lugar: Con
funda as cousas ou ideas. a.
Listado de mariñeiros dun bu
que. Movimento estudantil 
vencedor das pasadas eleicións 
universitárias. Organización 
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tro ou cinco números ao ano. 
A distribución é maiormente 
através do tnovimento feminis
ta, ainda que tamén se localiza 
en quiosques e librerias. Ten 
preséncia tamén entre -o movi
mento feminista de Porto e Lis
boa e nas librarias feministas 
qo Estado español. 
A FRICA 
LITERATURA, . 
ARTE E CULTURA 
Esencialmente virada para os 
países africanos de língua por
tuguesa, ten en conta a cultura 
afro-negra e as línguas da mes
ma área do portugués, con es
pecial atención ao galego e á 
Galiza. 

Africa, revista de Literatura, 
arte e cultura regresou co nú
mero 12, primeiro da segunda 
etapa, Revista trimestral de in
terés tanto pola calidade dos 
arti~c;>s como pala conceición 
estet1ca. 
· Manuel Ferreira, o director, é 
profesor da Faculdade de Le
tras (Lisboa), xustifica a inclu
sión de páxinas dedicadas á 
Galiza como "direito próprio do 
mesmo galego, ao contrário do 
que as persoas pensan, o gale
go qué a mesma língua que 
nós portugueses utilizamos, 
con variacións que a história e 
a socioloxia xustifican". 

A revista identifícase coa in
dependéncia nacional das anti
gas colónias portuguesas que 
cumpren agora o décimo ani
versário. 

Con cento vinte paxmas, in
cluindo poemas·, artigas, crítica 
literária, contos, deseños, navi
dades editoriaisL convocatórias 
e concursos, Africa aparece 
como ponto de encentro cultu
ral das diferentes nacións que 
se expresan na mesma área lin
güística. 

O prezo do número é de 600 
ese.; para asinantes por ano -
catro números- son 1.800 ese. 
Dirixirse a AFRICA. Avda. D. Pe
dro V. N° 11-2° Oto. Linda-a
Velha, Portugal. 

A.M. 

Xose M. ALDEA 1 

Revolucionária dos Traballado
res. 9.-Mil cincuenta para os 
romanos. Ao revés, proposi
ción mantida con razonamen
tos, plural. Rio fronteirizo con 
Asturies. 10.-Dise do falto de 
cor, do pálido. Desexo, paixón. 
11.-Refugallo do viño. Deixa· 
sen rugosidades unha superfí
cie. 

.VERTICAL 
1.-lnstrumento con puas para · 
desenredar os cabelos. Trebe
llos bélicos. 2.-0 desexo do 
alleo. Ve, mira. 3.-Preparados, 
listos ... A reconversión. O bro
mo. 4.-Abreviadamente, es
cultura. Que ·cede con facilida
de cando · se lle toca. Ente, 
eséncia. 5.-De nome "Ga". Ri
lla. Cada un dos ocos que ten o 
pan ou o queixo. 6.:---Perceber 
polo olfato. Frito, cociño. 7.
Ao revés, moe outra vez. Axén
cia ·de novas española. Vogal. 
8.-lnstituto Nacional de Esta
dística. Atomo con carga elé - · 
tr:ica. Calificación indefinida e 
indeterminada: 9.-As con
soantes dun Rato. Feixe de tri
go, centeo, etc. Nota musical. 
10.-Disposición re_gular das 
cousa.s entre si. Que surcan o 
ár, plural. 11.-Escapatórias. 
Parte unha madeira en trozos. 

OSEGREDO 
DA PEORA FIGUEIRA 
Mª Xosé Queizán 
Editado P.ºr unha das publica
cións mais luxosas que se edi
tan no Estado, uTintimán", sae 
este conto~él- escritora viguesa, 
fermosisimamente ilustrado 
por Maife e cunha coidada ma
queta de Mi{Juel A. Vigo. O li
bro -que e a~asallado por 
Santiblanc- esta a venda ta
mén nas libradas, distribuido 
por Ed. Xerais. ' 

X OVES CUL TURAIS 
A Agrupación Cultural Avantar, 
que organizou unha mostra de 
poesía galega no Carballiño, 
ven de editar unha publicación
escolma de poetas magnífica
mente editado Ferrin, Manuel 
Maria, Tovar, Lois Diéguez, Ro
dríguez Bárrio, Cáccamo, Vila
nova, Ramiro Fonte, Baixeras, 
Forcadela, Seoane, Fernán Ve
llo, Reixa, Cesáreo Sánchez, 
Eusébio Lorenzo, Manúel Ri
vas,· Picouto Novoneyra, e Avl
les de Taramancos, son quen 

·se incluen no catálogo e quen 
recitan no carballiño até o 20 
de Marzo. 
NOVA ENTREGA 
DE BENDADO 
Saiu xa o númeró 1i de Benda
do, boletín de información cul
tural galega-portugués. 

Mantén o apartado de entre
vistas con persoas relevantes 
da nosa cultura así como rese
ñas, tatalog~ción do libro gale
go e todo un amplio repertório 
bibliográfico. 

Esta publicación canta xa con 
seis anos de existéncia e está 
patrocinada pola Librária Cou
ceiro. 

l cqnvocaiórias. 

Concurso Literário: 
XESUS CANABAL 
FUENTES 

Tema: "Castelao, onte, 
hoxe e sempre" 

Có aquel do' Centenário do nas
cimento de Alfonso R. Caste
lao, a Comisión Directiva do 
Patronato · da Cultura Galega, 
acordóu por unanimidade con
vocar un Prémio Extraordinário 
sobre a figura do senlleiro polí
grafo. O Concurso, aparte de 
descobrir aspectos ineditos da · 
obra política e artística de Cas
telao, quer explicitar a perma
néncia do seu pensamento e a 
arela de todos os gale~os por 
actualizar o seu maxisterio his
tórico, O Concurso debe servir 
tamén de base para unha máis 
forte relación eritre a Galiza 
emigrante, que tanto amou o 
homenaxeado, ·e a Galiza pe
ninsular. 

Manter ace.so o ideário de 
Castelao, honrar a memória do 
insiijne Qaleguista, é deber e 
património dos galegas bons e 
xenerosos do mundo inteiro. 

-BASES-

1. f'ódense apresentar escri
tores de calquer nacionalidade. 

2. Qs orixinais, escritos en 
-galego, terán como tema cen
tral o . estudo dalgun aspecto 
inédito da obra de Castelao. 

3. Cada 'autor pode presentar 
cantos orixinais. desexe, sen lí
mite de extensión. 

MÜSICA POPULAR. 
PORTUGUESA. 
Viana do· Castelo, Ven res 
2ª de Fevreiro. 

O-grupo desportivo e cultural 
dos traballadores dos Estalei
ros Navais de Viana, empresa 
pública, .festexan o seu décimo 
noveno aniversário cun espec
táculo musical ·de grande inte
~s. . . 

A música popular pQrtuguesa 
do momento pasa polos ·artis
tas que van estar, o vernes 28, 
no Pavilháo de Monserrate 
(Viana), último dia do mes de 
Feverefro. A Brigada Vítor Jara, 
Sérgio Godinho, Júlio Pereira e 
Jose M9rio Branco, o mellor da 
actual actividade ·musical por
tuguesa. Xunto a eles partici
pan artistas populares que son 
traballadores dos Estaleiros de 
Viana, a empresa pública reco
ñécida s;omo· "a máis óptima 
do ano" polo xornal Diário de , 
Lisboa. 

A cidade de Viana ·fica · a co
renta quilómetros da fronteira 
de· Tui, o prezo para todo o es
pectáculo é de 450 ese., non ha
berá problemas ·de espácio po
l13s características do local. 

\. 

.( xeroglíficG. N.\11 -
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NEGACIÓN 

A 100 A 1000 A-

-Onde puxethes ao neno? 
Solución ao nº anterior: 
- Debaixo da mesa .(D, baixo 
DA, mesa). 

4. De estimalo oportuno, e se 
non hai un só ~añador, o xura
do pode decidir a publicación . 
de traballos de diferentes auto
res nun único volume. 

5. O prémio consistirá na 
edición da obra gañadora, 25 
exemplares para o autor e 
100.000 Pta. (cen mil pesetas) 
en efectfvo, outorgadas polo 
Patr9nato Rosalia de Castro, 
Santiago de Compostela . . 

6. De cada orixinal, o autor 
deberá mandar catro -cópias, a 
doble espácio, con título e 
lema, pero sen firma. Aparte, 
riun sobre pechado figurará o 
nome ' do autor cunha breve 
síntese bio-bibliográfica. No ex
terior deste último sobre irán o 
título e o lema do traballo. 

7. O Xurado, que se dará a 
coñecer o dia do fallo, estará 
integrado por sobranceiras per
sonalidades da nosa. cultura. 

8. A sua decisión farase pú
blica o día 28 de Xuño, efeméri
des do Estatuto Galega. O 
nome do gañador darase a co
ñecer en todos os meios de co
municación gal egos . ·e uru-
guaios. · 

9. O fallo do xurado será ina
pelábel. 

1 O. Os orixinais deberán 
mandarse antes do 30 de Abril 
de 1986 a: 
Patronato da Cultura Galega ~ 
Rio Sranco 1443. 
Montevideo· Uruguay. 

Os non premiados pódense 
retirar ou solicitar a sua devolu-. 
Gión nún prazo de sesenta dias 
a contar da data do fallo do Xu
rado. 

~ 

. EXPOSICION 
DE TINO MARTINEZ 

Desde o 7 ao 23 de Marzo, nas 
salas do Museu de Pontevedra, 

. pendura . as suas fotografias o 
criador Tino Martínez, baixo o 
título ''.Oferecidos, as vellas ro
marias de Galiza"-

EXPOSICION NOS PEIRAOS 

Até o 16 de. Marzo, na sá Os 
Peiraos de Vigo. hai pendurada 
unha mostra do facer fotográfi
co de X.M. Albán (de quen se 
pode le_r unha entrevista neste 
número de ANT), Chus Garcia 
-habitual colaboradora do 

- . noso periódico-, Xúlio Correa 
e Xosé V. /Caruncho. 

(ven da. páxina 12) 

mesma mañán, con chu
via dabondo e vento forte, 
que ainda tan máis fonda·· 
a lembranza, leo en "La 
Voz de Galicia"- que ·un es
critor galego de "campani
llas" que formou parte da · 
Falange de José Antonio, 
di o seguinte: "A los que 
estábamos en la zona na
cional era la única elección 
que teníamos para salvar 
el pellejo, yo fui, soy y 
seré galleguista". 

Non di verdade-quen tal 
di. Véxase- dende calquer 
banda. Si era falanxista 
entón que non lle dé ·ver
goña dicilo. O pasado n·on 
se esquece. Ainda ternos 
memoria. Eu tamén . esta
ba --como ·moitos máis 
que foron dinos-. na zona 
rebelde (digo rebelde e 

· non digo nacional) fuxin
do da morte e non me fi
xen falanxista. Quería se
guir sendo o que era. 

A verdade ainda que 
doa, val moito máis que 
calquer "fábula" chea de 
mentiras. _ 

·Por algo a mentira é a 
máis repu.gnante e despre
ciabel traición humán. 

(ven da páxina 17) 

funcións que non nos pertencen 
senón animar socialmente, desta 
volta, e por primeira vez, na 
rua". 

Rádio Popular de Vigo, que 
recebeu un dos p.rénll.os de.1 mi
llón concedido po~a Xunta á 
emisora que máis se distinguiu 
polo emprego do galego, enten
deu, en palabras do seu director, 
Gerru:do Gorizález Martín, "que 
era unha maneira de investir 
eses cartos --carteis, folletos, 
tarxetas, ... - na mesma liña na 

· que fór:amos premiados, e ade
mais empregar, na promoción 
do noso idioma técnicas de mar
keting que, ás veces, parece que 
se rexeitan e que teñen unha 
grande utilidade para motivar á 
xente".' 

A lista de apoios é 'enorme, e 
hai xente de todos os sectores, 
desde cantantes a pólíticos --en
tre eles o Conselleiro de Indús
tria e o Presidente do Parlamen
to--, entidades pedagóxicas, 
moitas asociacións de pais, xo
gadores de. fútbol, moitísimos 
profisionais -informadores e 
técnicos- dos meios de comu
nicación, sociedades culturais, 
entidades coino os Donantes de 
Sangue, gripÜs relixiosos_, alcal
des (Moaña, Vigo, Redondeta, 
As Neves, .Soutomaior, ... ), e 
personalidades como César Cun
queiro -primeiro finnante- ou 
Ernesto Guerra da Cal. 

. Ninguén rexeitou ·a iniciativa 
e curiosamente _non chegou nen
gun tipo de protesta destempera
da como sucede moitas veces en 
iniciativas semellcintes. 

A emisora ademais destacou· o 
entusiasmo con que foi acollida 
a idea en concellos como Re..: 
dondela, Moaña .e Soutomaior. 

x.c. 



A estéticá 
do ·trasacordo-
MANUEL RIVAS 

Era dia de feira en Sarria. No seu 
bufete de abogado, Antonio Diaz 
Fuentes, o presidente de -Coalición . 
Galega, escoitaba o muxir das va
cas. Un circo de neve rodeaba á 
vila. Eran dias nos que sentia unha 
inclinación ao pensar metafísico. 
¿Cómo será unha vaca comunita- . 
ria? ¿Qué teñen as vacas celtas ir
landesas que non teñan as vacas 
celtas galegas? ¿Quizais a malen
colia, a tristeza profunda dos seus 
ollos saudosos demorándonse no 
herbal, acaba traducíndDse nunha 
carencia de proteinas no leite da 

·vaca galega? 

A esa hora, en Compostela, tres 
compañeiros de Díaz Fuentes fir
maban o acordo tripartito para un 
"goberno de pro,greso". José Enri
que Rodríguez Peña, grande ama
dor do xadrez, poñia cara de Kar
pov ante a presa pero a partida es
ta.ba moi lonxe de rematar. Até o 
de agora xogaran peóns, alfiles, to
rres e cabalas. Tanto brío no xentio 
dáballe esperanzas a Jose Enrique 
de que o rei e a raiña da historia · 

' manterian ao cabo un moderado 
asentimento á primeira aventura 
atractiva da transición en Galicia. 

Chamaron á porta e Antonio Díaz 
Fuentes saiuse do seu pasmo. Un 
paisano cliente quitou a boina e pe
diu permiso para entrar. Tiña pro
blemas. Mercara unha vaca a pri
meira hora na feira pero o animal, 
de moi boa planta, resultou belico
so e rebelde como se tivese decote· 
un tabán na orella. Queria desfa
cerse del e recuperar os cartas. 

-Hai que ir a un trasacordo -
sentenciou o abogado. 
-A outra parte non q.uere -'-dixo 

o paisano. 
· -lso déixemo a min. 

Antonio Díaz Fuentes despediu 
ao visitante cun suspiro e asula

-gouse nunha nova pausa. Eran 
- eses longos silencios a súa mellor:-

arma política, Até diante da televi
si·pn a súa fala estaba cortpda por 
puntos en suspenso, espacios en 
branca no que ruminaba a sabidu.
ría de decidir non decidir, decidin
do coa indecisión. lso é a vida, pen
sou,· un trasacordar o acordo e 

·acordar o trasacordo. A Antonio 
Díaz, abogado de Sarria, non lle 
gastaba o xadrez, aquela absurda 
tabla chea de chousos branquine
gros, onde non habia vacas e onde . 
tódo se rexía por m_ovimentos sen 
punt(2> de retorno. ?Qué abo'gado se 
poderia gañar a vida nun povo de 
xogadores de xad~ez? 

volver ~ 1 rego 
.Nun colóquio ·- que houbo estes 
dias sobre a OTAN e no que partí

- ciparon o exdept.,1tado do PCG, 
Anxel Guerrefro, e máis o deputa
do / polo PSOE, Pardo Montero, 

·"" produciuse o seguinte diálogo: 
· A.G.-Se vostede me dá un ar
gumento para votar ,,-si", un só 

.{. ·argumento, sólido e de. interés xe-
ral, eu prometo de~de ' aqui votar 
"si". 

P.M.-Home! E que asi. .. tendo 
que improvisar... · 

Asistimos a un funesto enfren
tamento entre a· razón e a prop-a
ganda máis manipuladora e con

~~5'.':t:::~~~,_ ... :·a á ética. 
V.._\1,.\P.. •E ,.,, ~gaña o "si" poderemos per

V :'..: ~~flta~J;Jos de que serye a palabra 

( 

r7 ~ ti;; - f!~demo, · rácia" cando falta todo o 
'4: \r' demais, ·incluído o sentido comun 

. e.o de ' upervivéncia. 
_.; ~---~ . 

),. 'itv.;::- . ,_._ .X.P. (A Coruña) 

Non enterran. cadavres; enterran semente Os mártires serán santos 

Castelao: 
"Os galegos 
dos -mártires· 

sobrevivintes real1zarán -o sono 
e cumprirán a sua manda" 

O .texto que recollemos foi 
asinado por Castelao na 
revista 11 Nova Galiza", 

11 8oletin Quincenal dos 
Escritores Galegas 

Antif~ixistas", ba ixo o título · 
11 A fé no mañán". 

Din que a guerra esmagará o esprito de 
todol-os homes que a estamos vivindo 
e que somentes no ·esprito dos nenos 
que nazan dispois agomarán novas ilu
sións de vida. Din ta_mén que os sobre
viventes desta traxedia encetarán roi
tas descoñecidas . para que· os neno·s 
que nazar;i dispois atopen a felicidade .. 
Dinse moitas causas variadas, asegún · 
a edade, o temper~mento, as convic-

. cións e a- ·formación moral- o cultural 
dos que falan. Hai, natu·ralmente, opti
mistas e pesimistas encol .da guerra e 

_ da revolución, multiplicándose os pare
cer_es poi-a mestura _. do drama e da tra

. xedia que todos levamos dentro. 

. Ouvin d'écir· que o pesimi~mo é un 
sentimento . escrusivo da -retagarda. E 
debe ser certo, porque no vangarda 
soio caben anceios de victoria. Veño de 
comprobar esta verdade lendo a carta 
dun estudante galego que loita ·nos 
frentes de Madrid. Este rapaz pídelle a 
seu pai que lle mande unha A_rilmética 
e unha Alxebra porque non quer es:.. 
quecer os seus· coñecimentos de ·mate
máticas. ¡Admirable exemplo de.té! 

Compre d~cir que o pesimismo de 
retagarda, cando non é o resuttado de· 
iñormas dereitistas, obedece -áo vello 
vezo ·hespañol de mortificarse e morti
ficar ao próximo; pero na retagarda hai 
unha caste de homes que nin se adican 
.a si·ar contos na orella do veciño hin es
bardallan no caf~ a prol das próisin:tas 
ofensivas do noso exército. Estes ho
mes traballan l~darnente; sen máis 

acucias que a súa fé no porvir. Estes 
homes teñen unha tranquilidade seme
llante á dos verdadeiros milicianos. E 
non hai dúvida de que cando a guerra 
se gañe sobrará fé e vontade para 
construir o futuro, por riba do pesimis
mo cobarde e ao marxe do optimismo 
inconscente. 

Tamén na grea dos galegas antifei
xistas hai opinións variadas a pral da 
sorte que a Galiza lle agarda. E abon
dan ·os galegas que somentes pensan 
na venganza . 

Quén esto escribe ten fé absoluta no 
futuro próisimo da nosa Galiza, ainda 
que. a guerra lle tronzase as súas mella
res ilusións. Sabe que a sangue dos no
sos mártires caíu en terra fecunda. 
Sabe que os galegas sobreviventes 
realizarán o so"ño dos mártires e com
plirán a súa postreira manda. Non 
abonda con vengar a morte dos nosos 
irmáns facendo xusticia nos asesiños . 
Esta será laboura de días, semáns ou 
meses. O que compre é crear -poi-a 
superación das vellas discrepancias e 
por unh.a fonda transformación econó
mica- a nova Galiza, máis rica, máis . 

. timpa, máis culta, máis feliz, máis enxe
bre e máis dina que a Galiza en que vi
viron e morreron os nosos mártires. 

Son galeguista i estou orguloso de 
.selo; pero ~ pesáres das miñas fondas 
conviccións políticas non me atrevería 
a discutilas ·sabendo que a discusión 
podia debilitar -a solidaridade dos gale
gos antifeixistas. Todol-os galegas lle 
queremos á nosa terra e todos arela
mos liberala i-engrandecela. Deixémo
nos, pois, de retesías. A Galiza mártir é 
arestora a obsesión de todol-os gale
gas leales que andamos poi-o mundo 
e ningún pode desertar da abriga que 

·pesa sabor de nós. . · 
Os galegas de esquerda, trunfantes 

en febreiro de 1936, gañamos o plebis
cito; Na propaganda conxunta cada un 
falou co seu propio acento e todos con
cordábamos nunha arela común de rei-

vindicacións para o pobo traballador 
de Galiza. Os galeguistas, os republi
cáns, os socialistas, os anarquistas, os 
comunistas, os agrarios, todos sabía
mos ocupar con dignidade as nosas 
posicións e non se rexistrou a máis 
lene discordia. A concordia nascia, se
guramente, porque actuábamos en 
presencia das realidades galegas, en 
carne viva diante dos nosos ollos, i es
quecíamos diferencias ideolóxicas para 
xuntarnos nun anceio idéntido de libe
ración e melloramento da vida galega. 
Queríamos todos chegar á "síntesis vi
tal". Esta cordialidade era o anuncio de 
días felices para o noso país. 

Deprendemos a comprendernos os 
que vivíamos arreciados por prexuicios 
persoales. ou de partido, e axiña nos 
decatamos de que a unión debia plas
marse no Goberno autónomo de Gali
za, coa mesma cordialidad~ que reina
ba nos mitins de propaganda. Aquel 
propósito -sentido e non forml.llado
vai a realizarse en canto a guerra rema
te. E vai a realizarse nun ambente de 
compenetración insospeitada. A vonta-
9e dos mártires que morreron xuntos, 
a mans do enemigo común, debe pro
ducir a irmandade dos galegos antifet 
xistas. E os programas de partido e as 
ideoloxías de grupo serán a vida laten
te dunha democracia exemplar, ende
xamáis practicada na nasa terra. 

A comprensión dos problemas labre
gos e mariñeiros de Galiza e a maneira 
xusta e humán de resolvelos será dis
pois da guerra máis doada que nunca. 
A nasa terra precapitalista será unha 
"comunidade cooperativa", un modelo 
de pobos venturosos na Europa revolu
cionada poi-o parto de novas e compli
cadas concepcións económicas. Certo 
que foron asesiñados en Galiza os ho
mes de máis . capacidade para rexila; 

· pero a vontade pode suplir a falla de 
outras condicións, en espera de_ novos 
homes. · · 
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